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Odderen 
PROJEKT ODDER er nu en realitet i 
Danmark. Verdensnaturfonden (WWF) 
og Foreningen til Dyrenes Beskyttelse 
gør i fællesskab et forsøg på at redde den 
danske odderbestand. 

Trods totalfredning i 1967 har odde
ren herhjemme, ligesom i de fleste andre 
vesteuropæiske lande, været i kraftig til
bagegang. De vigtigste årsager hertil er 
ødelæggelse af odderens naturlige leve
steder og for megen menneskelig aktivi
tet omkring disse. I 1980 blev antallet af 
oddere herhjemme anslået til under 200, 
og halvdelen af disse fandtes i et område 
i Midt- og Nordvestjylland. Igangvæ
rende feltundersøgelser tyder på, at Vi
borg amt som det næsten eneste endnu 
har en egentlig bestand. 

Den danske odderbestand er nu så lille 
og så spredt, at den er meget sårbar, og 
en aktiv indsats synes nødvendig, hvis 
arten skal overleve her i landet. Vi må 
derfor håbe, at politikerne fremover, 
bl.a. i debatten omkring Karup A, tager 
initiativ til at færdslen på og ved en ræk
ke åer samt rusefiskeri, specielt i nogle 
søer, begrænses. 

I 1984 er en biolog, Aksel Bo Madsen, 
blevet ansat til PROJEKT ODDER. Ud
fra foreliggende litteratur, kontakter til 
udlandet og studiebesøg i Sverige, Tysk
land og England skal der indhentes op
lysninger og erfaringer fra tilsvarende 
projekter. På grundlag af dette skal der 
udarbejdes forslag til bevaring og op
hjælpning af den danske odderbestand. 
Desuden skal bestandsudviklingen føl
ges, specielt i kerneområdet, således at 
konkrete ophjælpningsforanstaltninger 
kan foreslås de amtslige myndigheder og 
virkningen af dem registreres. 

Det vil også være en vigtig del af det 
første års arbejde at skabe PR for odder
bevarelse og at samle mest mulig littera
tur og data om odderens forekomst og 
levevis. Red. 

PROJEKT ODDER 
Foreningen til Dyrenes Beskyttelse 
Alhambravej 18, 1826 København V 
Tlf. Ol- 223222 



EDWIN NØRGAARD 
Redaktør af Flora og Fauna 1954-1984 

Med afslutningen af Flora og Faunas 90. 
årgang har Edwin Nørgaard ønsket at træ
de tilbage efter 30 år som redaktør. 
· Da Nørgaard i 1954 gik ind i redaktio
nen, havde lærer V. Sigfred Knudsen væ
ret hovedredaktør i 30 år, ligesom hans 
forgænger, lærer A. C. Jensen-Haarup 
havde redigeret tidsskriftet med skiftende 
medredaktører i en 30-årig periode. Disse 
tre perioder har hver på sin måde sat sit 
præg på tidsskriftet. 

Med Nørgaard blev der i højere grad 
lagt vægt på, at stoffet blev behandlet 
økologisk. Nørgaard havde selv tidligere i 
Flora og Fauna publiceret artikler om ed
derkoppers biologi, og i hans redaktørtid 
forekom stadig flere artikler forfattet af 
»fagfolk« . 

At det lykkedes for Nørgaard at finde 
plads til mange særdeles vægtige afhand
linger, hvoraf flere i serier, var så meget 
mere beundringsværdigt som en del af 

Flora og Fauna 91 : 3. Arlws 1 985. 

hans redaktørtid faldt sammen med sti
gende udgifter, der medførte en nedgang i 
sidetallet i de sidste ti år. 

Som redaktør gav Nørgaard i sin » leder
spalte« tydeligt udtryk for, hvilke syns
punkter han ønskede at gøre gældende. 
Her slog han til lyd for bevarelse og pleje 
af naturen - det økologiske og miljøvenli
ge. Også med sine mange (over 400) an
meldelser af naturhistorisk litteratur vide
regav Nørgaard sine synspunkter til 
tidsskriftets læsere. 

Vi er mange som med taknemmelighed 
tænker tilbage på samarbejdet med Nør
gaard gennem årene, og vi håber for ham, 
at han fremover må få mere tid til at dyrke 
sine naturhistoriske interesser, gerne re
sulterende i bidrag til Flora og Faunas 
spalter. 

Bestyrelsen for Naturhistorisk Forening 
for Jylland- Poul Bondesen 
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Overvintringsbiologien hos Lyngens Bladbille 
(Lochmaea suturalis Thoms.) (Coleoptera: Chrysomelidae) 

K.-M. Vagn Jensen 

(Statens Skadedyrlaboratorium 
Skovbrynet 14, 2800 Lyngby) 

B. Overgaard Nielsen 

(Zoologisk Laboratorium 
Universitetsparken, 8000.Arhus C) 

With an English summary 

Lyngens bladbille (Lochmaea suturalis 
Thoms. ) er knyttet til hedelyng (Cal/una 
vulgaris (L. ) Hull. ) og lever både som lar
ve og voksen af værtplantens blade og 
skud. Denne bladbille har uregelmæssigt 
periodiske udbrud, der især er kendt fra 
landene omkring Nordsøen. Gennem de 
sidste 5-6 år har de danske lyngheder væ
ret ramt af det voldsomste angreb i dette 
århundrede. Under sådanne masseangreb 
kan lyngen afløves totalt - og endog dø 
bort - over meget store strækninger. L. su
turalis kan dermed udgøre en alvorlig 
trussel mod lynghederne, der i forvejen 
kvantitativt og kvalitativt er i tilbage
gang. På de svært skadede heder afløses 
lyngen ofte af græsser. 

Den aktuelle angrebsbølge er registreret 
samtidig i Holland, Nordvesttyskland og 
Danmark (Nielsen, under trykning), og 
langt de fleste udbrud, der er kendt fra det
te århundrede, synes på tilsvarende vis at 
være synkroniseret over et større geogra
fisk område. Det er derfor den almindelige 
opfattelse, at en overordnet faktor, der 
antagelig er af klimatisk art, direkte eller 
indirekte udløser den periodiske masse
optræden - men her hører enigheden også 
op. Nogle forfattere, f.eks. Grimshaw 
(1911) og Betrem (1929) mener, at vinter
klimaet spiller ind, mens bl. a. Cameron et 
al. (1944) og Melher & Heimbach (1984) i 
stedet tillægger nedbørsforhold i den var
me årstid afgørende betydning. Nedbørs
forhold i sommerhalvåret som udløsende 
faktor for udbruddene diskuteres af Niel
sen (under trykning). 

Under det bladbilleangreb, der i de sene
ste år har hærget de danske heder, blev der 
iværksat en række undersøgelser over ar-
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tens biologi, bl. a. over overvintringsfysi
ologien (Jensen 1984). I det følgende bely
ses l yngbladbillens overvintringsbiologi, 
bl.a. valg af vinterkvarter, overvintrin
gens påbegyndelse og afslutning samt dø
delighedsfaktorer i vinterhalvåret. Over
vintringsbiologien diskuteres i relation til 
angrebsperiodiciteten. I et senere arbejde 
fremlægges iagttagelser over artens biolo
gi i sommerhalvåret. 

LOKALITETER OG METODER 
De væsentligste undersøgelser over lyng
bladbillens overvintringsbiologi blev ud
ført på Kongenshus Hede, ca. 16 km VSV 
for Viborg og i Ø Bakker ca. 10 km Ø for 
Viborg. Endvidere er der observationer 
fra de vestjyske heder Borris Sønderland, 
Dejbjerg Hede og Lønborg Hede samt fra 
et antal mindre midtjyske heder. I alt er 
omkring 10 hedeområder besøgt i vinter
halvåret. 

På Kongenshus Hede anvendtes klæk
kefælder til indsamling af lyngbladbiller, 
når de om foråret forlod overvintringsste
derne. Fælderne er lystætte, ventilerede 
PVC-kasser (areal 2500 cm2); billerne, der 
søger mod lyset, koncentreres og fanges i 
en klar, udskiftelig plasticbeholder. I ve
getationen indsamledes billerne ved stan
dardiseret ketsjning; hver prøvetagning 
omfattede 6 prøver a 30 ketsjerstrøg. 
Overvintrende biller indsamledes fra jord
bunden ved direkte gennemsøgning af 
prøvefelter (prøveenhed: 2500 cm2, dybde 
ca. 15 cm). Overvintrende lyngbladbiller i 
hjembragte prøver af mos, råhumus, etc. 
(prøveenhed: 200 cm2, tykkelse ca. 15 cm) 

Flora og Fauna 91 : 4-12. Arl1us 1 985. 



blev uddrevet i laboratoriet (henstilling 
ved ca. zoo C et par døgn) efterfulgt af 
håndsortering som kontrol. Som regel un
dersøgtes 10 prøvefelter eller prøver pr. 
lokalitet pr. besøg. 

De anvendte temperatur- og nedbørsda
ta er landsgennemsnit fra Meteorologisk 
Instituts publikationer »Månedsberetnin
ger om vejrforholdene« og » Ugeberetnin
ger om nedbør<< . Temperaturdata fra de 
seneste 5-6 år stammer fra stationerne 
Stanghede og Borris, der må anses for at 
være repræsentative for henholdsvis Kon
genshus Hede og de vestjyske hedeegne. 
Ved hjælp af en datalogger (1. Anderå, 
Bergen) med temperaturfølere registrere
des temperaturen hver time vinteren igen
nem i jordbunden og i 80 centimeters høj
de på Kongenshus Hede. 

OPSØGNING AF 
OVERVINTRINGSSTEDER 
Lyngens bladbille (fig. l) har en generati
on om året; om foråret begnaver de over
vintrede biller lyngens blade og skud. I 
maj -juni lægges æggene i hedebunden og i 
sommermånederne træffes larverne på 
lyngen. Forpupningen sker først i august 
under mos, lav og førn og fra omkring må
nedens midte og hen på efteråret begnaver 
biller af den nye generation lyngen. Det er 
disse individer, der overvintrer. 

Schwenke (1974) angiver, at L. suturafis 
senest i november opsøger vinterkvarte

·ret. Ifølge Cameron et al. (1944) og Blank
waardt (1968) sker dette, når døgnets 
maksimumtemperatur falder under 9-10° 
c. 

Observationer over lyngbladbillens ak
tivitet i efterårsmånederne 1980-83 præ
senteres i fig. 2. I september- oktober 1980 
var der et tydeligt fald i antallet af lyng
bladbiller i selve lyngvegetationen på Ø 
Bakker, i takt med at overvintringen blev 
påbegyndt (Nielsen 1980). Nogle overvin
trende biller forekom i hedebunden allere
de den 10. og 20. oktober. Sidstnævnte 
dato kunne der dog stadig ketsjes nogle få 
ind.ivider i lyngen, men midt i november 

Lochmaeo suturotis 

Fig. l. Lyngens bladbille er 5-6 mm lang, oval og no
get hvælvet. Forbryst og dækvinger gulbrune, men 
noget variable i farve; hoved og kroppens underside 
sort. Tegn. K.-M. Vagn Jensen. 

blev der kun fundet biller på overvintrings
stederne (Nielsen op. cit. ). På de andre be
søgte heder observeredes et tilsvarende 
aktivitetsmønster (fig. 2). I sidste halvdel 
af oktober 1980 var døgnets maksimum
temperatur de fleste dage under l0°C; fra 
l. november var temperaturen næsten 
konstant under denne grænse. 

.) I 1981 fandtes først i oktober nogle bil
ler i overvintringstilstand på Borris Søn
derland og på flere midtj yske heder; i den 
første halvdel af november var stort set al
le L. suturafis gået i vinterkvarter (fig. 2). 
Det pågældende år var døgnets maksi
mumtemperatur fra omkring midten af 
oktober - med undtagelse af korte perioder 
- under l0°C. 

I 1982 var der stadig betydelig lyngblad
billeaktivitet i lyngen på Kongenshus He
de 10. november; omkring 15. november 
var tætheden af biller i vinterkvarter øget 
markant. Et tilsvarende aktivitetsmønster 
konstateredes på de øvrige heder (fig. 2). 
Fra midt i november var døgnets maksi
mumtemperatur stort set konstant under 
1QOC. 
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Observationerne tyder på, at i Dan
mark påbegynder nogle individer over
vintringen allerede i begyndelsen af okto
.ber; omkring midten af november har 
stort set alle biller opsøgt vinterkvarteret. 
Øjensynlig markerer den i litteraturen an
givne temperaturgrænse (døgnets maksi
mumtemperatur< 10° C) også under dan
ske forhold stort set det tidspunkt, hvor 
lyngbladbillerne for alvor påbegynder 
overvintringen. 

OVERVINTRINGSLOKALITETEN 
Lyngbladbillen overvintrer under mos og 
andet bunddække, ofte i 2-3 centimeters 
dybde og hvor bunden er løs (Betrem 
1929, Cameron et al. 1944, Timmermans 
1967, Ant 1971, Schwenke 1974). Hvor 
bunden under lyngen er hård eller kun 
dækket af lav, angives overvintringsmu
lighederne at være stærkt begrænsede og 
dødeligheden høj (Betrem op. cit. , Blank
waardt 1968). 

På Kongenshus Hede blev der vinteren 
1982-83 udført undersøgelser over lyng
bladbillens valg af overvintringssteder. I 
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Fig. 2. Observationer over på
begyndelse og afslutning af 
lyngbladbillens overvintring 
på danske heder 1980-83 . Ef
teråret 1979 ingen observatio
ner. Hver cirkel repræsenterer 
en hedelokalitet. 

O biller kun observeret i lyng
vegetationen 

(!) hovedsagelig observeret i 
lyngvegetationen, nogle på 
overvintringsstederne 

{) hovedsagelig observeret på 
overvintringsstederne, nog
le i lyngvegetationen 

e kun observeret på over
vintringsstederne 

et ensartet lyngområde i den nordlige del 
af heden kunne overvintrende biller stort 
set forekomme hvor som helst i den øver
ste del af råhumuslaget. I den sydlige del, 
hvor vegetationen var langt mere differen
tieret med lyngarealer isprængt pletter 
med græs, revling, mos m. v. , var floraens 
sammensætning øjensynlig af betydning 
for lyngbladbillens valg af vinterkvarter. 
En prøveflade på B X 14 meter blev udlagt i 
et område, hvor vegetationen var en mo
saik af de nævnte elementer. Sidst i marts 
1983, inden billerne havde forladt over
vintringsstederne, placeredes 60 klække
fælder med en meters mellemrum på prø
vefladen; fælderne røgtedes ugentligt til 
omkring l. maj. Fig. 3 viser lyngens ud
bredelse i området og fangsten af biller pr. 
fælde. Overvintrende lyngbladbiller var 
talrigst i områder med udbredt bevoks
ning af hedelyng. Der blev også fanget bil
ler i områder domineret af anden vegetati
on, men ikke i større antal. Formentlig har 
billerne ikke bevæget sig langt fra deres 
værtplante til overvintringsstederne. Der 
sporedes ingen forskel i kønnenes valg af 
vinterkvarter (Jensen 1984). 



Fig. 3. Fangst af lyngbladbiller 
i klækkefælder på Kongens
hus Hede, foråret 1983 angi
vet i relation til udbredelsen af 
hedelyng (prikkede områder) . 
Totale antal biller indsamlet 
= 1162; afstand mellem klæk
kefælder l m. 

• > 50 biller pr. fælde 

� 30-49 biller pr. fælde 

[!] 10-29 biller pr. fælde 

O 0- 9 biller pr. fælde 

På Lønborg Hede, Borris Sønderland, 
den nordlige del af Kongenshus Hede og i Ø 
Bakker fandtes overvintrende lyngblad
biller ofte i stort antal under mos- eller lav
puder, der var under en centimeter tykke, 
og hvor råhumuslaget var af beskeden 
tykkelse. På samme lokalitet kan over
vintringsstederne også variere, efterhån
den som et lyngbladbilleangreb skrider 
frem. Dette var f.eks. tilfældet i Ø Bakker, 
hvor angreb og overvintring i foråret 1980 
især konstateredes i områder med ret 
tyndt bunddække, f.eks. af lav, i efteråret 
1980 derimod i lyngbevoksninger med 
tykt mos- og råhumuslag. 

Selv et meget tyndt dæklag kan yde for
bavsende god beskyttelse mod ydre på
virkninger. På Borris Sønderland var 
lyngbladbiller, der overvintrede under et 
kun en centimeter tykt bundlag, helt 
uskadte efter en kortvarig hedebrand vin
teren 1982. 

Selv inden for ret homogene lyngbe
voksninger har billerne stærk tilbøjelighed 
til at aggregere (»klumpe« ). For eksempel 
blev der på Kongenshus Hede i flere tilfæl
de observeret grupper af lyngbladbiller på 
100-200 individer samlet på små, tørre tu
er; inden for de enkelte grupper lå billerne 
i små hobe på 5-15 stk. Et sådant forde
lingsmønster gjorde det i praksis umuligt 
at påvise kvantitative ændringer i be
standsstørrelsen fra efterår til forår. 

VINTERDØDELIGHED 

På alle hedelokaliteter, hvor lyngbladbil
lens overvintringsforhold blev undersøgt 
f.eks. i Ø Bakker, på Lønborg Hede og 
Kongenshus Hede - konstateredes en vis 
generel vinterdødelighed, idet døde han
ner og hunner i alle størrelser blev fundet 
på overvintringsstederne . En del af de dø
de biller var dækket af hvidt svampemyce
lium. Svampen kunne ikke artsbestemmes 
af hjemlige svampespecialister, men der 
kan være tale om den insektparasitiske 
svamp Beuveria bassiana (Bals. ) Vuill. 
Denne svamp er kendt som snylter hos 
lyngbladbiller i Holland; her angreb den 
ikke alene overvintrende biller, men kun
ne lokalt også være årsag til betydelig dø
delighed blandt biller i maj (ITBON 1968; 
Brunsting 1982). På de danske heder var 
der stor variation i svampeangrebenes be
tydning som dødelighedsfaktor blandt 
overvintrende lyngbladbiller, men typisk 
var 5-10% af de døde biller angrebet. Det 
viste sig iøvrigt, at lyngbladbiller - netop 
på grund af svampeangreb - kunne være 
vanskelige at holde i live i køleskab vinte
ren over (Jensen 1984). 

Foruden den generelle vinterdødelighed 
blandt lyngbladbillerne på Kongenshus 
Hede vinteren 1982-83 konstateredes en 
størrelsesafhængig dødelighed, idet en del 
små biller døde i slutningen af februar 
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(Jensen 1984). På basis af opmåling af dæk
vingelængder i den overvintrende lyng
bladbillebestand kunne det konstateres, at 
der i sidste halvdel af februar skete et mar
kant skifte i lyngbladbillernes fordeling på 
størrelsesklasser. I vinterens løb frem til 
23. februar udgjorde hunner med dækvin
gelængde under 4 mm ca. 80% af bestan
den, men efter nævnte dato kun 40-50% ; 
for hannernes vedkommende var de til
svarende procenter henholdsvis 30-50 og 
10-15 (Jensen op. cit . ). Dette skifte i stør
relsesforhold faldt sammen med vinterens 
koldeste periode, hvilket udelukkede 
spredningsaktivitet hos lyngbladbillerne. I 
stedet måtte der være tale om en 
størrelsesafhængig dødelighed, hvis årsag 
søgtes belyst. Da dødeligheden faldt sam
men med en barfrostperiode, kunne kul
depåvirkning tænkes at være den direkte 
dødsårsag. Cameron et al. (1944) har ved 
forsøg vist, at temperaturpåvirkning på O 

til +l o C i 4 uger ikke skadede overvin
trende lyngbladbiller nævneværdigt. Ved 
endnu længere tids kuldeeksponering steg 
dødeligheden, og ingen biller overlevede 
11 ugers ophold i dette temperaturområ
de. Biller udsat for +5°C i 3 dage overle
vede, men hovedparten af forsøgsdyrene 
var ikke modstandsdygtige over for tem
peraturer på +9° C og +l1° C i blot 1-2 
dage. Hannerne var gennemgående mind
re hårdføre over for lave temperaturer end 
hunnerne (Cameron et al. op. cit. ). 

I forbindelse med respirationsforsøg 
ved lave temperaturer overlevede samtlige 
lyngbladbiller (N= 70) et ophold på 5-7 ti
mer ved +l0° C (Jensen 1984). I et tempe
raturtoleranceforsøg med akklimatiserede 
lyngbladbiller (N= 120) placeredes for
søgsdyrene i 6 timer ved henholdsvis 
+l1°C og +13° C.  Ved førstnævnte tem
peratur døde over halvdelen af billerne, 
ved sidstnævnte samtlige. Lyngbladbillen 
synes således i al fald kortvarigt at kunne 
overleve temperaturer ned til ca. + l0° C. 

På Kongenshus Hede registreredes i vin
teren 1982-83 temperaturen i umiddelbar 
nærhed af to grupper lyngbladbiller, der 
overvintrede under et få centimeter tykt 
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mos- og førnlag; desuden måltes lufttem
peraturen over lyngtoppene. Første del af 
vinteren blev ganske overordentlig mild; i 
november-januar var lufttemperaturen 
(makroklima) over - i januar endog langt 
over - det normale for årstiden. På over
vintringsstederne svingede temperaturen i 
disse tre måneder omkring ooc (absolut 
laveste minimum: ca. +4° C); der fore
kom på intet tidspunkt kuldegrader eller 
kuldeperioder, der direkte kunne være 
kritiske for de overvintrende lyngbladbil
ler. I februar var vejret langt overvejende 
høj tryksdomineret, tørt og med en del sol. 
Lufttemperaturen (makroklima) svingede 
omkring ooc med et gennemsnit 0.6° C 
under normalen. I de første tre uger af feb
ruar forekom periodisk et tyndt snelag 
( ca. S cm), der afløstes af en udstrålingspe
riode med barfrost. I marts blev vejret 
ustadigt og mildt med lufttemperatur en 
del over det normale. 

Fig. 4 viser temperaturgangen i februar
marts, dels i 80 cm højde (1), dels på de to 
overvintringssteder (2 og 3) på Kongens
hus Hede. Laveste absolutte minimum
temperatur i luften var +2l. 9°C. Mos- og 
førnlaget - i perioder hjulpet af snelaget -
havde en meget afdæmpende virkning på 
overvintringsstedernes temperaturforhold. 
Gennemsnitstemperaturen holdt sig her 
gennem det meste af februar på ca. +2°C 
og først efter en længere kuldeperiode 
sank temperaturen ganske kortvarigt nog
le få grader. I den første del af februar var 
udsvingene i døgnets løb meget små -ca. 
l o c - i udstrålingsperioden op mod 3° C. 
Månedens laveste absolutte minimumtem
peratur på overvintringsstederne var 
+60C. 

Niveauet af den kuldepåvirkning, bil
lerne kortvarigt er blevet udsat for på 
overvintringsstederne vinteren 1982-83, 
kan næppe have være direkte årsag til den 
observerede dødelighed sidst i februar 
1983. Fig. 4 viser imidlertid, at de over
vintrende lyngbladbiller har tilbragt over 
en måned ved temperaturer, der konstant 
har ligget i nærheden af frysepunktet. En 
række analyser af billernes stofskifte, fedt-



Fig. 4. Temperaturgangen på 
Kongenshus Hede januar
marts 1983. l) målinger 80 cm 
over jorden. 2) og 3) målinger 
på to overvintringssteder un
der et par cm tykt mos- og 
førnlag i hedebunden. Øver
ste og nederste kurver: Forløb 
af henholdsvis maksimum- og 
minimumtemperaturen. 

og vandindhold, etc. vinteren igennem 
kunne tyde på, at de små individer, der 
døde sidst på vinteren, havde udtømt de
res energireserver (Jensen 1984). Den 
usædvanligt milde vinter 1982-83 kan -ved 
at have øget lyngbladbillernes stofskifte 
og dermed fremskyndet forbrændingen af 
energireserverne - måske tilskrives en ne
gativ effekt på billernes overlevelse. 

VINTERKLIMA OG MASSEANGREB 
AF LYNGBLADBILLER 
Betrem (1929) og Gram (1929) anså milde 
vintre for at være ansvarlige for de vold
somme angreb af lyngbladbiller i Holland 
og Danmark i årene 1926-28; milde vintre 
formodedes at reducere vinterdødelighe
den, strenge vintre at øge denne. Imidler
tid synes kun meget langvarig eksponering 

ved nogle få kuldegrader eller blot kortva
rige påvirkninger under ca. +10oC at ha
ve dødelig effekt på billerne. Tages yderli
gere bundlagets fortrinlige isolerende 
egenskaber i betragtning, er der ikke me
get, der taler for, at frostperioder normalt 
er af større betydning for lyngbladbiller
nes overlevelse og dermed for deres perio
dicitet. Cameron et al. (1944) konkluderer 
da også, at frost næppe er en vigtig døde
lighedsfaktor for overvintrende lyngblad
biller i Skotland. 

Gennemsnitstemperaturen for perioden 
november-marts 1921-84 blev sammen
holdt med de danske udbrud af lyngblad
biller registreret af Nielsen (under tryk
ning). Da angrebenes faktiske begynd
elsestidspunkt næsten aldrig kendes med 
sikkerhed, er det vanskeligt at korrelere 
lyngbladbilleudbrud med klimatiske fak-
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torer. Baseret på en grov direkte sammen
ligning af udbrud og vintertemperatur 
kunne der ikke umiddelbart påvises nogen 
som helst sammenhæng, hverken når peri
oden før, under eller efter masseangreb be
tragtedes. 

Grimshaw (1911) mente, at antallet af 
biller var lavere efter meget våde vintre, 
hvilket Cameron et al. (1944) hverken 
kunne afkræfte eller bekræfte. Nedbørs
mængden i november-marts 1921-84 blev 
sammenholdt med de danske lyngbladbil
leudbrud, men heller ikke her kunne der 
umiddelbart påvises nogen sammenhæng. 

KØNSFORDELING FRA EFTERÅR 
TIL FORÅR 
Kønsfordelingen i en overvintrende ud
brudspopulation af lyngbladbiller under 
danske forhold blev bestemt på basis af 
knap 5000 biller indsamlet på Kongenshus 
Hede, oktober-april 1982-83. Kønsbe
stemmelse af lyngbladbiller er simpel (fig. 
5) . Indsamlingerne fra sidst i oktober til 
midt i november (3 datoer) og fra midt i 
marts til sidst i april (3 datoer) baseredes 
på ketsjning i lyngen, medens dyrene fra 
den mellemliggende periode (14 datoer) 
indsamledes direkte på overvintringsste
derne. 

lO 

Fig. S. Ydre kønsfor
skel hos lyngens blad
bille. Han (venstre): 
Bagkroppens bugside 
ved spidsen med en 
bred, dyb, midtstillet 
længdegrube med li
steformet ophøjet 
rand. Hun (højre): 
Bagkroppens bugside 
glat. Tegn. K.-M. 
Vagn Jensen. 

I perioden fra sidst i oktober til midt i 
november 1982 var lyngbladbillemateria
let ketsj et i lyngen domineret af hanner 
(a O' 67% ,  9 9 33% ; N=1206) . Dette 
resultat er dog ikke repræsentativt for 
kønsfordelingen i hele bestanden i perio
den, idet en del individer allerede på det 
tidspunkt havde opsøgt overvintringsste
derne. I vinterkvartererne (midten af no
vember til midten af marts) var hunnerne 
derimod stærkt overrepræsenterede (O' O' 
38% ,  9 9 62% ;  N= 2798) . Ifølge Betrem 
(1929) og Cameron et al. (1944) er bestande 
af overvintrende lyngbladbiller domineret 
af hunner (O' O' ca. 40% , 9 9 ca. 60% ) . 
Nogle af de tilbageblevne biller i vegetati
onen på Kongenshus Hede ville måske se
nere på efteråret være søgt ned i vinter
kvarter, men da kønsfordelingen på over
vintringsstederne ikke ændres sidst på ef
teråret og først på vinteren, er langt de fle
ste af restbestandens individer antagelig 
døde før overvintringen. Dette ville redu
cere antallet af hanner og bidrage til den 
skæve kønsfordeling i vintermånederne. 
Fra midten af marts til midten af april har 
kønsfordelingen stort set været som i 
overvintringsfasen - dog muligvis med 
endnu stærkere dominans af hunner. I 
klækkefældefangsterne på Kongenshus 
Hede marts-juni 1983 udgjorde O' O' såle
des ca. 29% , men 9 9 71% (N = 1131) . 



Individerne ketsjet i perioden fra sidst i 
oktober til midt i november var bemær
kelsesværdigt små, med en tørvægt, der 
var 35-40% lavere end hos biller indsamlet 
i vinterkvartererne. Denne restbestand, 
der ikke har gjort de øvrige individer i po
pulationen følgeskab til overvintringsste
derne, har muligvis søgt at samle mere op
lagsnæring før vinterens komme. 

SPREDNING FRA 
OVERVINTRINGSSTEDERNE 
I Holland, Belgien, Tyskland og Storbritan
nien kommer lyngbladbillerne frem fra 
overvintringen i slutningen af marts-april, 
øjensynligt når luftens maksimumtempe
ratur overstiger 9-10°C (Betrem 1929, 
Prell 1929, Cameron et al. 1944, Timmer
mans 1967, Blankwaardt 1968, ITBON 
1968, Ant 1971, Schwenke 1974). Brun
sting (1982) angiver dog, at døgnets gen
nemsnitstemperatur skal overstige 9°C. 

I 1980 blev der stadig fundet lyngblad
biller i vinterkvarter i de første uger af 
april; først en uge ind i maj havde alle bil
lerne afsluttet overvintringen (fig. 2). 
Marts 1980 var kold (0.9°C under norma
len); første halvdel af april var ligeledes 
kold, hvorefter temperaturen - med und
tagelse af enkelte dage - lå over tempera
turgrænsen på 9-10°C. I begyndelsen af 
april var temperaturen i det øvre råhu
muslag i Ø Bakker 2-4°C; ved denne tem
peratur var billerne inaktive, men anbragt 
ved højere temperatur livede de meget 
hurtigt op. Den 7. maj var temperaturen i 
råhumuslaget nået op på ca. 10°C. 

I 1981 og 1982 havde en stor del af bil
lerne forladt vinterkvartererne i den første 
uge af april (fig. 2). I marts 1981 og 1982 
var luftens maksimumtemperatur enkelte 
dage over 10°C; fra begyndelsen af april 
begge år lå temperaturen - med korte af
brydelser - over denne grænse. I 1983 for
lod lyngbladbillerne overvintringssteder
ne på Kongenshus Hede i april; de første 
biller observeredes i lyngen 7. april. Et til
svarende aktivitetsmønster konstateredes 
på de øvrige heder (fig. 2). I marts 1983 

var luftens maksimumtemperatur under 
9°C; på Kongenshus Hede var temperatu
ren i 80 centimeters højde blot en enkelt 
dag på 9-10°C. Fra midten af april var 
temperaturen gennemgående over denne 
grænse. 

I Danmark er der betydelig spredning 
på lyngbladbillens fremkomsttidspunkt 
fra år til år og øjensynlig spiller især tem
peraturen ind. Gennemgående synes den i 
litteraturen angivne grænse på 9-10°C 
(makroklima, maksimumtemperatur i 
døgnet) også nogenlunde brugbar under 
danske forhold. Imidlertid kan der ved de 
mikroklimatiske forhold, der hersker nede 
i selve lyngvegetationen, udmærket være 
nogen lyngbladbilleaktivitet, uanset om 
luftens maksimumtemperatur er under 9-
lOoC. 

KONKLUSION 
Lyngbladbillen overvintrer i den øverste 
løse del af hedernes råhumus under mere 
eller mindre veludviklede lag af mos, lav 
og førn, især hvor vegetationen domineres 
af hedelyng. I overvintringsfasen er biller
ne meget ujævnt fordelt i hedebunden; 
som regel sker overvintringen selskabeligt 
i større eller mindre grupper. I Danmark 
er næsten alle individer vandret til over
vintringsstederne midt i november; disse 
forlades igen fra ca. l. april til begyndel
sen af maj , afhængig af forårets vejrfor
hold. En temperaturgrænse på 9-10°C 
(døgnets maksimumtemperatur) efterår 
og forår markerer i store træk overvin
tringsfasens udstrækning. Vinterdødelig
hed kan bl. a. skyldes svampeangreb; spe
cifik dødelighed blandt små individer af 
lyngbladbiller kan antagelig tilskrives ud
tømte energireserver og næppe direkte 
kuldepåvirkning. Lyngbladbillen kan i al 
fald kortvarigt overleve temperaturer ned 
til ca. +10°C; vinteren 1982-83 var lave
ste temperatur målt i luften og på over
vintringssteder henholdsvis +21. 9°C og 
+6°C. Der kunne ikke påvises nogen 
sammenhæng mellem vinterklima (tempe
ratur, nedbørsmængde) og udbrud af 
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lyngbladbiller. I overvintringsfasen domi
neredes lyngbladbillebestanden af hunner; 
antagelig døde en del hanner før overvin
tringen. 

SUMMARY 

Biology of overwintering heather beetles (Lochmaea 
suturalis Thoms.) (Coleoptera: Chrysomelidae) 

From late September to early May 1980-83 the biolo
gy of overwintering heather beetles was studied in 
about 10 Danish heaths. The heather beetle overwin
tered under moss, reindeer moss, and litter in the 
loose upper raw humus layer. Areas covered by Cal
luna were preferred. In some sites the overwintering 
beetles were only covered by a very thin layer of 
plant material (<lem.). The overwintering heather 
beetles were aggregated. By mid November practi
cally all beetles had retired into the overwintering si
tes. In spring the emergence occurred from about ear
ly April to early May, depending on weather. Appa
rently the beginning and the end of the main over
wintering period of the heather beetle were roughly 
indicated by a temperature threshold about 10°C 
(daily maximum air temperatures) . The population 
of overwintering heather beetles was dominated by 
fernaJes (er Cf 38%, 9 9 62% ) .  Presumably several 
males died in late autumn just before the overwinte
ring period. During the winter mortality due to an 
entomopathogenic fungus was recorded. In experi
ments the heat her beetle w as resistant to short expo
sures to temperatures about + 10°C. Du ring the w in
ter 1982-83 the minimum temperatures in air and 
overwintering sites were +21.9°C and +6°C, re
spectively. Apparently a high winter mortal i ty 
among small individuals of heather beetles (elytrae 
< 4 mm) was not an effect of frost; presumably the 
resources of these beetles were depleted. No correla
tion between winter temperature and precipitation 
and outbreaks of the heather beetle could be demon
strated. 
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Noter om danske planter 

Alfred Hansen 

(Universitetets Botaniske Museum, Gathersgade 130, 1123 København K) 

FLUEBLOMST (Ophrys insectifera L. ) 
Der er i tidens løb skrevet en hel del om 
denne orkide, en af vore allersjældneste 
planter, der hidtil kun er fundet i en enkelt 
skov på Sjælland: Allindelille Fredskov 
(ind. Kastrup Skov). Men besynderligt 
nok er der kun en forfatter, der har været 
inde på spørgsmålet om, hvornår denne 
plante egentlig første gang optræder i den 
danske, botaniske litteratur (ikke engang 
Jul. Grøntved i TBU. 15, 1948, omtaler 
tidspunktet), nemlig D. Muller, som i en 
lille, privat publikation fra 1979 »Allinde
lille Fredskov, historie og forslag til gen
vinding af det tabte, med noter« på side 7 
'omtaler, at planten første gang blev fundet 
ca. 1830 af botanikeren, prof. J. W. Hor
nemann (1770-1841). Denne fortæller i 
>>Naturhist. Tid. « l, p. 426, 1837, i nogle 
noter til et i 1810 udgivet hefte af »Flora 
Danica« , hvori l eksemplar af Flueblom
sten (fra Norge, tv. 1 398) er afbildet, at 
han selv for nogle få år siden har fundet 
den i Allindelille Fredskov ved Ringsted, 
på kalkbund. 

Hertil kan bemærkes, at Hornemann al
lerede i sin »Dansk Oeconomisk Plantelæ
re« , 3. udg. , 2. del, 1835-37, p. 260, anfø
rer følgende: »Flue-Fliglæbe (Ophrys my
odes) har jeg fundet i Allindelille Fred
skov, omtrent en Miil fra 'Ringsted, på 
kalkagtig Grund« . Men denne 3. udg. , 2. 
del af »Plantelæren« udkom i to tempi, l. 

hefte (p. 1-338) i 1835 og 2. hefte (p. 339-
990) i oktober 1837 (derom kan læses hos 
C. Christensen, Botanikkens Historie, 
Bibliografien, 1925, p. 1 31 og hos Stafleu/ 
Cowan: Taxonomic Literature, 2. edit . ,  
vol. 2,  p.  334, 1979). Tidspunktet for 
plantens første omtale kan således rykkes 
2-3 år tilbage, mens D. Muller's formod
ning om, at planten er observeret første 
gang omkring 1830, stadig holder stik. 

Flora og Fauna 91 : 13-15. Arhus 1 985. 

Fig. l. Flueblomst 
(Ophrys insectifera 
L.). Tegn. Jens Chr. 
Schou. 
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Nærmere kan man næppe komme tids
punktet for første fund; men det kan tilføj
es, at første herbariebelæg i Botanisk Mu
seum dateres til juli 1844, samlet af flori
sten og bryggeren Th. Schiotz, Odense 
(1828-1900) og l eksemplar foræret til en 
anden, samtidig florist, apotheker A. Pi
per (1823-1900), hvis herbarium først for 
ganske nylig er indgået i Botanisk Mu
seums samlinger, efter at det i en årrække 
lå gemt og glemt i Metropolitanskolen i 
København. Det erhvervedes efter Pipers 
død af apotheker O. Larsen, Svaneapo
theket i København (1874-1955), som for
mentlig på et tidspunkt donerede både Pi
pers og sit eget herbarium til nævnte sko
le. 

Flueblomsten er som alle sjældne arter 
blevet samlet mange gange siden 1844; 
men den trives da heldigvis stadig på ste
det i skiftende antal fra år til år. Den er nu 
kommet under opsyn og pleje af nogle 
yngre botanikere, efter at afdøde prof. 
Thorvald Sørensen og lektor Knud Jakob
sen i mange år »passede« den� Lokaliteten 
tilhører stadig Københavns Universitet. 

ENGELSK VISSE (Genista anglica L. ) 
Denne udpræget vestlige, atlantiske art er 
her i landet især udbredt i Jylland, hvor 
den på de sidste rester af lyngheder, klithe
der og lyngbakker vel endnu er rimeligt 
talrig. På Øerne har den kun haft ganske 
få voksesteder på Vest-Fyn og er i dag for
mentlig forsvundet fra dem alle. Findeste
derne var i d. 28: Vissenbjerg Gyde og 
Røverskov, 3 fund fra 1806, 1891 og 1909, 
samt Verninge (gammelt fund af J. W. 
Hornemann) og endelig i d. 32 et fund fra 
1876 angivet i litteraturen som »ved 
Svendborg« (se f. eks. TBU, Leguminosae, 
Vid. Selsk. Skr. 1931). Dette lakoniske 
»ved Svendborg<< har vakt mistanke, og 
efter nærmere undersøgelse kan det nu 
fastslås med rimelig sikkerhed, at findeste
det i stedet skal placeres i Svanninge Bak
ker, nærmere betegnet på de såkaldte 
Rævebanker, der ligger i Knagelbjerg 
Skov, SV f. Arreskov Sø og N. f. Fåborg. 
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Der er et belæg i Botanisk Museum, og 
samleren er en ukendt C. Petersen fra Kø
benhavn, som indsendte plantelister og 
planter til E. Rostrup, og hvis herbarium 
på et tidspunkt er indgået i Botanisk Mu
seums samlinger. I en planteliste i Museets 
arkiv dateret 17. okt. 1876 nævnes Genis
ta anglica også fra samme Rævebanker. 
Findestedet er stadig beliggende i d. 32, 
men forskydes altså væsentligt mod vest. 
Det er også mere rimeligt at tænke sig, at 
G. anglica faktisk har vokset på de sande
de Svanninge Bakker i tiden, før de blev 
tilplantet mere eller mindre med uinteres
sante nåletræer, i stedet for »ved Svend
borg<< . Måske planten igen kan dukke op i 
Svanninge Bakker. 

PISTIA STRA T! O TES L. 

Denne ejendommelige vandplante, der 
hører til Arumfamilien (Araceae) og er 
eneste art i sin slægt, blev i begyndelsen af 
juni 1978 fundet fåtallig i en grøft ved 
bredden af Gentofte Sø, N. f. København 
(d. 45a, leg. M. Thornberg). På engelsk 
kaldes den Shell-Flower eller Water
Lettuce; det sidste i betydningen »Vand
Salat<< kunne passende også bruges på 
dansk. Planten er hjemmehørende i næ
sten alle klodens tropiske og subtropiske 
områder, hvor den ligesom Eichhornia 

Fig. 2. Pistia stratiofes L. 2 små eksemplarer fra grøft 
ved vestenden af Gentofte sø: Sjælland. Leg. M .  
Thomberg S .  juni 1978. Herb. o g  tegn. Jens Chr. 
Schou. 



crassipes, Vand-Hyacinten (Pontederia
ceae) ofte er en besværlig »ukrudtsplante« 
i stillestående søer, vandhuller, kanaler og 
grøfter ved at fylde og tilstoppe disse i den 
grad, at f . eks. sejlads generes eller umulig
·gøres. Planten anvendes ofte som akvari
eplante, og det er vel som sådan, at den -
bevidst eller ubevidst - er dukket op ved 
Gentofte Sø. Den er flerårig, men har 
næppe overvintret eller overlevet vinteren 
1978-79, og siden er der ikke modtaget 

Boganmeldelser 

Evald Larsen: Falsters Flora 5. 72 sider, 25 tegninger 
udført af Niels Jensen. Udg. af Naturhistorisk Fore
ning for Lolland-Falster 1984. Medlemspris 70 kr. på 
giro 3 35 09 24, Falsters Flora, Sundtoften 230, 4800 
Nykøbing F. ISBN 87-85138-11-8. 

. 

5. hefte omhandler de plantearter, der har beriget 
Falsters flora siden H. P. G. Koch's skrifter fra 1862 
og 1881. Det drejer sig om 55 arter. Det anføres, a t  
nyopstillede arter o g  former, adventive arter fra ru
derater samt arter forvildet fra dyrkning ikke er med
taget .  De 55 arter udgøres således - stort set - af hjem
mehørende og naturaliserede planter. Tilsvarende 
forsvundne arter, pudsigt nok ligeledes 55, er, som 
nogle måske vil erindre, omtalt i hefte 2 .  

Omtalen a f  d e  enkelte arter falder i to dele. Først 
behandles artens almindelige forhold som udbredel
se, særlige kendetegn, voksestedernes karakter og ar
tens status. Det er naturligvis lidt varierende for de 
enkelte arter, hvad der tages med. Hertil kommer for 
en del af arterne mange interessante betragtninger og 
oplysninger om artens spredning og årsagerne hertil. 
Dernæst omtales den pågældende arts forhold på Fal
ster. For de mindre almindelige arters vedkommende 
er findestederne omtrentligt angivet. Endelig findes 
udbredelseskort for en halv snes af arterne. 

Sidst i bogen findes en liste over arter eller former, 
som kunne have været medtaget samt liste over an
vendt litteratur. Dansk og latinsk artsindeks er meget 
hensigtsmæssigt flyttet hen foran i bogen. 

Kriterierne for udvælgelsen af de arter, som er ta
get med, er - som forfatteren da også selv et par steder 
bemærker - ikke blevet strengt overholdt: Have
Snerle er således en forvildet haveplante, Ræve-Star 
er siden Koci1's tid blevet delt i to arter, og Eng
Ensian fandtes på Falster før Koch' s tid; til gengæld er 
den nu formodentlig forsvundet fra øen. 

Hvor mange af de omtalte arter, der rent faktisk er 
nyopdukket på Falster siden Koch' s dage, kan forfat
teren ikke udrede, men han søger at belyse baggrun
den for, at de nu findes eller i en periode har vokset 
der. 
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meldinger om evt. yderligere optræden i 
søen. Men den kan jo igen slippe ud fra et 
akvarium og optræde her i landet igen. 

Fra det sydlige Holland kendes der ad
skillige fund i årene 1973, 1975, 1976, 
1979, 1980 og 1982 (Mennema, Corteria 7, 
1974; 8, 1977; 10, 1980/81; 11, 1983), og 
på en enkelt af lokaliteterne der optrådte 
den i et år i 100. 000-vis; men den menes 
heller ikke at være i stand til at overvintre 
i Holland. 

For den, der ikke løbende følger ændringerne i Fal
sters flora, er der meget at hente. Øens eneste bestand 
af Nordisk Radeløv levede endnu i 1982 trods tidlige
re grove angreb. Rank Vinterkarse, sjælden i det 
øvrige land, har relativt mange voksesteder på øen. 
Eng-Klokke, som formodentlig blev indslæbt med 
græsfrø omkring sidste århundredeskifte, findes end
nu på sit sandsynligvis eneste danske voksested. 
Knudearve er mindst lige så sjælden på Falster som i 
det øvrige Danmark. Alligevel kan den ikke regnes 
for sårbar på landsplan, det er et definitionsspørgs
mål. De to Kortstråle-arter synes mindre hyppige på 
Falster end mange andre steder i landet. Småblom
stret Balsamin er blevet en udbredt art på øen i løbet 
af de sidste ca. 25 år. Endelig hører vi om det overra
skende nyfund af Spydbladet Skjolddrager, der før
hen kun er kendt fra Bornholm. Dette for blot at 
nævne eksempler. 

Jeg savner en bemærkning om Spidsblomstret Siv. 
Arten blev første gang fundet i området i 1930, men 
har nu i mange år været anset for forsvunden. For ny
lig er den dukket op igen nær sit gamle voksested. 

Endelig vil jeg om Niels Jensens tegninger sige, at 
de er lige så gode og yndige, som de plejer at være. 

Nu kan læseren så i spænding afvente, hvad det 
næste skridt bliver i det prisværdige initiativ, som er 
taget ved at lave en dansk lokalflora. 

Eiler Worsøe 

Dansk Feltflora. 2. oplag. Red. Kjeld Hansen. 757 si
der. III. m. tegninger. Pris 184 kr. Gyldendal, Køben
havn 1984. ISBN 87-01-91591-6 .  

Jeg blev slemt skuffet, d a  det viste sig, a t  det ikke 
drejede sig om 2. udgave, men om noget, der nær
mest er et optryk. Og så er bogen en centimeter tyk
kere end l. oplag, mens der fortsat kun er 757 sider. 
Gad for resten vide, hvordan kartonbindet vil se ud, 
når Feltfloraen nogle gange har været med i felten. 

Der er naturligvis de samme smukke tegninger i 
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samme lidt for begrænsede mængde som i l. oplag. 
Indholdet er ifølge sagens natur også identisk. Angi
veligt er kun tryktekniske og andre mindre fejl rettet. 
Det angives endvidere, at distriktsangivelserne er 
ajourførte til l. januar 1984. 

Fejl er der imidlertid fortsat, og af flere slags. Jeg 
gik let hen over dem i min anmeldelse af l. oplag, for 
jeg antog, at de automatisk ville blive rettet. Et par 
eksempler: under Valeriana officinalis passer be
skrivelser og hyppighedsangivelser for underarterne 
ikke med de anførte navne. Der er ingen konsekvens i 
angivelserne af, om arter er indigene eller anthropo
chore. Således ser det ud til, at alle Arctium-arter er 
indigene. Anvendelsen af biotoptypebetegnelser som 
dyndeng, hedemose, rigkær etc. er heller ikke konse
kvent. Konsekvens mangler også artsudvalget; man
ge mere eller mindre naturaliserede anthropochorer 
er ikke med. Parenteser omkring distriktsnumre sy
nes noget tilfældigt placeret. En del af dette skyldes 
formodentlig de mange forfattere, hvilket er til ringe 
trøst for læseren. Det er naturligvis vanskeligt at do
kumentere, at en art er forsvundet fra et distrikt. Men 
når for eksempel N e peta cataria har fået parentes om 
det eneste distrikt, hvor den med sikkerhed endnu 
vokser, så er der noget galt. 

I anmeldelsen af l. oplag foreslog jeg at stryge 
Taraxacum samt at gøre tegningerne mindre. Det var 
for at indvinde plads til bedre artsomtale og for at gø
re floraen lettere transportabel. Forøvrigt ville det 
selvfølgelig ikke være en forbedring at stryge ønsk
værdigt stof. Nu har så redaktionen ment det for
svarligt at gøre bogen tykkere; en centimeter svarer 
til omtrent 250 sider af de tynde fra l. oplag. På de 
mange sider ville der have været plads til alt det, som 
brugerne bare kunne drømme om. Og der er virkelig 
mange brugere, der har givet udtryk for, at de ikke 
bryder sig om Dansk Feltflora, som den er. 

Jeg må erkende, at det er betydningsløst for anven
deligheden, at 2 .  oplag er blevet mere omfangsrigt. 
Jeg har selv i årevis slæbt Lids langt større norsk/ 
svenske flora rundt i Skandinaviens fjelde. Men det 
skal ikke være tykkere sider, man bærer på . Det skal 
være » tykkere« indhold på tyndere papir. 

Af ovennævnte drager jeg følgende slutninger: der 
er så rigeligt plads til Taraxacum og også til » træer og 
buske i vintertilstand« . Det ser bare godt ud, at teg
ningerne har god plads. Der kan også let blive plads 
til Hieracierne og til Rubus-komplekset . Alle anthro
pochore arter kan komme med i nøglesystemet, og de 
bør med allesammen! Endelig kan der for hver art, 
også for de anthropochore, blive plads til en kortfat
tet samlet beskrivelse af arten, omtrent som den nu 
findes alene for orchideerne. Så behøver den stakkels 
læser ikke mere at rekonstruere artsbeskrivelserne 
helt ned til noget så væsentligt som blomsterfarven 
ved at arbejde sig baglæns i nøglerne. Der kunne også 
samtidig blive plads til det næsten uundværlige arts
indeks i stedet for som nu kun et slægtsregister. Alt 
som følge af at bruge tyndere papir. Der ville allige-
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vel være et stykke op til de 250 sider, om man ville 
have andet med. 

Dyrere ville det nok blive, men alligevel billigere 
end nu, hvor det er nødvendigt at besidde adskillige 
floristiske værker, endda til dels af udenlandsk her
komst, for at bestemme danske planter. 

Forøvrigt er det næsten pinligt, at man ikke har 
kunnet finde mulighed for at få nytilkomne arter af 
største interesse som Orchis militaris, Ledum palus
tre og Myricaria germanica behandlet - sidstnævnte 
er end ikke optaget i floraen endnu en halv snes år ef
ter, at den første gang blev fundet i Danmark. 

Indrettet som oven for skitseret ville Dansk Feltflo
ra fremover blive FLORAEN. Som det nu er,' kan jeg 
på grundlag af tre års erfaring i brugen af Dansk 
Feltflora kun foreslå florabrugerne at klare sig med 
deres gamle Rostrup/Jørgensen endnu nogle år. For 
det er indlysende, at 2. oplag skyder 2. udgave ud i 
det uvisse. 

Eiler Worsøe 

Michael Freeman: Naturfotografens felthåndbog. 
224 sider. III. m. tegninger og fotos i s/h og farve. 
Pris kr. 198,00. Gads Forlag. København 1984. ISBN 
87-12-22200-3. 

Lars Serritslev og Benny Gensbøl har bearbejdet og 
oversat denne oprindeligt engelske håndbog til 
dansk. Bogen har tre hovedafsnit .  Først behandles 
den fotografiske teknik, som naturfotografen har 
brug for at sætte sig ind i ,  ikke blot valg og vedlige
holdelse af kameraer og tilbehør, men også de mere 
kreative emner som billedkomposition og redigering. 
Andet afsnit giver oplysninger om feltarbejdet i al
mindelighed, dels den nødvendigste naturforståelse, 
og dels anvisninger af praktisk art, som f .eks. på
klædning og bygning af fotoskjuL Endelig indeholder 
tredje del en gennemgang af naturtyper fra hele ver
den med en påvisning af, hvad man skal have med af 
udstyr, og hvordan man skal arbejde, for at man kan 
bringe gode optagelser med hjem fra disse forskellige 
områder. Teksten er velskrevet, og de mange oplys
ninger er værdifulde og vil sikkert vise sig praktisk 
anvendelige i felten. Bogen er rigt illustreret med teg
ninger og med fotos i s/h og farve. Særligt vil jeg 
fremhæve de mange skematiske tegninger, der på en 
fiks måde anskueliggør mange af de forhold, bogen 
beskriver. Det samme er tilfældet med de mange seri
er af s/h fotos til illustration af de beskrevne frem
gangsmåder. Der er mange farvefotos, men de fleste 
er ret små, og de er med enkelte pragtfulde undtagel
ser gennemgående for dårligt reproduceret .  Bortset 
fra denne indvending må bogen siges at have opfyldt 
sit erklærede formål >>at indeholde så mange brugba
re oplysninger som muligt, og samtidig være lille nok 
til at have med i felten« . 

Edwin Nørgaard 



Trafikdræbte skrubtudser (Bufo bufo L. )  

Hans Jørgen Degn 

(Skolevej 44, 6950 Ringkøbing) 

With an English summary 

De fleste ved, at tudser og frøer om foråret 
lægger deres æg i søer og damme, hvor 
æggene så forvandles til haletudser. En del 
ved også, at padderne om vinteren ligger i 
dvale og hvert forår forlader deres vinter
kvarter og vandrer hen til det vandhul, 
hvor de vil yngle. Men af de mange, der 
færdes på vore veje, er det formentlig kun 
ganske få, der har lagt mærke til, at visse 
vejstrækninger om foråret kan være næ
sten oversået med ihjelkørte tudser, der er 
blevet dræbt under vandring til yngleste
det. 

Sådanne koncentrationer af fladkørte 
tudser ses især hvor en vej går tæt forbi en 
sø eller dam. Det kan dreje sig om betrag
telige antal. Ved en lejlighed har forfatte
ren på en kun 100 m lang vejstrækning 
fundet 60 tudser, som var dræbt på en nat. 
Det er dog kun på enkelte dage, man ser 
større antal. 

Det er almindeligt antaget, at antallet af 
trafikdræbte tudser kan anvendes som et 
mål for tudsernes aktivitet. Formålet med 
den foreliggende undersøgelse er først og 
fremmest at registrere den tidsmæssige 
forekomst af trafikdræbte tudser over en 
årrække, og at prøve at forklare denne. I 
fortsættelse heraf refereres eksempler på, 
hvordan man flere steder i udlandet har 
iværksat foranstaltninger for at undgå dis
se trafikdrab. 

METODE OG MATERIALE 
Materialet er indsamlet på to vejstræknin
ger ved godset Krengerup på Vestfyn hen
holdsvis syd og øst for godset. De under
søgte strækninger er henholdsvis 400 m og 
360 m. Den førstnævnte går forbi parken, 
som indeholder flere damme, dog i nogen 
afstand fra vej en. Ved den sidste af de to 
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vej e l igger der en dam umiddelbart på 
hver side af vejen. 

Trafikdræbte tudser er optalt over en 
periode af 6 år. I 1975 blev der kun optalt 
på den sidstnævnte strækning, men i årene 
1976-1980 på begge strækninger. Optæl
lingerne blev såvidt muligt foretaget om 
morgenen, da intensiv trafik kan medføre, 
at de døde dyr forsvinder. Optællingerne 
er foretaget fra midten af marts til midten 
af maj, men mindst en af vejene er næsten 
dagligt året rundt blevet gennemkørt. Det 
kan således udelukkes, at større antal tra
fikdræbte tudser udenfor den nævnte peri
ode er blevet overset. 

De klimatiske forhold blev ikke målt på 
selve observationsstedet, men uddraget af 

- de daglige vejrberetninger fra Meteorolo
gisk Institut (1975-1980). Oplysninger fra 
Beldringe Flyveplads er benyttet, da det er 
det eneste sted på Fyn, hvor der foretages 
målinger om natten. Det l igger i luftlinie 
ca. 23 km fra Krengerup. 

Såvel temperaturen som dugpunktet kl. 
24 er brugt. Det sidste er brugt til bereg
ning af den relative luftfugtighed. For beg
ge målingers vedkommende gælder det, at 
de ikke giver nogen præcis afspejling af de 
forhold, der hersker, hvor tudserne fær
des. Der er ofte stor forskel på forholdene 
ved jordoverfladen og i 2 meters højde, 
hvor klimamålingerne foretages. Disse 
har dog den fordel, at de er udført under 
standardiserede betingelser, og således 
umiddelbart kan sammenlignes med for
holdene på andre tider og steder. 

RESULTATER 
Antallet af observerede trafikdræbte tud
ser er angivet på fig. l. Flere forskellige ka
rakteristika vedrørende fordelingen kan 
fremhæves: 
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N u m b e r  

Fordelingen i løbet af en sæson er meget 
ujævn. Efter de fleste nætter findes ingen 
tudser, mens der til gengæld findes et gan
ske betragteligt antal efter enkelte nætter. 

Det bemærkes endvidere, at en nat med 
et stort antal trafikdræbte tudser sjældent 
står alene. Som regel efterfølges den af en 
nat med noget færre dræbte tudser, måske 
endda en aftrapning af antallet i de efter
følgende par dage. 

De første dræbte tudser ses ikke på sam
me tidspunkt hvert år. Den tidligste obser
vation er fra 12. 3. 1977, mens den senest 
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1 9 75 Fig. l. Søjlerne angiver antal
let af trafikdræbte skrubtud
ser optalt om foråret i 1975-
1980 på to nærtliggende vej
strækninger ved Krengerup, 
Fyn. Kurverne angiver tempe
raturen kl. 24 den foregående 
nat. 

forekommende første-observation ligger 
en måned senere, nemlig 15.4. 1975. De 
sidste tudser findes normalt omkring ud
gangen af april. 

Længden af den periode, hvor der findes 
trafikdræbte tudser, kan ikke fastlægges 
på grundlag af den korte årrække, hvorfra 
der foreligger observationer. Det kunne 
dog se ud til, at hovedmængden normalt 
findes indenfor en periode af ca. 3 uger. 

På fig. l er også angivet temperaturen 
ved Beldringe kl. 24. Selvom der utvivl
somt er mindre forskelle, vil den indtegne-



de temperatur sikkert i rimelig grad være 
et udtryk for temperaturen ved Krengerup 
på samme tid. Det ses, at der som regel 
kun er fundet trafikdræbte tudser efter en 
nat med en temperatur på mindst 5°C. 
Selvom temperaturen er over soe,  er det 
dog langtfra sikkert, at der den næste dag 
findes tudser på vejen. Især i den sidste ( = 

varmeste) del af observationsperioden fin
des trafikdræbte tudser kun efter en bety
delig højere nattemperatur. 

Det er også forsøgt analyseret, om den 
relative luftfugtighed kan forklare de an
givne observationer. Dataene er dog ikke 
angivet her. Sammenhængen er langt 
mindre klar end for temperaturens ved
kommende. Det kan måske skyldes, at de 
meteorologiske data for luftfugtigheden 
fra Beldringe i ringere grad afspejler for
holdene i »tudsehøjde« ved Krengerup, 
end de gør det for temperaturens vedkom
mende. 

DISKUSSION OG KONKLUSION 
Mange har anvendt antallet af trafikdræb
te tudser som et mål for dyrenes aktivitet. 
Det er naturligvis ikke en metode uden 
fej lkilder. Eksempelvis er det tvivlsomt, 
om trafikkens intensitet har været den 
samme alle nætter, d. v. s. om tudsernes ri
siko for at blive kørt over har været kon
stant. Denne risiko afhænger også af tud
sernes adfærd. Hvis de alle er dræbt under 
vandring, er den uden betydning; men 
hvis tudserne på et tidspunkt f. eks. begyn
der at bevæge sig omkring eller opholde 
sig i yngledammens nærhed, vil det udsæt
te dem for en større risiko. Der er dog ikke 
observeret noget sådant. I det store hele 
må det antages, at antallet af dræbte tud
ser giver et rimeligt indtryk af dyrenes 
vandringsaktivitet. 

Dataene viser, at skrubtudserne kun 
undtagelsesvis påbegyndte deres vandring 
til yngleområdet før nattemperaturen var 
mindst 5° C. Dette er præcis den samme 
temperatur, som angives fra Tyskland 
(Jiirgens 1 980). I England derimod, som 
har et mildt oceanisk klima, vandrer tud-

serne tidligere på foråret og ved en højere 
temperatur (Moore 1954). 

Man kan mange steder se angivelser af, 
at tudsernes aktivitet især er høj på nætter 
med høj luftfugtighed. De data, som er be
nyttet i denne undersøgelse viser ikke det
te, men de er dog utvivlsomt behæftet med 
fejl. Mere subjektive iagttagelser over 
regnvejr, tåge, m. v. synes dog også at an
tyde, at luftfugtigheden ikke er den helt af

· gørende faktor. 

De nyeste udenlandske resultater synes 
at vise, at tudsernes fremkomst er af
hængig af en kombination af indre og ydre 
faktorer. Den indre kunne være en årstids
bestemt hormonproduktion, som synes 
uafhængig af ydre faktorer. For eksempel 
ser man kønsmodning hos tudser, som le
ver under konstante betingelser i laborato
riet. De ydre faktorer er temperatur, luft
fugtighed og mørke, hvor temperaturen er 
den vigtigste (Heusser 1968). 

Den indre »vandredrift« stiger i løbet af 
foråret, og jo længere hen på foråret man 
kommer, jo mindre bliver den ydre på
virkning, der skal til for at udløse vandrin
gen. Man kan således se tudser vandre i 
april under forhold, hvor der i marts ingen 
aktivitet var. Det er i høj grad biologisk 
hensigtsmæssigt, idet yngletidspunktet ik
ke forpasses (Vermehren 1972). 

Med hensyn til temperaturen synes den 
refererede opfattelse ikke at støttes af re
sultaterne fra denne undersøgelse. De viser 
klart, at aktiviteten ses ved højere og høje
re temperatur, jo senere på sæsonen det er, 
og at den temperatur, der i marts udløste 
vandringen, ikke gør det sidst i april. Dis
se resultater kunne forklares udfra en hy
potese om, at bestandens enkelte individer 
ikke var ens med hensyn til egenskaben 
temperaturfølsomhed. Noget sådant ville i 
høj grad være biologisk hensigtsmæssigt, 
idet en del af bestanden derved altid ville 
få optimale betingelser f. eks. med hensyn 
til yngletidspunkt. Denne hypotese støttes 
af Heusser & Otts (1968) oplysninger om, 
at tudser som et år blev mærket i de første 
nætter af vandringsperioden, i de følgende 
år også blev genfanget i begyndelsen her-

1 9  



af. En opfattelse af, at bestanden består af 
ensreagerende individer, forekommer da 
også usandsynlig. 

HVORDAN UNDGAS TRAFIKDRAB? 
Der er ingen tvivl om, at det er store antal 
padder, som dræbes i trafikken hvert år. 
Hansen (1982) beregnede, at der i årene 
1979-81 dræbtes ca. 3, 1 mill. padder om 
året på de danske veje, og mere end 80% 
var skrubtudser. 

Mange har udfra så store tal rask kon
kluderet, at der var tale om en væsentlig 
trussel mod bestandene. Man kan dog 
næppe sige, at trafikdrabenes betydning er 
afklaret. At der i litteraturen kun er be
skrevet et tilfælde, hvor en lokal ynglebe
stand er blevet udryddet efter anlæggelse 
af en ny vej (H. Moore, cf. Kabisch & 
Heromerling 1984) hverken beviser eller 
modbeviser ret meget. Der er ikke tvivl 
om, at lokale bestande kan decimeres 
stærkt eller helt udryddes, men under an
dre omstændigheder kan virkningen må
ske være minimal. 

Det at man direkte kan se de døde dyr, 
og at det ofte drejer sig om større antal, 
har dog bevirket, at man på forskellig må
de har forsøgt at undgå drabene: 

l .  I Frankrig og Schweitz har man afspær
ret vejstrækninger nær ynglelokaliteter i 
nattetimerne om foråret (Anon. 1980, Ka
bisch & Heromerling 1984). 

2. Hvor padderne skal krydse farefulde 
vejstrækninger, er de blevet standset af 
plastikhegn eller betonvolde. Dyrene er så 
blevet samlet op og båret over vejen (Ji.ir
gens 1980). 

3. Arbejdet med at transportere padderne 
kan være ret omfattende og er årligt tilba
gevendende. Flere steder både i Frankrig 
Schweitz og Tyskland har man derfor 
kombineret spærringerne langs vejene 
med små tunneller under vejene, så dyrene 
selv kan klare transporten (Anon. 1984, 
Kabisch & Heromerling 1984). 
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Fig. 2. Vejstrækninger nær ynglelokaliteter kan af
spærres i nattetimerne om foråret for at undgå tra
fikdrab af padder (fra Kabisch & Hemmerling 1984). 

4. Den mest elegante løsning er uden tvivl 
at få padderne til at yngle i en anden dam, 
hvor de undgår farlige passager undervejs. 
Det er gjort på følgende måde (Kabisch & 
Heromerling 1984): Om foråret fanges 
tudserne ved plastikhegn langs de farlige 
veje og bæres hen til erstatningsdammen. 
Da de vil søge hen til det sted, hvor de selv 
er opvokset, må det forhindres ved at om
give den nye dam med et andet plastik
hegn. Fidusen er nu, at de unge padder, 
som kommer frem om sommeren, for 
fremtiden vil søge til den nye dam for at 
yngle. Når denne procedure er gentaget en 
årrække (S-8 år) , vil de tudser, som yngle
de i den oprindelige dam, efterhånden væ
re uddøde. De nye generationer vil hvert 
forår søge til den nye dam, og trafikdrabe
ne dermed ophøre. 

Penge bruges ofte som et mål for betyd
ningen af en given sag. Som et eksempel 
på, hvor alvorligt man kan tage problemet 



med de trafikdræbte padder skal nævnes, 
at der på et enkelt sted ved en motorvej 
nær Murnau i Bayern er blevet anvendt 
næsten 200. 000 DM (ca. 0, 7 mil!. kr. )  til at 
anlægge to tunneller, opsætte plastikhegn, 
m.v. Det skete efter at der på en enkelt nat 
i 1975 var blevet dræbt omkring 3000 pad
der (mest skrubtudser), og der var sket en 
trafikulykke. Så blev motorvej en kortva
rigt lukket, og padderne blev samlet op og 
bragt over til den anden side af vej en 
(Riess 1977). Senere blev de nævnte 
afhj ælpende indretninger konstrueret. Hi
storien melder ikke noget om, hvorvidt 
det var hensynet til dyrene eller til den 
hurtigkørende trafik, der var afgørende 
ved beslutningen. 

Mange vil måske mene, at en så stor 
sum kunne være anvendt bedre på anden 
måde for at beskytte naturen. Men hvis 
man skal se det positive deri, kunne det 
måske tolkes som et udslag af en spirende 
forståelse af, at natur er ikke gratis. 

SUMMARY 
Road-kill of toads (Bufo bufo) 
Dea d toads were . counted o n two roads near 
breeding-ponds during 6 years. Onset of the migra
tion varied from March 12.  to April 15.  It usually 

Boganmeldelser 

Kai Curry-Lindahl: Afrikas diiggdjur. 334 sider. Il! .  i 
s/h og farve. Pris sv. kr. 140,00. Norstedt & Soners 
Forlag. Stockholm 1984. ISBN 91-834122-5. 

På de første 32 sider af dette bind af Norstedts farve
serie gives en god oversigt over Afrikas mange for
skellige naturtyper, sådan som de ser ud i dag, hvor 
de er det foreløbige resultat af samspillet mellem 
landskabsform, jordbund og klima samt ikke mindst 
af menneskelig påvirkning. Dette indledende afsnit, 
der er illustreret med s/h fotografier, indeholder des
uden betragtninger over dyrenes vandringer og deres 
forhold til vegetationen. Det afsluttes med nogle ord 
om truede og allerede udryddede dyrearter samt om 
naturpleje og nationalparker i Afrika. 

Derefter følger 64 sider med farvetavler, hvor en 
stor del af Afrikas større pattedyr er vist. Farvebille
derne er udført af Helmut Diller og stammer oprinde-
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ended araund May l. Only in ane year a substantial 
number was found in May. Normally no toads were 
found after a midnight-temperature below 5°C.  In 
the la ter part of the season migration started at a hig
her temperature than in March. This is in contradieti
on to the traditional view, which says that the tempe
rature threshold decreases with advancing date. It is 
pointed out that it is likely to find a variation betwe
en individuals of a population also regarding tempe
rature tolerance, and that t his variation might at least 
partly account for the contradiction. 

Finally same examples from literature are referred 
where measures have been taken to avoid road-kill of 
amphibians. 
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lig fra en tysk bog om Afrikas pattedyr. De er af ud
seende og en kvalitet, som vi kender det fra f.eks. Po
litikens >>Pattedyr i farver<< . Resten af bogen indehol
der beskrivelser af de enkelte arter. For hver art op
gives det systematiske navn, og desuden nævnes nav
net på svensk, engelsk, fransk og swahili eller et an
det afrikansk sprog. 

Artsbeskrivelsen indeholder feltkendetegn, racer, 
habitat, adfærd og øvrige biologi. På et kort er artens 
udbredelse angivet. Smågnavere og flagermus, der 
ikke er medtaget i farvebillederne, er her vist i s/h 
tegninger. Bogen slutter med en meget righoldig litte
raturliste og to registre over henholdsvis det viden
skabelige og det svenske navn. Bogen henvender sig 
vel først og fremmest til den, der tager på safari i Af
rika, men også til andre med interesse for det fanta
stisk rige dyreliv i denne verdensdel. 

Edwin Nørgaard 
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Er Taks (Taxus baccata L.) vildtvoksende i Danmark? 

Eiler Worsøe 

(Lundbergvej 2, Værum, 8900 Randers) 

Den nu fredede bestand af Taks ved Mun
kebjerg blev opdaget af en engelsk ingeni
ør under udstikningen af den østjyske 
længdebane i 1865. Den voksede i den 
dengang uplejede Strandskov ved Mun
kebjerg sydøst for Vejle. 

Johan Lange siger i 1866, at det synes at 
være en gammel, naturlig forekomst. Man 
forstår hans opfattelse, fordi Taks fandtes 
og stadig findes - i alle vore nabolande i 
områder med suboceanisk klima. Dertil 
kommer, at den trives godt som plantet 
her i landet, hvor den har været dyrket i 
langt over 200 år. Og, hvad Lange ikke 
vidste, den har med sikkerhed vokset vild 
i Danmark til omkring år 1000 (Lange 
1984). 

De Taks, der blev fundet i 1865, er be
skrevet i B otanisk Tidsskrift året efter net
op af Johan Lange. Fordelt på omtrent fem 
tønder land stod flere hundrede Taks. 
Nogle og tredive blev undersøgt nærmere. 
De havde form som buske med en højde af 
5-10 fod. Hovedgrenene havde en tykkelse 
af 1 -3 tommer og udgik i almindelighed fra 
en lav hovedstamme med 4-5 tommers 
tværmål. P. E. Muller anslog i et foredrag i 
1872, at de nu højst tre alen høje træer ik
ke kunne være meget over 60 år gamle 
(Helm s 1925). (l alen = 2 fod = 24 tom
mer = 62, 8 cm). 

Kylling (1688) angav Taks fra en skov 
ved » Fjelderup« . Det må formodes at være 
ved Fjellerup på Norddjursland, for i 1925 
huskede en gammel skovfoged at have set 
den i Mejlgård Strandskov henimod Bir
kelund (Helms 1925). Taks er imidlertid 
forlængst forsvundet fra Mejlgårds skove. 
Kyllings angivelse i forbindelse med de to 
forekomster i uplejet skov ved henholds
vis Fjellerup og Munkebjerg er gode grun
de til at anse Taks for hjemmehørende i 
Danmark. 
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SKOVENE FØR DET ORDNEDE 
FORSTVÆSENS TID 

Blandt andre Vaupell har midt i sidste år
hundrede anvendt udtrykket »uplejet 
skov« . Han har vel fornemmet den slags 
skov som naturskov, rester af de urskove, 
der engang dækkede landet. Det, vi med 
nogen tvivl forsigtigt mener i dag at kunne 
betegne urskove i Danmark, er kun små
arealer - i det højeste på nogle få hektar. 
Og ingen af dem ligger på Munkebjerg. 

Før udskiftningstiden omkring år 1800 
og mange steder så sent som i midten af 
1800-tallet blev skove brugt, som de var 
blevet det gennem århundreder. De største 
arealer lå for fæfod (afgræssedes); stedvis 
kunne der være høeng eller gærdselsskov, 
og overalt gik svin på olden i perioder. 
Skovene var prægede af brugen. De var 
mange steder lysåbne; de fleste træer var 
ikke gamle, og hovedparten af de gamle 
træer var medtagne af kreaturskader i 
ungdommen. Det uplejede indtryk op
stod, da dyrene efter skovindfredningen 
blev fjernet fra skovene. Freden fik under
skovens træarter til at trives over al måde, 
og den gav frøplanter af Eg og B øgforbed
rede muligheder for at udvikle sig til træ
er. Efter 10-20 års forløb var skovene ofte 
blevet ret uigennemtrængelige, således 
som den, der aldrig har set en urskov, 
tror, at den skal se ud. 

Eftersom Taks mange steder i Skandina
vien har overlevet århundreders græs
ning, må man nok tænke på andre årsager 
til Taksens tilbagegang i Danmark end 
netop græsning. Menneskets efterstræbel
se kan have været væsentlig. Fund af gen
stande fremstillet af Taks er hyppige indtil 
år 1000. Bast fremstillet af Taks er vel
kendt fra Norge. I Sverige skattede man 
Taks hårdt til kransebinding langt op i ti-
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Fig. l. En af de tre gamle taks 
ved Munkebjerg med stamme
omfang i brysthøjde på over 
en meter, her er det 129 cm. 
Foto: Bernt Løjtnant febr. 
1985. 

den (Ingelog et al. 1984); det samme var 
tilfældet ved Munkebjerg i tiden omkring 
år 1900 (Helms 1925). I begyndelsen af det 
ordnede skovbrugs tid huggede man i Sve
rige Taksen bort som » ukrudt« . De fleste 
takstræer i Sverige er i overensstemmelse 
hermed kun få meter høj e (Ingelog et al. 
1984). Dog er det værd at hæfte sig ved, at 
Taks skyder igen efter beskæring, omtrent 
som løvtræer gør. 

FLERE OPLYSNINGER 
OM MUNKEBJERG-OMRÅDET 
I 1925 besøgte J. H elms Strandskoven ved 

Munkebjerg og fik af en lokalkendt fore
vist takstræerne. De tre største var nu 
henved ti meter høje og havde et omfang i 
brysthøjde fra 60 til 90 · centimeter. Det 
svarer til diametre på fra 18 til 28 centime
ter. I 1872 var de beregnede stammeom
fang fra 30 til 37 centimeter. I gennemsnit 
har tilvæksten i omfang fra 1872 til 1925 
været l/z til l centimeter om året. For den 
store Taks ved Bromølle har omfangstil
væksten til sammenligning været ca. l 

centimeter om året (Lange 1984). Vi tør så
ledes nok formode, at disse tre største træ
er har været blandt dem, der blev omtalt i 
1872. Beregnet skulle disse træer i 1984 ha-
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ve et omfang i brysthøjde på mellem 90 og 
150 centimeter, men herom senere. 

Samtlige de botanikere, der til 1925 
havde set Taksene ved Munkebjerg, var 
enige om, at det kunne dreje sig om en na
turlig forekomst. Det skønnede de på 
grundlag af taksforekomstens og den om
givende skovs karakter og beliggenhed. I 
1872 og til dels i 1925 og i 1984 er en del af 
træerne af form som brede buske uden 
hovedstamme. De kan ikke give grundlag 
for aldersbedømmelse. De nævnte botani
kere mente, at Taksen i en ikke fjern fortid 
kunnet være kommet til Strandskoven 
som frø med fugle. 

En af Vejle Byhistorisk Arkivs berette
re, Peter Andersen, født 1892, fortæller 
imidlertid, at han som barn læste i »I llu
streret Tidende« , at Taks som det eneste 
sted i Danmark voksede vildt på Munke
bjerg. Det fortalte han sin far; men han lo 
bare og sagde til sin søn, at planten så
mænd blot var en, som »Wolle Smed« 
havde købt i en planteskole og plantet i 
skoven ved Hotel Munkebjerg. Wolle 
Smed var et øgenavn for tidligere gårdejer 
i Andkær, Ole Nielsen. Da han solgte sin 
gård, beholdt han den gården tilhørende 
skovpart i Strandskoven. Her opførte han 
i 1879 Munkebjerg Hotel, og det er i den 
del af skoven, at Taksen vokser. 

PETER ANDERSENS BERETNING 
OG VIRKELIGHEDEN 
Byhistorisk Arkiv nævner et eksempel på, 
at Ole Nielsen var en stor spasmager. En
gang havde han lavet eller ladet lave en 
helleristning »stenen i kæmpens hånd« . 
Det lykkedes ham at narre en kendt histo
riker til at tro, at det var en ægte, gammel 
helleristning. Men taksbestandene i sko
ven kan det alligevel ikke nytte at gøre 
ham ansvarlig for, selv om han nok kan 
have plantet nogle Taks ved hotellet, eller 
hvor det senere kom til at ligge. 

Ole Nielsen var i 1872, syv år før han 
byggede hotellet, vejviser for de første bo
tanikere, der skulle studere Taksene. Da 
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var han næppe særlig gammel, idet hans 
børn ejede og drev hotellet endnu i 1925. 
Det er usandsynligt, at han kan være født 
før 1815, snarere er det langt senere. Og 
som taksplantende spasmager har han nok 
ikke optrådt, før han var voksen. Det gør 
det umuligt, at Taksene kunne være 60 år 
eller mere i 1872. 

Peter Andersens beretning samt andre 
beretninger og oplysninger kom frem for 
nogle år siden i forbindelse med indsam
ling af viden om stednavnet >>Tom hage
bæk<< . Det kendes alene som voksesteds
angivelse på et gammelt herbarieark med 
Kæmpe-Star på Aarhus Universitet. Nu 
kendes Kæmpe-Star i Munkebjergområ
det kun fra slugten med rensningsanlæg
get. 

Om Tomhagebæk kom der også noget 
frem. Omkring 1850 lå der ved stranden 
ca. 500 meter øst for den nuværende vej
underføring ved Munkebj erg station en fi
skerhytte med tangtag. Fiskeren hed 
Toms, og han havde en have, der gik ret 
langt ind op langs bækken, som lø b ud ved 
huset. Siden byggede han et nyt hus, som 
vel er identisk med det ene af de to huse, 
der nu ligger her. Beretteren, Sigvald Han
sen, forestiller sig, at fiskerens navn, 
Toms, kan have givet anledning til navnet 
Tomhagebæk for bækken ved husene. 

En anden, unavngiven, beretter peger 
på navnet Tornhave, som skulle være be
tegnelsen for en frugtplantage øst for 
Munkebjerg station. Ved denne plantage 
gik en bæk under jernbanen. Navnet 
Tornhave kunne læses på et skilt, som i sin 
tid stod tæt ved dammen ved den første 
vejsløjfe op til Munkebjerg. Skiltet pegede 
mod øst, og man kunne dengang - det må 
have været omkring 1930 - følge en sti 
oven for banen de 500 meter frem til Torn
have. Denne sti er væk i dag. 

På ældste originale matrikelkort over 
Andkær by, Gauerslund sogn, er der ikke 
vist nogen bebyggelse ved stranden eller i 
skoven. Da de gamle matrikelkort erfa
ringsmæssigt er meget detajlrige, kan vi 
godt gå ud fra, at der på kortets tid om
kring år 1800 ikke boede nogen i området. 



Beboelse er antagelig så først kommet til 
med Toms i midten af 1800-tallet. Derfor 
er det naturligt, om stedets navne har med 
ham at gøre. Så j eg gætter på, at der ikke 
har stået »Tornhave« , men »Tomshave« 
på det gamle skilt ved dammen. Jeg gætter 
også på, at stednavnet » Tomhagebæk« på 
herbadearket retteligt skulle have været 
»Tomhavebæk« . Der er nemlig ikke noget 
fremspring på kysten, som kan begrunde 
anvendelsen af »-hage« . 

Toms kunne tænkes at have plantet 
Taks i sin have; men så kunne den ikke ha
ve været 60 år i 1872. Matrikelkortet viser 
hegnede ager- og englodder. De ses 500 
meter vest for Taksene ved !bæks udløb, 
og de ses 500 meter øst for Toms' hus ved 
Saltbæk. Jeg kan ikke tro, at førudskift
ningsbønderne skulle have plantet Taks i 
deres ager og eng; det har jeg aldrig hørt, 
at man gjorde. Forøvrigt vokser der ikke 
Taks hverken ved !bæk, Saltbæk eller ved 
Toms' hus. Og vi kan i nutiden se, hvor 
lidt den spreder sig. 

T AKSENS FORHOLD I NUTIDEN 
De nye oplysninger og beretninger giver 
ingen grund til at tro, at Taksen ikke skul
le være naturligt hj emmehørende i skoven 
ved Munkebjerg. Helms slutninger fra 
1925 skal ikke drages i tvivl. 

Når ingen Taks i 1872 var ældre end ca. 
60 år, skyldes det formodentlig, at bøn
derne havde hugget Taks til gavntræ indtil 
først i 1800-tallet. Således huggede de an
den underskov, når stammerne havde op
nået hensigtsmæssige dimensioner. Det 
var bønderne, som havde retten til under
skoven, før skovenes udskiftning af fæl
lesskabet. Kun overskovens træarter, Eg 
og Bøg, havde de i disse egne ingen ret til; 
de tilhørte godsej eren. 

De buskagtige Taks, som blev bemær
ket såvel i 1872 som i 1925, har sikkert i 
høj grad været genvækst efter hugst og 
grenafskæring til kranse. Men T aks har 
mange arvelige vækstformer, som nok er 
medvirkende årsag til de mange træer 
uden hovedstamme. 

Fig. 2. Der findes kun få frøplanter af Taks ved Mun
kebjerg. En enkelt står henved SO meter fra nærmeste 
modertræ. 
Foto: Bernt Løjtnant febr. 1985. 

Taksbestanden blev fredet i 1933 og har 
formodentlig siden fået lov til at udvikle 
sig uforstyrret. I 1984 er der omkring 180 
individer, hvoraf hovedparten har flere 
stammer. Et par enkeltstammede og næp
pe ret gamle eksemplarer står lige ved ho
tellet. Et par hundrede meter mod nord 
står en halv snes mindre træer i en lille 
gruppe. Det store flertal vokser imidlertid 
på skråningerne nær rensningsanlægget 
og »bjergvejen« . 

De fleste af T aksene er ikke alene fJer
stammede, men tillige buskformede og af 
ringe høj de, fra ca. to til fire meter. En del 
af Taksene har dog en tydelig hovedstam
me med diametre i brysthøjde fra 10 til 20 
centimeter. Mange har desuden en eller 
flere bistammer. Tre stammer når omfang 
i brysthøjde på over en meter. Deres dia
meter og omfang er i brysthøjde henholds
vis 311113, 401121 og 36/129 centimeter. 
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Det svarer godt til, hvad man skulle vente 
af Taks, som var 60 år i 1872. 

Taksene trives godt på de trykvands
prægede skrænter; så vådt står de også på 
Saro syd for Goteborg, hvor der er mange 
store Taks. Der findes ved Munkebj erg en 
del Taks, der er enkeltstammede og kun 
ca. en meter høj e, som må antages at være 
frøplanter. Taksen har dog ingen tendens 
til at sprede sig hen ad skrænten langs med 
kysten, selv om der her findes lignende vå
de områder. Om Taksene nærmest hotel
let er plantede, eller om det er frøplanter, 
kan jeg ikke afgøre. 

Den tilsyneladende selvsåede skov på 
skrænterne mod Vej le Fjord er domineret 
af Bøg, men med et lille indslag af Eg og 
Skov-Elm. Bøgene er uensaldrede, og de 
ældste Bøge er nok mere end 250 år gamle. 
En del af de ældste Bøge har skader ved 
basis, som formodentlig er fremkaldt af 
græssende kreaturer. Løvskoven har læn
ge været drevet med plukhugst, idet man 
har udvalgt træer til hugst enkeltvis. 
Skovens udseende svarer til udseendet af 
andre bondeskove, hvor der var fælles
græsning før udskiftningen. Således findes 
på det mod fjorden fremspringende bak
kedrag nordvest for hotellet også en lille 
stump lynghede med Enebær. 

Af den omtalte frugthave nær husene 
ved stranden ses ingen sikre spor. Et styk
ke ung løvblandingsskov på skrænten 
sydvest for Toms' nye bindingsværkshus 
kan være stedet. Her vokser på en ca. 
250 X 40 meter stor afsats i skråningen 
Kristtorn, Ahorn, Vorte-Birk, Skov-Elm 
samt mange opløbne Kirsebær. Bortset fra 
en gammel Bøg i områdets kant er de 
nævnte træer vokset op inden for de sidste 
50 år. På stedet for Toms' have i slugten 
bemærkes en hyldebusk, en tj ørnebusk 
samt nogle Ask. Haven kan ikke have gået 
længere mod syd end til banen, idet der 
længere mod syd er gammel skov. 
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FREDNING OG FREMTID 
Det er synd, at der er blevet plantet graner 
nær ind på Taksene; og gad vide, hvor 
mange Taks, der gik til, da vej en blev la
vet? Taksene kommer ikke rigtigt til deres 
ret på de vilkår. Det er også ej endomme
ligt, at hotellets rensningsanlæg skulle pla
ceres netop midt i de smukke grupper af 
Taks og klods op af områdets eneste be
stand af den ·i Danmark sårbare halvgræs, 
Kæmpe-Star. Det er uansvarlig omgang 
med naturværdier. 

Her er brug for en ny fredningskendelse, 
så man kan få granerne og rensningsan
lægget bort. Anlægget stinker afskyeligt 
om sommeren; det virker formodentlig 
heller ikke ordentligt, og det ødelægger 
vandet i den lille bæk. I en ny frednings
kendelse skal det også fastslås, at bøge
skoven fortsat skal drives med plukhugst, 
så den kan bevare sit smukke særpræg. 
Det lader sig meget vel gøre, for Bøgene 
frøforynger sig godt i området. Samtidigt 
kan kendelsen sikre skovens særprægede 
urteflora, i særdeleshed bestanden af 
Kæmpe-Star. 

Min bedste tak til Vejle Byhistoriske Ar
kiv for de mange oplysninger og beretnin
ger samt til lektor Alfred Hansen, Bota
nisk Museum i København, for oplysnin
ger om Taks. 
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Supplerende oplysninger om forekomst af Lægeigle 
(Hirudo medieinalis L.) i Danmark 

Pia Baagøe 

Zoologisk Museum 
2100 København Ø 

Birger Jensen 

Naturhistorisk Museum 
8000 Arhus C 

With an English Summary 

Der er tidligere i dette tidsskrift bragt en 
sammenstilling af oplysninger om lægeig
lens forekomst i Danmark (Jensen 1960). 
Blandt andet en diskussion de seneste år 
om, hvorvidt arten må anses for truet i Eu
ropa (Sawyer 1981, Olsen 1982, Wells et 
al. 1983, Elliott & Tullett 1984, Wells et al. 
1984), har foranlediget os til her at bringe 
en kort ajourføring af den nu 2S år gamle 
oversigt. 

I de forløbne år har forfatterne lejlig
hedsvis modtaget oplysninger om fore
komst af lægeigle og har selv eftersøgt og 
fanget den på nogle lokaliteter. I foråret 
1981 modtog Birger Jensen desuden ca. 
100 henvendelser om formodede lægeigler 
i forbindelse med en omtale af arten i en 
»Dus med dyrene« udsendelse i TV, og der 
blev i foråret 1984 rettet henvendelse til in
stitutioner og personer, der kunne tænkes 
at ligge inde med oplysninger om lægeigle. 

RESULTATER 
Der er indkommet en række oplysninger, 
som formentlig kan henføres til forekomst 
af lægeigle før 1960. Blandt andet på 
grund af risikoen for forveksling med spe
cielt hesteigle samt en ofte større eller 
mindre usikkerhed ved steds- og tidsan
givelse anses det dog ikke for rimeligt at 
omtale hver enkelt af disse. 

I oversigten fra 1960 er der for hele lan
det med undtagelse af Bornholm omtalt 2S 
lokaliteter for lægeigle, hvoraf dog kun 11 
kunne nøjagtigt stedfæstes. For S af disse 
er der nedenfor anført supplerende oplys
ninger, og fra 4 af dem foreligger fund ef
ter 1960. Desuden er S nye lokaliteter med 
fund efter 1960 omtalt. 
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Lokaliteter uden for Bornholm med fund af lægeigle 
efter 1960. 
A. 3 markdamme l km NNØ for Lindum, lO km SV 

for Hobro (lok. 3, 1960) . 
Arten er forgæves eftersøgt nogle gange den 

sidste halve snes år, men 10. august 1983 fangedes 
l eksemplar. 

B. >>Fauerskov Sø«, skovsø 2,5 km V for Hadsten 
Stb . ,  15 km S for Randers (lok. 6, 1960) . 

8. september 1966 fangedes lægeigle i søen 
(CFJ). 

C. Horsemose, l km NV for Borup, Helgenæs (ny 
lok . ) .  

22 . juni 1967 o g  10. juni 1968 fangedes flere Iæ
geigler her ( CFJ) . 

D. Overdrevsdam i Rye Gaard Dyrehave, Hornsher
red (ny lok. ) .  

Efter oplysning o m ,  at der i 1978 var set lægeig
le her, fangedes l eksemplar 25. juli 1979. 

E. Mindre sø omgivet af skov og overdrev nord for 
Avnsø, Særløse overdrev, S km V for Osted (ny 
lok . ) .  

I juni 1982 blev der fanget l eksemplar (EF og 
US).  

F. » Tørkeris Sø<<, 3 km SSØ for Hillerød (lok. 12, 
1960). 

I slutningen af 1960erne var arten almindelig 
her (JT) . 

G. Jægersborg Dyrehave, 11 km N for København 
(lok. 14, 1960). 

Set i flere damme i midten og slutningen af 
1970erne (PG m.fl . ) .  

H. Damme NØ for Ulfshale Skov, Møn (ny lok . ) .  
I mindst 3 damme e r  der i perioden 1971-82 set 

og fanget flere eksemplarer (JH, EW) . 

l. Dam i sydvestlige udkant af Uglehol t skov, l km 
N for Knuthenlund, 13 km ØNØ for Nakskov (ny 
lok . ) .  

3 .  august 1982 fangedes l eksemplar (EW) . 

Mange har velvilligt givet os oplysninger om lægeig
Ie. Specielt takker vi Eva Fredtoft (EF), Peter Gjel
strup (PG) , Jens Holmegaard (JH), Carlo F. Jensen 
(CFJ), Ulrich Søchting (US) , Jens Thorup (JT) og 
Erich Wederkinch (EW) for ovenstående oplysninger. 
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50 KM 

I de sidste 25 år er lægeiglen altså uden for 
Bornholm ialt registreret på 9 lokaliteter i 
Danmark (fig. 1). 

Bornholm indtager en særstilling, ved at 
lægeiglen synes vidt udbredt på øen (fig. 
2). Jensen (1960) citerer fra Larsen (1957) 
24 lokaliteter, og i en nylig oversigt (Baag
øe 1983) er der føjet 12 nye hertil. lait fore
ligger der fund af lægeigle fra 19 lokalite
ter på Bornholm i perioden 1960-84. 

DISKUSSION 
Vore erfaringer med eftersøgning af læge
igle har vist, at det selv under gode vejr
forhold og på rette årstid kan kræve en del 
besøg at konstatere artens tilstedeværelse 
på en lokalitet, hvor den findes. Det kan 
muligvis tages som udtryk for en forholds-
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Fig. l. Lokaliteter for fund af 
lægeigle i Danmark 1960-
1984 - jvf. fortegnelse s. 27 
samt fig. 2.  

vis ringe bestandstæthed på stedet. Under 
alle omstændigheder betyder det, at loka
liteter, hvorfra der kun foreligger fund før 
1960, udmærket kan huse arten, selvom 
den forgæves er blevet eftersøgt der en el
ler flere gange siden. 

I to tilfælde er der grund til at antage, at 
arten er helt forsvundet fra en af de 13 lo
kaliteter, hvorfra den er registreret siden 
1930. Det er Hem Mose (lok. 4, 1960), 
hvor vandstandsforholdene en periode 
midt i 1970erne var meget dårlige, og hvor 
arten siden er eftersøgt forgæves, samt 
dam ved Kårup Skov, Ordrup Næs (lok. 
16, 1960). Her eftersøgtes arten sommeren 
1983 forgæves på to lokaliteter, en strand
mose ved Råhaugehus i udkanten af sko
ven og en dam midt i skoven. Ifølge ejerne 
husede førstnævnte lægeigle indtil ca. 



Fig. 2. Lægeiglens forekomst på Bornholm. Udfyldte 
cirkler: 24 lokaliteter nævnt af Larsen (1957), åbne 
cirkler: 12 senere tilkomne. Arstal angiver sidste regi
strerede år for fund på lokaliteten. (Fra Baagøe 1983). 

19SS, mens den i sidstnævnte ikke var set 
siden midt i 1940erne. 

Det er vanskeligt på grundlag af de fore
liggende registreringer at bedømme, hvil
ke ændringer der eventuelt er sket i lægeig
lens status i den danske fauna i dette år
hundrede. 

Fra 6 lokaliteter med nøjagtig stedsan
givelse og fund før 1930 foreligger der i to 
tilfælde også fund fra perioderne 1930-60 
og 1960-84. I et tilfælde er der kun fund fra 
perioden 1930-60, og i de resterende tre in
gen efter 1930. Fra de S lokaliteter med 
første registrerede fund mellem 1930 og 
1960 foreligger der i to tilfælde også fund 
fra perioden 1960-84. Fra de S lokaliteter, 
der er tilkommet i perioden 1960-84, fore
ligger der ingen oplysninger om, hvorvidt 
lægeiglen også fandtes der tidligere. 

Sandsynligvis gælder det for de nyregi
strerede lokaliteter både fra perioden 
1930-60 og 1960-84, at de også tidligere 
har huset lægeigle, og at der ikke er tale 
om en kolonisering af nye lokaliteter. 

Uden tvivl findes der også et antal end-

nu uregistrerede lægeigle-lokaliteter, men 
det er næppe muligt at skønne hvor man
ge. Det kan dog nævnes, at oversigten fra 
1960 indeholdt S nye lokaliteter og nær
værende indeholder ligeledes S nye. Desu
den at der gennem de i indledningen 
nævnte henvendelser efter TV-udsend
elsen indkom oplysninger vedrørende 4 af 
de ialt 14 lokaliteter med nøjagtig kendt 
beliggenhed, men ingen om nye. 

Ud fra materialet i 1960-oversigten samt 
senere indkomne oplysninger fra perioden 
før 1960, får man det indtryk, at lægeiglen 
i slutningen af forrige århundrede og i be
gyndelsen af dette var vidt udbredt i Dan
mark og ikke sjælden, men dog kun lokalt 
forekommende. Nu må den betragtes som 
sporadisk forekommende her i landet, når 
Bornholm undtages, og noget ti lsvarende 
synes at gøre sig gældende over størstede
len af Vesteuropa. Elliott & Tullett (1984) 
giver for 2S europæiske lande en oversigt 
over antal lokaliteter, hvorfra lægeiglen er 
kendt i perioden 19S2-82, og kun for Polen 
og USSR anføres over 20 pr. land. 

Den noget videre udbredelse, lægeiglen 
synes at have haft her i landet tidligere, 
har næppe været helt naturlig. Dens ud
bredte medicinske anvendelse, specielt i 
forrige århundrede (Schou 1970), må an
tages at have påvirket forekomsten her i 
landet, men der er få direkte eksempler 
herpå. Her skal derfor citeres et par linier i 
et brev fra P. Falkenberg Andersen - den 
» student Falkenberg« , Ussing (1929) næv
ner som leverandør af lægeigle fra Hem 
Mose. Han skriver (9. april 1981): Da j eg 
kom i Hem har jeg aldrig hørt udtrykket 
blodigle blive brugt - man sagde der 
»Menneskeigle« og jeg husker en gammel 
mand i sognet, som fortalte om en gammel 
enlig kone, som døde i hans ungdom. Da 
der ikke var arvinger, blev det nøjsomme 
bohave solgt ved offentlig auktion i sog
net . Det eneste, der ikke var bud på var 
netop et sylteglas med menneskeigler, for 
som han sagde » to  hva, dem havde vi jo i 
forvejen i de fleste hjem« . For at de ikke 
skulle gå til spilde, satte man dem ud 
>>Mosen<< neden for kirkebakken. 
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I 1800-tallet importeredes lægeigler især 
fra Ungarn. Udsætning af importerede dyr 
kan derfor også tænkes at have påvirket 
artens forekomst her i landet. Østeuropæ
iske lægeigler »de grønne ungarske« har 
imidlertid et andet farvemønster end de 
vesteuropæiske » de grå tyske« (Schou 
1970), og alle danske lægeigler, vi har haft 
lejlighed til at se i samlinger og i naturen, 
kan henføres til den grå form. Eventuelle 
udsætninger af importerede dyr synes så
ledes ikke at have sat sig erkendbare spor i 
den danske bestand. Ifølge Lofwenskiold 
(1861) citeret af Forselius (1952) skulle de 
til Sverige importerede ungarske igler ha
ve været mere følsomme over for lave 
temperaturer end de svenske. Under alle 
omstændigheder befinder lægeiglen i Dan
mark sig ved nordvestgrænsen for sin ud
bredelse, så en tilbagegang det sidste 
hundrede år kan også tænkes at have en 
naturlig baggrund i f. eks. klimatiske for
hold. 

Med hensyn til artens fremtid i Dan
mark er der grund til at antage, at den 
foreløbig vil trives godt på Bornholm, 
hvor den forekommer på et relativt stort 
antal lokaliteter af forskellig karakter. I 
det øvrige Danmark ligger lokaliteterne 
med fund efter 1960 så langt fra hinanden, 
at man ikke kan forestille sig en genkolo
nisering, hvis lægeiglen uddør på en af 
dem, og en spredning synes ikke at finde 
sted. Her må arten derfor anses for sårbar, 
og lokaliteterne bør beskyttes. 

Specielt lokaliteter med karakter af 
markdamme er ustabile og udsatte for 
menneskelige indgreb, mens de lidt større 
lokaliteter med karakter af skovsø ikke er 
så udsatte for at undergå forandringer, der 
kan blive fatale for bestanden af lægeigler. 
Foruden en bevaring af lokaliteterne bør 
man nok også være opmærksom på, om 
iglerne kan få adgang til at suge blod på 
pattedyr og frøer. Specielt for markdam
menes vedkommende kan det tænkes, at 
adgangen hertil er blevet forringet, blandt 
andet i forbindelse med ændringer i hus
dyrholdet. I hvert fald var den klassiske 
lokalitetstype for lægeiglen og dens fangst 
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både herhjemme og i vore nabolande lav
vandede, mudrede mark- og overdrevs
damme med jævnligt besøg af kreaturer el
ler vildt. 

SUMMARY 
Recent records af Hirudo medieinalis from Denmark 
Jensen (1960) Iisted 25 records of the medicinal leech 
from Denmark with the exception of the island of 
Bornholm in the Bal tic. The present note adds 5 loca
lities to this. During the period 1960-84 the species 
has been observed at 9 localities ind Denmark outside 
of Bornholm (Fig. 1 ) .  

In  Bornholm the medicinal leech was recorded 
from 24 localities by Larsen (1957) - black dots in Fig. 
2 - and 12 localities were added to these by Baagøe 
(1983) - open cireles in Fig. 2. During the period 1960-
84 the species has been found at 19 of the 36 localities 
known from the island. 

Status for the medicinal leec h should be considered 
vulnerable in Denmark except for the island o f Born
holm, where it does not seem to be threatened. 
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Fig. 3. Lægeiglens bid giver et 
karakteristisk Y-formet sår. 
Tegn. Jens Chr. Schou. 
Foto: Merete Thaarup Jepsen. 

Boganmeldelser 

Lorenz Ferdinand: Danske Vadefuglestemmer. Lyd
bånd (varighed 60 min.) og teksthæfte, 24 sider. -
Dansk Ornitologisk Forening ]§84. Pris 69,- kr. 

Til den fortravlede fugleinteresserede, der ikke har 
tid til at læse anmeldelser, kan kort siges: Køb øje
blikkeligt dette bånd og hæfte. Det vil blive til megen 
hjælp for såvel begynder som den mere erfarne. 

Den, der har bedre tid, kan læse begrundelsen i det 
følgende. 

Som Lorenz Ferdinand skriver i indledningen, kan 
de fleste vadefugle, som ses i Danmark, kun skelnes 
på udseendet efter »betydelig erfaring«. Kendskab til 
vadefuglenes stemmer letter i høj grad bestemmelsen, 
og stemmerne beskrives da også efter bedste evne i 
alle felthånd bøger. l praksis er det imidlertid vanske
ligt at forestille sig lydene ud fra sådanne beskrivel
ser, men nu kommer altså den ægte vare. 

På dette bånd får vi et bredt udvalg af stemmer ser
veret fra 30 vadefugle-arter - og dertil kommer et 
hæfte, som art for art omtaler forekomst og hyppig
hed, beskriver de forskellige stemmer og deres styr
ke. For hver optagelse er der en liste over stemmerne 
også over lyde fra andre arter! Et almindeligt hørt 
kald er afbildet som sonagram hos næsten alle arter. 

Hvis der i stemmerne er forvekslingsmuligheder 
med andre arter, fortæller Ferdinand om sine egne er
faringer med at skelne de drilske arter (f.eks. rødben 
og hvidklire) .  Forfatteren har virkelig forudsætnin
gerne i orden. Han har optaget og studeret vadefugle
stemmer i mindst 25 år, som det fremgår af datoan-
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givelserne for de enkelte optagelser, ligesom stedsan
givelserne viser, al han har rejst meget for at hente si
ne optagelser, bl .a .  i Grønland, på Færøerne og i Let
land. 

Sonagrarornerne støtter i høj grad beskrivelserne 
og illustrerer tydeligt de forskelle, man skal lytte efter 
hos arter med lyde, der ligner hinanden. 

Sidst på båndet følger en hård nød: godt lO minut
ters optagelser af vadefuglestemmer, som man hører 
dem blandet imellem hinanden i naturen. Her kan 
man så afprøve, hvor meget man har lært af båndet. 

I hæftet er de enkelte arters stemmer på hver optag
else angivet i sekunder. Det er ikke forbrugervenligt, 
at arterne somme tider nævnes i tidsmæssig tilfældig 
rækkefølge, ligesom man må bruge >>hovedregne
ren«, når der f.eks. står, at stor præstekrave høres ef
ter 294 sekunder! De allerfleste stopure viser i stedet 4 
minutter og 54 sekunder. Desuden er tidsangivelser
ne temmelig upræcise. De passer i hvert fald ikke med 
mit ganske nøjagtige digitalur. 

Det vil måske overraske en fugleinteresseret mate
matiker, at den lodrette akse et sted kaldes abscissen 
og den vandrette ordinaten. Ferdinand har selv opta
get langt de fleste stemmer og nævner, hver gang en 
passage er lånt. Det kan derfor undre, at han ikke har 
omtalt, hvor han har »fået lavet« de iøvrigt rimeligt 
pænt reproducerede sonagrammer. 

Men - småmanglerne til trods - båndet og hæftet i 
kombination er en perle - en længe savnet hjælp, som 
enhver fugleinteresseret må eje. 

Poul Hansen 
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