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Faunaforurening
Lov om jagt og vildtforvaltning (1983) for
byder udsætning af pattedyr og fugle, der
ikke tilhører landets naturlige fauna, og
hermed er der en lovmæssig regulering af
muligheden for en tilsigtet faunaforfalsk
ning med disse to dyregrupper.
Meget ringere stillet er den danske
fauna overfor en faunaforurening som et
resultat af, at indførte arter undslipper fra
fangenskab. Ved indførsel af husdyr, pels
dyr, kæledyr m.m. vurderes normalt kun,
om de kan udgøre en risiko for mennesker
og husdyr, specielt ved at medbringe syg
domme eller parasitter - dyrene skulle jo
ikke komme i kontakt med den vilde
fauna. Erfaringen viser imidlertid, at næ
sten alt fra rensdyr og mårhund til jord
egern og glansstære forvilder sig ud.
Takket være de fremmede naturforhold
og specielt klimaet er det kun få arter, der
er .i stand til at etablere sig her.
Ellers var vi også faunamæssigt kommet
til at ligne supermarkeder og lufthavne,
der er ens overalt på kloden.
Den nyeste forureningstrussel er hjorte
farme. Allerede nu er der i Danmark om
kringSOOmed ca.lO.OOOdyr. Overvejende
dåvildt, men problemerne knytter sig især
til farmene med kronvildt. Der er i øjeblik
ket ikke lovhjemmel for at hindre indførsel
af den nordamerikanske kronhjort - wapi
tien -som normalt regnes for en selvstæn
dig art, og den kan krydses med den dan
ske kronhjort. løvrigt er det biologisk også
helt utilfredsstillende, at man ved indfør
sel af kronvildt fra bestande, der længe ar
veligt har været isoleret fra den danske f.eks. den skotske- forurener arvemassen
hos den danske bestand. Selv i et sam
fund, hvor økonomien styrer det hele,
burde man kunne have ventet og opbyg
get en dansk avlsstamme; men dertil rea
gerer det administrative apparat for trægt
-og profitjageriet for hurtigt.
Hjortefarme er kommet for at blive, så
længe de er rentable. Det skal nok vække
opsigt, når de første avlsdyr optræder til
dyrskue sammen med kreaturer og meje
tærskere. Ude i skoven rriå man huske at
se efter, om hjorten har øremærker, inden
man glæder sig over naturoplevelsen.
Red.

Carlo F. Jensen 70 år
-

(18. okt. 1985)

Dansk faunistik bygger i høj grad på ama
tørers indsats, og i tidens løb har specielt
mange af de jyske amatører haft tilknyt
ning til Flora og Fauna. Til rækken af store
navne hører her Carlo F. Jensen, der alle
rede i 1941 skrev sin første artikel i Flora og
Fauna. Siden sin ungdom som reserve
postbud m . m . i Tarm har han helliget al
sin fritid til studiet af naturen - specielt det
rindende vands fauna - og efter ansættel
sen i 1966 som assistent på Naturhistorisk
Museum i Å rhus også sin arbejdstid.
Det har resulteret i en lang række artik
ler og rapporter. Samtidig har han på Na
turhistorisk Museum opbygget en af de
største og bedst organiserede spritsamlin
ger af europæiske ferskvandsinvertebra
ter - ialt ca. 15. 000 faunaprøver. Carlo F.
Jensens betydning rækker imidlertid me-

get videre. I en lang årrække har han med
sin erfaring og biologiske forståelse og
med sine data og indsamlinger bidraget i
kampen for at bevare vore vandløb. Des
uden er en hel generation af ferskvands
biologer vokset op under hans vejled
ning. Mange af dem er nu ansat i forvalt
ningen bl. a. som amtsbiologer, og har de
ikke blot lært af Carlo's viden, men også af
hans glæde ved naturen og hans fine men
neskelige egenskaber, er det et vigtigt
skridt mod en forståelse af, hvilke værdier
vi har i vore vandløb.
På den baggrund har Flora og Fauna øn
sket at hylde Carlo F. Jensen ved her at
samle en række bidrag med tilknytning til
ferskvand, og næsten alle er skrevet af
nogle af de mange, der i tidens løb har
nydt godt af hans viden og hjælpsomhed.
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Nyt Fund af Gulgrøn Brasenføde (Isoetes echinospora Dur.)*
i Sydvestjylland 1985
Bjarne Moeslrmd

(Bio/consult, Nørrebrogade 8, 8000 Århus C.)
With an English summary

Sommeren 1985 bød på et nyt fund af en af
yore allermest sjældne søplanter, den rød
listede Gulgrøn Brasenføde (Isoetes echino
spora) . Det blev gjort i den ca. 10 ha store
Fåresø nær Oksbøl i Sydvestjylland.
Fåresø er ikke en typisk lobeliesø: store
dele af bredzonen er bevokset med Tagrør
(Phragmites australis), og det er kun i den
østlige halvdel af søen, at der forekom
mer repræsentanter for denne søtype.
Strandbo (Littorella uniflora) forekommer
her i tætte bestande på lavt vand, mens
Hår-Tusindblad (Myriophyllum alterniflo
rum) er almindelig på det dybere vand.
Det er også her, at Gulgrøn Brasenføde
vokser.
I søens vestlige del, hvor tilløb og afløb
findes, er tilstanden helt anderledes, idet
store partier her er bevokset med Nøkke
rose (Nymphaea alba) og Gul Åkande (Nup

har luteum).

Gulgrøn Brasenføde vokser på dybder
fra 0,8 til l,8 m med den hyppigste fore
komst på dybder fra 1,0 til 1,6 meter. Skud
tætheden er forholdsvis ringe (op til c a. 50
planter pr. m2), og der findes ikke på no
get sted sammenhængende bevoksnin
ger, således som det er tilfældet flere ste
der i Kvie Sø; men de enkelte planter er til
gengæld store og veludviklede.
I forbindelse med rapportering af fun
det til Ribe amtskommune kunne afde
lingsleder Finn Heintzelmann oplyse, at
han allerede i 1978 have registreret arten i
Fåresø - oplysninger om fundet var blot
ikke blevet videregivet.
UDBREDELSEN FØR OG NU
Antallet af herbanebelæg med Gulgrøn
Brasenføde i herbarierne i Århus og Kø
benhavn er stort, og rækken af indberet
ninger af fund til TBU-arkivet på Botanisk
Museum i København er lang; men antal-

let af findesteder er ringe. Hovedparten af
herbariebelæggene og indberetningerne
stammer fra et par af de lokaliteter, hvor
arten er registreret gennem årene, nemlig
Gurre Sø på Sjælland (distr. 45b), hvorfra
den nu er forsvundet og K vie Sø i Midtjyl
land (distr. 26), hvor der stadig findes en
stor, omend vigende bestand._ Hertil kom
mer en række smålokaliteter omkring
Possø i den nordvestlige del af Thy (distr.
7), hvorfra angivelser fra de senere år ty
der på, at den stadig findes - trods tilbage
gang. Endelig er Gulgrøn Brasenføde regi
streret i Madum Sø i Himmerland (distr.
11), hvor den imidlertid ikke er set i de se
nere år.
Med det nye fund i Fåresø (distr. 27) er
antallet af lokaliteter med sikker fore
komst af Gulgrøn Brasenføde 2, nemlig
Kvie Sø og Fåresø. Hertil kommer sand
synlige recente forekomster i Thy.
Gulgrøn Brasenføde er ligesom flere af
de øvrige karakterarter fra lobeliesøerne
meget sårbar over for eutrofiering. Bestan
den i Fåresø bør derfor sikres mod påvirk
ninger, der kan føre til forringelse af søens
tilstand og dermed af vækstbetingelserne
for Gulgrøn Brasenføde. Tætte bevoksnin
ger af epifytiske alger på bladene af Gul
grøn Brasenføde viser, at en uheldig ud
vikling allerede er i gang.
SUMMARY

A lle!V Dmrisil record of lsoetes eclri11osporn.
In 1985 a new Joeali ty for the very rare and endangered
species lsoetes eclri11osporn was discovered in SW Jul
land. The habitat is the small oligotrophic lake Fåresø,
where it, according to unpublished records, has been
growing for at least 7 years.
LITTERATUR
Løjtnant, B. 1985: Rødliste over Danmarks karplan ter. - Kø
benhavn.
•
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Trykt med støtte fra Bio/consult, Å rhus.
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Effekt af vandløbskvalitet på hyppigheden af kvægmyg
og mittelarver (Simuliidae & Ceratopogonidae: Culicoides)
S. Ae/tim Nielsen
(Institut l, Hus 16,
Roskilde Universitetscenter,
4000 Roskilde)

B. Overgaard Nielsen

(Zoologisk Laboratorium,
Universitetsparken,
8000 Århus C)

f. Jespersen

(Statens Skadedyrlaboratorium,
Skovbrynet 14,
2800 Lyngby)

With an English summary

Kvægmyglarver (Simuliidae) er et vel
kendt faunaelement i danske vandløb og
kan på lokaliteter med egnet substrat, pas
sende strømhastighed og god tilførsel af
fødeemner optræde i enorme mængder.
Masseklækning af kvægmyg kan resultere
i alvorlige angreb, først og fremmest på
kvæg; husdyrbruget påføres derved øko
nomiske tab, f. eks. som følge af dødsfald
i besætningerne, nedsat mælkeydelse,
hæmning af tilvækst hos ungkreaturer el
ler abortering (Eichler 1980). Også menne
sker kan angribes, hvilket kan gøre læge
behandling nødvendig.
I det seneste årti har hyppigheden af
kvægmygangreb i Danmark øjensynlig
været i stigning, især optræder Simulium
(Odagmia) omatum Mg. på mange lokalite
ter i stort antal på kvæget, men også Simu
lium (Boophthora) en;throcephalum (D. G .)
kan være talrig. En stigning i angrebsfre
kvens kan skyldes mere effektiv registre
ring, men er dog snarere et resultat af æn
dringer i vandløbsmiljøet For eksempel
diskuterer en række forfattere, bl. a . Fre
deen (1964), Glotzel (1973), Wichard
(1976) og Stamm et al. (1980) effekten af or
ganisk vandløbsforurening på simuliefau
naens artssammensætning og på de en
kelte arters populationsdynamik Effek
ten af eutrofiering på kvægmygfaunaen er
endnu noget uklar, men visse arter - især
S. ornatwn - kan trives i relativt stærkt
eutrofieret miljø (Stamm et al. , op. cit. ) . I
Danmark er denne art yderst almindelig
og er truffet i alle vandløbstyper (Jensen
1983, 1984) .
De fleste mittearter (Ceratopogonidae,
Culicoides Latr. ) yngler i overgangszonen
mellem akvatisk og terrestrisk miljø. Visse
c�tlicoides-arters larver kan forekomme i
Flom og Fauna 92 (3-4): 69-74, 1986

store tætheder i vegetationsløse, eutrofe
mudderflader akkumuleret langs bred
derne af lavvandede moseområder og
vandløb. Organisk forurening af fersk
vandslokaliteter kan øjensynlig forbedre
ynglebetingelserne for visse mittearter
(Jones 1959, Szab6 1965, Bravermann &
Galun 1973 o . a . ) . I Danmark er der under
sådanne betingelser fundet larver af C. nu
beculosus (Mg.) i tætheder på mange tu
sinde pr. m2 (Nielsen & Christensen 1975,
Nielsen 1978).
Udendørs udsættes kvæg og heste un
dertiden for kraftige mitteangreb, f. eks.
er over 10. 000 C. nubeculosus registreret pr.
ko pr. nat (Nielsen & Christensen, op.
cit . ) . Angreb i denne størrelsesorden har
stor irritativ effekt og vil utvivlsomt kunne
nedsætte kvægets ydelse og almene sund
hedstilstand; hos islandske heste kan mit
teangreb fremkalde lidelsen sommerek
sem (Hesselholt & Agger 1977) .
Eutrofiering af vandløb vil således
kunne påvirke både kvægmyg- og mitte
faunaen og åbenbart begunstige arter af
veterinær - og evt. også humanmedicinsk
- betydning. I det følgende skal forekom
sten af kvægmyg- og mittelarver i vandlø
bene i Århus Amt analyseres med særligt
henblik på en mulig sammenhæng mel
lem forureningsgrad, høje tætheder af lar
ver og angreb af kvægmyg og mitter på
kvæg i området.
LOKALITETER OG METODER
Alle prøver indsamledes i grøfter, bække
og åer i Århus Amt 1976-79. I 1976-77 og
1979 forestod forfatterne indsamlingen af
mittelarver (ca. 200 prøver) . De øvrige mit
teprøver (ca. 800) og samtlige data vedrø
rende kvægmyglarver hidrørte fra Amts69

vandvæsenets (Århus Amtskommune)
rutineundersøgelser i recipientsystemer
ne. I undersøgelsesperioden deltog en af
forfatterne (JJ) i Amtsvandvæsenets red
pientundersøgelser.
Vandløbenes bundaflejringer, strømha
stigheder og forureningsgrader blev op
lyst af Amtsvandvæsenet. Der anvendtes
følgende inddelinger: bundaflejringer:
sten, grus, sand, blød bund, slambund,
lerbund og okkeraflejringer; strømhastig
hed: stillestående, ringe, jævn, god og
frisk strøm; forureningsgrad efter sapro
biesystemet: I
praktisk talt uforurenet,
II ret svagt forurenet, III =ret stærkt for
urenet, IV = overordentligt stærkt forure
net, I-II, II-III og III-IV er overgangsfor
mer. Ved Amtsvandvæsenets standardise
rede prøvetagninger af invertebrater blev
ketsjerindholdet hældt ud i en hvid bak
ke, hvor individtallet blev skønnet; kvæg
myglarverne blev ikke artsbestemt.
Forekomst af mittelarver på lokalite
terne blev registreret ved indsamling af
små mudderprøver i vandløbenes bredzo
ner (prøveenhed: ca. 15 cm2, dybde 1-2
cm) . I laboratoriet floteredes mudderprø
verne i en koncentreret sukkeropløsning;
mittelarverne, der steg til overfladen, blev
opsamlet og overført til 70 % alkohol. Se
nere blev de indlejret i Euparal og artsbe
stemt; bestemmelsen blev verificeret ved
klækning baseret på andre prøver.
I de statistiske analyser ( x 2-tests) blev
henholdsvis alle kvægmyglarver og alle
Culicoides-larver slået sammen uanset art;
detaljer vedrørende de udførte tests frem
lægges ikke i det følgende, men kan rekvi
reres hos forfatterne.
I forbindelse med en tværfaglig under
søgelse over insekters rolle i spredning af
smitsom yverbetændelse hos kvier, blev
der foretaget indsamling af fluer og myg bl. a . kvægmy g og mitter - på kvier; også
lokaliteter i Arhus Amt var inddraget i un
dersøgelsen. Indsamlingerne blev foreta
get ved standardiseret støvsugning og
ketsjning på og omkring kvier (Jespersen
1981). Endelig har praktiserende dyrlæ
ger, landmænd, o. a. rapporteret angreb af
kvægmyg på kreaturer i området.
=

=
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RESULTATER

Kvægmyglarver: over 45 % af samtlige prø

ver (N= 922) var tomme (O-prøver), mens
>40 % og ca. 13 % indeholdt henholdsvis
<50 og >50 larver pr. prøve; i ca. 7 % af
prøverne fandtes >200 larver pr. prøve.
Larvernes fordelingsmønster i vandlø
bene vil afhænge af en række faktorer i
kombination, men uanset om bundfor
hold (N = 897) eller strømhastighed (N =
908) blev valgt som indfaldsvinkel til pro
blemkomplekset, var den observerede for
deling af kvægmyglarver signifikant for
skellig fra det statistisk forventede (P
<0.01). På hård bund (sten, grus, sand)
var kun ca. 30 % af prøverne tomme, på
lerbund >50 % og på diverse former for
blød bund og i okkerholdigt miljø var ca.
65-75 % uden larver. På hård og leret bund
indeholdt 20-30 % af prøverne >50 larver
pr. prøve, men på blød bund i videste for
stand nåede højest 6 % op på dette ni
veau. Der er i disse analyser ikke taget
højde for eventuel forekomst af submers
vegetation (»båndblade«) eller andet eg
net substrat for kvægmyglarver.
I stillestående vand var ikke mindre end
98 % af prøverne tomme og ingen prøver
indeholdt >20 larver; ved ringe strøm var
74 % tomme og kun 2 % indeholdt >50
larver. Fra jævn - over god - til frisk strøm
faldt procentdelen af tomme prøver fra ca.
35 tiliS; procentdelen af prøver med >50
larver var henholdsvis ca. 13, 28 og 15.
Kombinationen blød bund og ringe
strømhastighed, der medfører ugunstige
kår for kvægmyglarver, findes f. eks. ofte
i grøfter; her var >80 % af prøverne da
også tomme, mens dette kun var tilfældet
i 40-45 % af prøverne fra bække og åer. I
førstnævnte vandløbstype indeholdt 2 %
af prøverne >50 larver, i bække og åer var
den tilsvarende værdi 14-15 % .
Valgtes forureningsgrad som indfalds
vinkel, var kvægmyglarvernes fordelings
mønster også signifikant forskellig fra det
statistisk forventede (P<O.OOl) . Hyppig
heden af prøver med >50 larver var højest
ved forureningsgrad II og II-III (ret svag
og moderat forurening); ved stærkere for-
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Fig. l. Kvægmyg (Simuliidae) (882 prøver) og mitter (Ceratopogonidae; Cuticaides Latr.) (370 prøver). Procentisk
fordeling af prøver på larvefrekvensklasser i relation til forureningsgrad.
Larvefrekvensklasser:
D o larver/prøve
� 1-50 - - (Simuliidae)
- >50 - - (Simuliidae)

urening (>III) klarede kvægmyglarverne
sig åbenbart dårligt (fig. 1).
Høje koncentrationer af kvægmyglar
ver forekom i mange af amtets vandløb,
men især i recipientsystemerne Hadsten
Lilleå, Gudenå Syd og Århus Å i den cen
trale og sydlige del af området (fig. 2) .

Mitte/arver: ca. 20. 000 Culicoides-larver for
delt på 10 arter indsamledes. På praktisk
talt uforurenede (forureningsgrad I) og
kun let forurenede (I-II) lokaliteter domi
nerede C. odibilis Aust. og C. lupicaris Dow
nes & Kettle; desuden optrådte C. pulicaris
(L.), C. punctatus (Mg.), C. obsoletus (Mg.),
C. stigma (Mg.) og C. pallidicornis Kieff. I
ret svagt forurenede (II) til moderat forure
nede vandløb (II-III) var C. circumscriptus
Kieff. , C. salinarius Kieff. og C. nubeculosus
(Mg.) helt dominerende og forekom på
nogle lokaliteter i ekstremt store tætheder;
her registreredes også nogle få individer
af C. stigma.
Næsten 67 % af samtlige prøver (N=
ca. 1000) var tomme, i 28 % af prøverne
fandtes 1-20 og i 5 % >20 larver pr. prøve;
i nogle tilfælde registreredes >500 larver
pr. prøve svarende til ca. 300.000 larver pr.
m2• Der kunne ikke påvises nogen signifi
kant sammenhæng mellem bundforhold
og strømhastighed i vandløbene og mitte
larvernes fordeling; yderst få mittelarver
blev indsamlet i grøfter.

1-20 - - (Culicoides)
>20 - - (Cu/icoides)

Når materialet analyseredes i relation til
forureningsgrad, var den observerede lar
vefordeling signifikant forskellig fra den
forventede (P<0.05) . Det må især frem
hæves, at procenten af tomme prøver var
lavest på moderat forurenede lokaliteter
(forureningsgrad II-III), og at ca. 20 % af
prøverne her indeholdt >20 larver pr.
prøve (fig. 1).
Høje koncentrationer af mittelarver
blev især påvist i recipientsystemerne Al
ling Å, Hadsten Lilleå og Århus Å i den
centrale del af området (fig. 2) .

Angreb af kvægmyg og mitter: landmænd

ved Funder har fortalt, at der midt i
1970'erne har været dødsfald blandt kre
aturer i området som følge af kvægmyg
angreb. I maj 1981 og 1982 var der atter an
greb på kreaturer nær Funder Å, og en
kelte dyr måtte behandles af dyrlæge. I
1979 og 1980 blev der indsamlet insekter
på kvier nær Funder. Græsningsområdet
lå i et dalstrøg gennemstrømmet af Løg
ager Bæk - et tilløb til Kalken Bæk, der ud
munder i Funder Å. Her indsamledes
> 11.500 kvægmyg på kvier; alle individer
tilhørte S. ornatum-komplekset. Visse
dage var kvægmygbelastningen på kre
aturerne meget betydelig; for eksempel
fangedes den 6. 9.1979 kl. 18 ca. 600 indivi
der i 20 ketsjerslag omkring en kvie (Jes
persen 1981) .
71
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Fig. 2. Høje koncentrationer af kvægmyg- og mittelarver (Simuliidae; Ceratopogonidae: Culicaides La tr.) registreret
i vandløb i Århus Amt. Kendte kvægmygangreb i området angivet.

I årene 1980 og 1981 blev der observeret
. flere kvægmygangreb på kreaturer ved
Salten A, Gudenå (Resenbro) og Gjern A;
også i disse tilfælde blev enkelte dyr dyr
lægebehandlet. I maj 1982 rapporteredes
om flere voldsomme kvægmygangreb på
kvæg, heste og mennesker i amtet, bl. a .
blev e n flok sortbrogede kvier ved Sibirien
NV for Hornslet udsat for et så kraftigt an
greb, at ejeren måtte vaske de blodige dyr,
der yderligere måtte dyrlægebehandles .
Der forelå intet materiale af de angribende
kvægmyg. På sten i Skader A ved Østrup
påvistes meget store mængder kvægmyg
pupper og tomme kokoner; sandsynligvis
var dette vandløb arnested for angrebet.
Ved klækning fremkom kun individer til
hørende S. ornatum-komplekset. I samme
periode observeredes et kvægmygangreb
nord for Løgten; mulige udklækningsste
der var her Rosenholm Bæk og småbække
nær Eskerod.
I 1981 og 1982 konstateredes ligeledes
voldsomme kvægmygangreb i Jeksen-om
rådet; mange kvier var særdeles med
tagne og måtte tages på stald, en hest
måtte aflives, og flere personer kom un
der lægebehandling. I disse tilfælde var
Århus A det mest sandsynlige udklæk72

ningssted; der blev ikke påvist kvægmyg
larver eller -pupper i Jeksen Bæk. I 1979 og
1980 blev der på kvier i området (ved Dø
rup) indsamlet ca. 1000 individer tilhø
rende S. ornatum-komplekset og et enkelt
individ af S. en;throcephalum (Jespersen
1981). Den tidligere nævnte kvægmyg
plage i Jeksen-området har sandsynligvis
. også været forårsaget af arter tilhørende
S. ornatum-komplekset.
Der er ingen oplysninger om mittean
greb på kreaturer i Århus Amt, hvilket
ikke er overraskende. Da mitter er meget
små og fortrinsvis er aktive i aften- og mor
gentimerne, overses mitteangreb meget
let. På kvier ved Funder og Dørup 1979 og
1980 indsamledes arterne C. obsoletus, C.
pulicaris og C . punctatus i betydeligt - men
ikke alarmerende - antal; de øvrige arter
påvist i mudder i vandløbenes bredzone
blev ikke registreret på kvierne eller op
trådte kun i meget beskedent antal (jf. Je
spersen 1981).
DISKUSSION
Utvivlsomt tilhører hovedparten af de re
gistrerede kvægmyglarver Simulium orna
tum-komplekset; i danske spildevandspå
virkede vandløb udgør S. ornatum over 80

% af kvægmyglarverne (Jensen 1983). I re
cipientundersøgelsen indgik imidlertid
også næsten uforurenede vandløb, hvor
faunasammensætningen er anderledes.
Flere økologiske faktorer kan bidrage til
at begunstige kvægmyglarvers udvikling
(Starnrn et al. 1980) . Som bl. a . vist i den fo
religgende undersøgelse er sten og andet
groft bundmateriale samt god eller frisk
strøm gunstige økologiske faktorer for
kvægrnyglarver; dog røber angivelsen af
bundforhold i vandløbene intet om fore
komst af alternativt substrat for larverne 
først og fremmest i form af vegetation.
Derfor kan større koncentrationer af
kvægmyglarver også forekomme på loka
liteter præget af blød bund, når blot pas
sende vegetation er til stede. Grøfter var
gennemgående dårlige levesteder for
kvægrnyglarver.
brganisk forurening af vandløb favori
serer øjensynligt S. ornatum, hvis larver
under sådanne betingelser kan optræde i
store mængder. I de tre recipientsysterner
i amtet, hvor kvægmyglarver især var tal
rige, registreredes i 1976 ret svag til mode
rat forurening (forureningsgrad II og II
III) på 60-75 % af stationerne. Som rele
vante forureningskilder må især nævnes
spildevandsanlæg uden rensning - eller
kun med mekanisk rensning - samt dam
brug. Dambrugenes rolle i opforrnering af
kvægmyg har tidligere været inddraget i
forureningsdebatten (Markrnann 1977) .
Ved Funder Å, Salten Å og Århus Å, hvor
der netop blev registreret kvægrnygplage,
var der adskillige dambrug. Eutrofiering
af vandløb synes således at kunne være en
medvirkende årsag til kvægmygplage for
årsaget af den ret forureningstålende art
S. ornatum . Parallelt med stigende eutro
fiering af vore vandløb har kvægmygfau
naens artssammensætning ændret sig;
tidligere var S. erythrocephalum - en art
med meget alvorligt bid - ansvarlig for
langt de fleste angreb på kreaturer i Dan
mark (Jensen 1983) . S. erythrocephalum er
dog stadig meget talrig i Gudenå-syste
met; dødsfald blandt kreaturer i dette om
råde skyldes antagelig især denne art. I
Århus Arnt var S. ornatum dog generelt

den talrigste kvægmygart på kvæg; netop
denne art er dorninerende i vore vandløb
(Jensen, op. cit. ). Vel er S. ornatum 's bid
måske mindre alvorligt, men arten er
alene i kraft af talrigheden en betydelig
plage - især for kvæget.
Da kvægmygfaunaens artssammensæt
ning og de enkelte arters populationsdy
namik påvirkes af en række faktorer, bl. a .
vandkvalitet og vandløbsvedligeholdelse,
er billedet ikke statisk. I 1986 har S. erythro
cephalum atter markeret sig som skadevol
dende art flere steder i Jylland, hvorfor en
ny analyse af kvægmygfaunaen i Århus
Amt ville være meget relevant.
I mudder aflejret langs bredderne af let
forurenede vandløb påvistes adskillige
Culicoides-arter, men med stigende forure
ningsgrad blev faunaen mere og mere
artsfattig; nogle af de forureningstålende
arter kunne til gengæld optræde i stor tæt
hed . Der var ingen sammenhæng mellem
typen af bundaflejring eller strømhastig
hed og forekomst af rnittelarver; det skyl
des, at disse primært er knyttet til bredzo
nens aflejringer og ikke til selve vandlø
bet. Grøfter var lidet egnede ynglesteder
for mitter. Da disse småvandløb hyppigt
oprenses, er brinkerne generelt stejle og
ofte dækket af græs helt ned til vandlini
en; egnede levesteder for mittelarver er
derfor i reglen sparsomme i grøfternes
bredzone. Endvidere tørrer mange grøfter
helt eller delvist ud om sommeren.
Der registreredes C�tlicoides-larver i næ
sten alle undersøgte vandløb. I vegeta
tionsløst mudder langs bredderne af ret
svagt til ret stærkt forurenede bække og
åer (forureningsgrad II, II-III, III) var be
tingelserne for mittelarver øjensynlig
bedst. Da mittelarver lever i bredzonens
mudder og ikke i selve vandløbet, kan der
imidlertid ikke forventes en helt klar kor
relation mellem forureningsgrad og tæt
hed af mittelarver. Hyppigheden af larver
var almindeligvis størst, hvor vandløbene
modtog urenset eller utilstrækkeligt ren
set organisk spildevand. I nogle 'tilfælde
kunne store tætheder af Culicoides-larver
korreleres med dambrug, dårligt funge
rende rensningsanlæg eller nedtrampede
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drikkesteder ved vandløbene, hvor mud
der blev opblandet med kvæggødning;
her var især gunstige ynglesteder for C.
nubeculosus. Da flere mittearter knyttet til
vandløbenes vegetationsløse mudderfla
der gerne suger blod på kreaturer, vil der
følgelig også for mitternes vedkommende
kunne optræde en sammenhæng mellem
vandløbenes forureningsgrad og insekt
belastningen på nærliggende græsnings
arealers kvægbestand .
Forfatterne vil gerne takke Amtsvand
væsenet, Århus Amtskommune for tilla
delse til at benytte materiale fra recipient
undersøgelserne. Desuden takkes land
mænd, praktiserende dyrlæger o.a. for
oplysninger om kvægmygangreb .
SUMMARY

The quality of Ylllllli11g wafers a11d the abwzda11ce of larvae of
blackflies mzd biti11g miriges (Simuliidae & Ceratopogo11idae:
Culicoides).
The distribution and abundance of blackfly larvae (Si
muliidae) and mud-dwelling Culicoides-larvae (Cerato
pogonidae) in the watercourses of Århus County, J u t
land, Denmark were recorded. The habitats were clas
sified according to type (ditches, brooks, streams), hot
tom deposits, velacity of flow and saprobity. Blackfly
larvae were abundant on stones, vegetation, etc. in
slightly to moderately polluted brooks and streams,
where the velacity of flow was moderate to fast. Dit
ches were Jess suitable as breeding sites for blackflies.
Ten species of Culicoides were recorded from mud
flats accumulated along the banks of the watercourses.
No relation between the type of stream bed deposits or
velacity of flow and the distribution and abundance of
larvae was demonstrated. In slightly to strongly pollu
led brooks and streams favourable breeding conditions
for mud-dwelling Cuticaides-species occurred. In these
sites especially C. circumscriplus Kieff. and C. zll/beculo
sus (Mg.) were predominant; in some cases densities
corresponding to about 300.000 larvae per m2 were re
corded.
In the research area cases of mass attack by blackflies
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were recorded in the vicinity of some slightly to mode
rately polluted streams, where bJackfly larvae occurred
in high densities. Simuliuzzz omatum Mg. was predomi
nant species on cattie in the area; the relation between
the abundance of this species and saprobity of running
waters is discussed. Several species of Cztlicoides associ
ated with bare, eutrophic mud-flats were abundant on
cattle, but no cases of mass attack were observed.
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Farveringmærkning af bjergvipstjert (Motacilla cinerea Tunst. )
Ole Have Jørgensen

(Ribe Landevej 249, 7100 Vejle)
With an English summa ry

I forbindelse med undersøgelser over
bjergvipstjertens ynglebiologi ved en
række lokaliteter omkring Vejle blev der i
årene 1974-76 ringmærket 389 bjergvip
stjerter med individuelle farvekombina
tioner.
Formålet med mærkningen var at få et
indtryk af, hvordan ungerne spredtes in
den for området samt om muligt at vurde
re, i hvilket omfang de lokale ynglefugle
bliver tilbage om vinteren.
De ynglebiologiske undersøgelser er be
skrevet i Jørgensen (1977), men ringmærk
ningsdata blev ikke medtaget heri, idet
forfatteren ønskede at afvente eventuelle
supplerende aflæsninger.
Lad det være sagt med det samme - i for
hold til de betydelige anstrengelser, der
blev udfoldet for at gennemføre ring
mærkningen, er antallet af genmeldinger
skuffende lille, i alt 22. Det begrænsede
antal genmeldinger skyldes dels, at forfat
teren i de år, hvor den mærkede bestand
skulle forventes at være særlig stor, årene
1976-77-78, ikke havde tilstrækkelig tid til
at foretage aflæsninger af ynglefugle, dels
at fuglene viste sig at være sværere at af
læse på afstand end først antaget.
I denne sammenstilling er endvidere
medtaget de øvrige genmeldinger af
bjergvipstjerter, mærket af andre ring
mærkere fra Zoologisk Museum, Køben
havn, i samme periode.
I alt drejer det sig om 26 genmeldinger,
hvoraf de 22 som nævnt vedrører fugle,
mærket af forfatteren.
16 aflæsninger er foretaget af forfatte
ren, heraf l mærket af en anden ringmær
ker. 5 fugle er aflæst af andre mærkere,
mens 5 fugle er genmeldt som dødfund
ne.
AFLÆSNING PÅ YNGLEPLADS ELLER
FOR MODET YNGLEPLADS
9 redeunger og 6 fugle, mærket som voksF/arn og Fnunn 92 (3-4): 75-76, 1986

ne, er aflæst på yngleplads et eller flere år
efter mærkningen.
I Jørgensen (1977) er ynglelokaliteterne i
Vejle amtskommune 1976 vist, og dette
oversigtskort er gengivet i fig. l med ind
tegning af mærkningssted og genfangstlo
kalitet for disse i alt 15 genfund.
Det skal bemærkes, at 3 af de 6 voksen
mærkede er genfanget på samme lokalitet
i senere år, 2 har flyttet sig inden for få km,
og kun l har flyttet sig over længere af
stand, se fig. l.
Af ungerne er 2 genmeldt inden for kort
afstand fra mærkningsstedet (ved Grejs
Å), mens de øvrige har flyttet sig op til 40
km.
Det er karakteristisk, at kun l unge er
genmeldt som ynglefugl på den lokalitet,
hvor den er født.
I øvrigt synes der at være et mønster i
genmeldingerne, som viser en generel
spredning mod syd og vest. Den bedste
forklaring herpå kan være, at der ikke er
reelle spredningsmuligheder i andre ret
ninger. Det fremgik også klart i undersø
gelsesperioden, at der skete en forøgelse
af bestanden inden for det traditionelle
yngleområde, bl. a. sås 2 lokaliteter med
hver 2 ynglepar.
OVERVINTR ING
Der foreligger 4 genmeldinger fra vinter
perioden. En fugl, mærket i Grejsdalen i
oktober 1973, er aflæst samme sted i ja
nuar 1975, og en ungfugl fra maj 1974 er
genmeldt på Fyn i januar 1975. Desuden
foreligger der nu 2 udenlandske genmel
dinger.
Mærket 21 . 04.1976: Grejsdalen, Vejle, udv. hun.
Aflæst 22.01.1978: Wellspang, Schleswig-Holstein,
Vesttyskland.

Mærket 22. 06.1975: Tørning Mølle, Haderslev, l Ar + .
Aflæst 20. 02.1977: Ponthic Newport, Monmouth, Eng
land.

Desuden findes 2 aflæsninger henholds75

Fig. l. Ynglelokaliteter for Bjerg
vipstjert i Vejle amtskommune
1976 (fra Jørgensen 1977) med tilfø
jelse af, hvor fugle, mærkede som
unger, er genmeldt efterfølgende
ynglesæson (fuldt optrukne linjer)
eller mærkede som voksne og gen
meldt senere ynglesæsoner (stiplet
linje) . Desuden er i alt 8 mærket og
senere genmeldt indenfor Grejs
Å's hovedløb (vist med cirkel).

Superimposed Oll breedillg /oca/ilies
from 1976 (Jørgensen 1977) are re
coveries of yormgs, rillged in fire nest
n11d recovered in /nier breeding seaso11s
(ful/ lille) n11d l, rilrged as ndu/t at lire
11est a11d recovered /nier years ill lire
breedi1!8 sensoli (dotled lille). Besides 8
birds were ringed du ring breeding sen
son and recovered /nier breeding sea
sons in lire Grejs A system (cire/e).

vis fra november og marts fra det sydvest
lige Jylland af fugle mærket inden for yng
leområdet ved Vejle.
Genmeldingerne viser, at arten i en vis
udstrækning, som beskrevet af Dybbro
(1978) er yngletrækfugl med overvintring
mod syd og vest, hvilket egentlig svarer til
trækket for den øvrige del af den europæ
iske bestand- se Jørgensen (1976).
En del af de fugle, der træffes i landet
om vinteren, hvor de optræder meget
spredt, må dog anses for at stamme fra
danske ynglepladser, selv om de forment
lig strejfer en del rundt.
Det kan ikke afvises, at enkelte fugle,
specielt i områder med mange dambrug, i
realiteten er ynglestandfugle . Det synes i
det mindste at være tilfældet på forfatte
rens bopæl (et dambrug), hvor arten i vin
teren 1985-86 er set næsten dagligt. I slut
ningen af marts optrådte et par, og selv
om det ikke ved ringmærkning er doku
menteret, at den samme fugl er forblevet,
er muligheden klart til stede.
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SUMMARY

Co/our-ri11ging of Grey Wagtail

During 1974-76 389 Grey Wagtails were ringed with in
clividual colour combinations as part of a study of the
breeding population of som 50 pairs i n Vejle county
Gørgensen 1977). 22 were la ter recovered and 4 more re
coveries from other ringers are added to the material.
15 birds were recovered at breeding sites up to 40 km
from ringing locality (Fig. 1 ) . 4 birds were recovered
during winter months (December-February), 2 from
England and West Germany respectively, 2 from Den
mark.
These recoveries support Dybbro's ( 1978) description
of the Danish population as being partiy summer vis
Hors, partly dispersing residents.
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Rialus cupreus (Muller) - udbredelse og status i Danmark*
Simon B. Leonhard

Viggo Mah/er

(Bio/consult, Nørrebrogade 8,
8000 Århus C)

(Naturhistorisk Museum,
8000 Århus C)
With an English summary

I Danmark er der hidtil registreret seks ar
ter af de små klobiller i familien Elmidae.
Enkelte af disse er meget sjældne eller må
ske nu uddøde i Danmark. Hansen (1980)
anser således Limnius muelleri (Erichson)
for uddød og Rialus cupreus (Mi.iller) for
>>næsten uddød<<.
I forbindelse med det intensiverede til
syn med de danske søers fauna blev der i
1984-1986 gjort nogle bemærkelsesvær
dige fund af Rialus atpreus fra brændings
zonen i foreløbig tre større jyske søer. Det
drejer sig om Stilling Sø, Julsø og Hald Sø.
FOREKOMST
I Fennoskandien er Rialus cupreus kun fun
det i Sverige, hvor den kendes fra Skåne
og Vastergotland; men der er ingen mel
dinger om nyere fund. En ældre angivelse
fra Baltikum (Hellen 1947) betvivles af
flere specialister. Den er fundet flere ste
der i Skotland og England, i Holland kun
i Si.idlimburg, som en udløber af dens fo
rekomst i Tyskland, hvor den er udbredt i
den sydlige del. Den er her ikke fundet
nord for Hannover.
Rialus cupreus er iøvrigt kendt fra Bel
gien, Frankrig, Spanien, det nordlige Itali
en, Schweiz, Østrig, Jugoslavien, Græ
kenland, det nordvestlige Tyrkiet, Rumæ
nien, Ungarn og Tjekkoslovakiet. Des
uden er der en gammel angivelse fra
Gdansk uden belægseksemplarer (Horion
1955) .
I Danmark er arten ifølge materiale på
Zoologisk Museum, København og Na
turhistorisk Museum, Aarhus, fundet i
Jylland, på Fyn og på Sjælland (fig. 1). - Vi
takker her Mogens Holmen for oplysnin
ger om materialet på Zoologisk Museum.
Fra Sjælland foreligger fund fra: Vem
metofte (l eksemplar 1884), Buresø (7 ek
semplarer 1884) og Furesø (flere fund, se
nest 1914) .

På Fyn er den fundet flere gange i antal
omkring Odense i henholdsvis Stavids Å
og Lindved Å, seneste fund er l larve fra
23. august 1950.
Fra Jylland foreligger der nogle gamle
fund fra Horsens 1864, Ålborg 1888 og Sil
keborg 1922. Endvidere er den angivet fra
Århus Å ved Pinds Mølle (West 1940, Han
sen 1964); men eksemplarer herfra har
ikke kunnet opspores.
Seneste fund stammer altså fra Lindved
Å 1950, men hertil kommer de nye fra Stil
ling Sø 1984, Julsø 1985 og Hald Sø 1985 og
1986.
Tilsammen danner danske og svenske
fund et område, der tilsyneladende er iso
leret fra hovedudbredelsesområdet i Midt
europa. Det er dog sandsynligt, at den vil
kunne findes flere steder i det nordlige
Tyskland på tilsvarende biotoper som de
danske.
DE NYE FUND
Fra Stilling Sø foreligger der indtil nu kun
enkelte eksemplarer. I Julsø er arten lidt
hyppigere, mens den i Hald Sø er meget
talrig og her en af de dominerende arter
blandt bredzonens fauna.
I Hald Sø er den udbredt i brændingszo
nen i hele søen. Den findes i de største tæt
heder, hvor kysten er udsat for den stær
keste vindeksponering og solindstråling,
nemlig på søens vestside, hvor den skøns
mæssigt forekommer med en individtæt
hed på indtil l .500 pr. m2 stenbund.
Stenene på denne lokalitet er forholds
vis rene, og der findes kun en ringe be
voksning med trådformede grønalger. I
Stilling Sø og Julsø findes den på lignende
lokaliteter som i Hald Sø; men her har ste
nene en kraftigere belægning af trådfor
mede grønalger.
I litteraturen (Hansen 1964) nævnes Ria
lus cupreus som udbredt men ret sjælden i

' Trykt med støtte fra Naturhistorisk Museum.
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Fig. l. Udbredelse af
Rialus wpreus (Muller) i
Danmark.
"- fund før 1900
• fund 1900-1950
e fund efter 1950

åer, bække og større indsøer. Uden for
Danmark kendes arten fra større, som
mervarme og kalkrige vandløb, hvor der
forekommer en rigelig mosvegetation
(Steffan 1961) .
På grundlag a f både d e nye og de gamle
fund er der grund til at antage, at arten i
Danmark er og har været meget hyppi
gere i søers brændingszone end i vandløb.
Dette kan skyldes, at arten i det sydlige
Skandinavien har sin nordgrænse, og at
kun få af de sydskandinaviske vandløb
om sommeren opnår en tilstrækkelig tem
peratur til, at arten kan gennemføre sin
livscyklus.
Den er kendt som en euryterm art, hvil
ket vil sige, at den også vil være i stand til
at klare de til tider store temperatursving
ninger, der kan forekomme i søernes littoralzone.
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Fig. 2. Habitus imago Rialus cupreus (Muller). Foto: Chr.
B. Hvidt.

Fig. 3. Habitus larve Rialus cupretts (Muller). m højre
ung larve uden tydelige spirakelåbninger. Til venstre
sidste larvestadium. Foto: Chr. B. Hvidt.

KENDETEGN
Imago kendes let fra de øvrige danske ar
ter af klobiller på manglen af en fordybet
længdestribe på hver side af pronotum
(fig. 2) .
Larven kan i alle stadier kendes på den
afrundede spids af 9. bagkropssegment
(Hansen & Larsson 1938, Holland 1972).
Hos mindre individer kan dette kende
tegn dog være vanskeligt at verificere, og
arten kan af den grund være vanskelig at
skelne fra de to Oulimnius arter O. tubercu
/atus (Muller) og O. trogladytes (Gyllen
hal), der ofte forekommer på samme bio
toper som Rialus cupreus.
Kendetegn for de sidste larvestadier af
Rialus cupreus er tydelige spirakelåbninger
på 2. thorakaisegment og på bagkropseg
menterne 1-8 (fig. 3) . Sikre kendetegn for

Fig. 4. Hovedunderside af larve af a) Rialus cupreus
(Muller), b. Ou/inmius tuberCillatus (Muller) og c) Oulim
llius trog/adytes (Gyllenhal) . Tegning Viggo Mahler.
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alle larvestadierne er udformningen af
maxillarpalpen, idet denne har 3 led ( +
basalleddet) mod Oulimnius-arternes 2 led
( + basalleddet) . Yderligere er børste- og
hårbesætningen på undersiden af labium
karakteristisk (fig. 4).
SUMMARY

Rialus Cllpreus (M ii/ler) i11 Dw111nrk.
Rialus cupreus had not been found in Denmark since

1950, but in 1984-86 it was collected in 3 lakes in Jul
land. All Danish records are mapped i n Fig. l. In Den
mark the species seems to prefer the surfzone of larger
lakes rather than streams. Characters to distinguish the
larvae of Rialus cupreus, Oulilllllills tuberculntus and O.
trog/adytes are shown in Figs. 3 and 4.

Boganmeldelse
Sintus for dyr, pln11fer og twfurbeskyttelse i A rlttts A111f. 176
sider. Illustreret. Pris 35 kr. (ekskl. forsendelse). Århus
1985. Rapporten kan fås ved indsættelse af 48 kr. på
giro nr. 7 14 83 13, Ø BF, Postbox 169, 8100 Århus C.
På initiativ af Østjysk Biologisk Forening samt lokal
afdelingerne af Danmarks Naturfredningsforening og
Dansk Ornithologisk Forening afholdtes i dagene 24.25. september 1983 et velbesøgt symposium i Århus
med det formål at drøfte ovennævnte emnekompleks.
Først nu, godt to år senere, foreligger en diger rapport
redigeret af Søren Højager, Allan Janniche og Jørgen
Terp Laursen. Ikke færre end 25 forfattere har bidraget
til rapporten med artikler af vidt forskellig længde og
lødighed. Det er ikke muligt på dette sted at nævne
dem alle og gøre rede for de enkelte artiklers indhold.
Jeg må nøjes med nogle almindelige betragtninger over
rapporten som helhed set i relation til det i titlen an
givne formål for symposiet.
Rapporten er smukt reproduceret, og den er illustre
ret med fotos af levesteder, tegninger af planter og dyr
samt mange kortskitser over udbredelsesforhold. Des
værre er en serie amtsudbredelseskort udført på en så
dan måde, at tydningen bliver unødig besværlig.
Det er påfaldende, at kun ganske få artikler gør rede
for udbredelsen af planter og dyr i amtet. Adskilligt
flere beskæftiger sig med forskellige naturtyper og de
res aktuelle status. l disse er der indføjet mange
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spredte oplysninger om planter og dyr, der findes eller
eventuelt mangler i de pågældende biotoper. Atter an
dre artikler beskriver forskellige projekter og undersø
gelser, der foregår eller tænkes sat i gang. Endelig er
der en række indlæg om naturformidling og naturfor
valtning i amtet. Der sluttes af med nogle af diskus
sionsindlæggene.
Som det ses, er der tale om et meget blandet foreta
gende, og det er da heller ikke lykkedes for redakti
onen at få artiklerne ordnet på en særlig hensigtsmæs
sig og logisk måde. Som et enkelt eksempel skal jeg blot
nævne, at jeg ikke kan indse, hvorfor rovfuglebestan
den i Lilleådalen skal findes under rubrikken 'Skove',
når fuglelokaliteter i øvrigt behandles et helt andet
sted.
Selv om rapporten giver mange aktuelle og værdi
fulde oplysninger om en række planter og dyr og især
om nogle af deres levesteder i Århus Amt, må det kon
stateres, at disse oplysninger alligevel er for få, for
spredte og for ujævnt behandlede til, at rapporten kan
siges at ·være blot nogenlunde fyldestgørende med
hensyn til at beskrive naturtilstanden i Århus Amt i
1983. Den vil følgelig heller ikke være et brugbart in
strument ved en sammenligning af 1983-forholdene
med en eventuel fremtidig undersøgelse. Og dette
burde da ellers være et af de vigtigste formål med en
statusopgørelse. Disse noget pessimistiske betragtnin
ger gælder udelukkende rapporten og ikke symposiet,
hvis værdi der ikke er nogen grund til at betvivle.

Edwi11 Norgnnrd

Fimreormen Polycelis Jelina (Dayell) i Danmark
Peter Wiberg-Lnrsen

(Ribe amtsråd, miljøafdelingen,
Sorsigvej 35, 6760 Ribe)
With an English summa ry

Kendskabet til udbredelsen hos de danske
triciade fimreorme (Triciadida, Turbella
ria) har længe været beskedent. Dette gæl
der ikke mindst for de arter, som bebor de
strømmende, ferske vande. Tidligere har
således kun Kaiser (1947) forsøgt at be
skrive vandløbsarternes udbredelse.
Kun tre af de danske triciader findes
alene i strømmende vand: Crenobia alpina
(Dana) (syn. Planaria alpina Dana), Polyce
lis Jelina (Dayell) (syn. P cornuta Johnson)
og Dt!gesia gonocephala (Duges) (syn. Pla
naria gonocephala Duges) . Derudover fin
des Bdellocephala punctata ( Pallas) i Dan
mark fortrinsvis i vandløb, men optræder
også i visse søers littoralzone. Endelig
træffes enkelte arter, som ellers hovedsa
gelig er knyttet til søer og damme, jævn
ligt i vandløb. Dette gælder således Poly
celis nigm (Muller), Dugesia lugubris
(Schmidt) og Dendrocoelum /actetun (Mul
ler).
Medens Kaiser (1947) har publiceret en
bestemmelsesnøgle til de tre egentlige
vandløbstriciader, medtager Mandahl
Barth (1976) stort set samtlige danske tric
Iad-arter i sin nøgle til den lavere fersk
vandsfauna. Ønsker man imidlertid at fo
retage en præcis bestemmelse, kan det an
befales at benytte den nyeste engelske
nøgle til triciader (Reynoldson 1978) . Det
skal dog bemærkes, at denne ikke medta
ger D. gonocephala, der synes at mangle på
De Britiske Øer. D. gonocephala kan imid
lertid kendes på sit trekantede hoved med
de to tydelige, laterale tentakler. Derved
ligner den overfladisk den til De Britiske
Øer og visse dele af det øvrige Europa ind
slæbte D. tigrina (Girard) .
Selv om det kunne være fristende at
give en samlet fremstilling af vandløbstri
ciadernes udbredelse i Danmark, vil
denne artikel hovedsagelig beskæftige sig
med P Jelina, for hvilken der tidligere kun
har været angivet enkelte fund.
Flora og Fau11a 92 (3-4): 81-84, 1986
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FELINÆS UDBREDELSE OG
FORETRUKNE LEVESTEDER
Der har specielt i perioden 1975-1985 væ
ret foretaget intensive indsamlinger af
ferskvandsdyr i danske vandløb. Ofte har
der været tale om undersøgelser til belys
ning af forureningstilstanden eller fred
ningsinteresserne i vandløb inden for
større eller mindre geografiske områder:
Gudenå"systemet (Jensen 1975), Fyns amt
(Fyns
amtskommune,
upublicerede
data), Sønderjyllands amt (Leonhard &
Moeslund 1985) samt hele landet (Jensen
& Jensen 1984) . Oplysninger om findeste
der for P Jelina er hentet dels fra de
nævnte undersøgelser, dels fra enkeltper
soner (Torben Moth Iversen, Ferskvands
biologisk Laboratorium, Hillerød; Frank
Jensen, Naturhistorisk Museum, Aarhus;
Simon B. Leonhard, Bio/consult, Århus).
Derudover har forfatteren til denne artikel
selv gjort adskillige fund, fortrinsvis på
Fyn.
P Jelina er i Danmark alene fundet i Jyl
land (B lokaliteter), samt på Fyn, Tåsinge
og Ærø (20 lokaliteter) (fig. 1). Medens P
Jelina er jævnt udbredt over hele det fyn
ske område, synes arten at optræde mere
spredt i Jylland. Det er således bemærkel
sesværdigt, at arten hverken er fundet i
den vestlige del af Syd- og Midtjylland el
ler i det nordligste Jylland. P Jelina er imid
lertid fundet på Mors samt sydvest herfor
umiddelbart nord for Limfjorden. Spørgs
målet er derfor, om den viste udbredelse
også svarer til den faktiske.
Fra engelske undersøgelser (Wright
1974) vides, at P. Jelina trives udmærket
ved stærkt varierende kalkindhold og pH
værdier (pH 5,9-8,0). Der skulle derfor fin
des egnede levesteder for P Jelina i de om
råder af Jylland (herunder de kalkfattigste
dele), hvorfra den endnu ikke er kendt.
P Jelina kan imidlertid være vanskelig at
registrere (overses let), selv på allerede
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kendte levesteder. Meget tyder nemlig på,
at den fra tid til anden bevæger sig ned i
vandløbsbunden. Reynoldson (1978) an
giver således, at P. Jelina undertiden op
træder i underjordiske vandforekomster.
Alt i alt synes P. Jelina imidlertid virkelig
at være sjældnere i Jylland end i det fyn
ske område. Således blev arten kun fun
det ved en ud af ialt 200 undersøgte kilde
og bæklokaliteter i Gudenå-systemet (Jen
sen 1975) . Ligeledes fandtes P. Jelina kun
på en lokalitet ved en undersøgelse af 1106
vandløbslokaliteter i Sønderjyllands amt
(Leonhard & Moeslund 1985). Det skal be
mærkes, at de sønderjyske lokaliteter
stort set kun var placeret i vandløb, der
skønnedes at være af væsentlig biologisk
interesse.
Uden for Danmark er P. Jelina fundet
overalt i Europa, bortset fra Norge, Sve
rige og Finland (Fennoskandien) (Dahm
& Gourbault 1978) . Endvidere er den
kendt fra Nordafrika.
Blandt de ialt 33 findesteder i Danmark
for P. Jelina er de 26 (ca. 80 % ) kildebække,
som afvander sump- (helokrener) eller
strømkilder (rheokrener) . De øvrige finde
steder er småbække med en bundbredde
på typisk 1-1,5 m, i enkelte tilfælde 2-3 m.
P. Jelina findes både i helt lysåbne og i
helt beskyggede kilder og bække. Selvom
der kun er foretaget enkelte temperatur
målinger ved visse af findestederne, skøn
nes det dog, at vandtemperaturen nor
malt vil være væsentlig under 20° C i bæk
kene og endnu lavere i adskillige af kilder
ne. I England er arten fundet i vandløb,
hvor sommertemperaturen når op på
15,5° C (gennemsnit for juli) (Wright
1974), medens den i franske vandløb kan
klare sig ved temperaturer op til 16-17° C
(Pattee 1966).
P. Jelina er normalt knyttet til vandløbe
nes stenbund, hvor den især findes på ste
nenes underside. På enkelte lokaliteter
uden eller med kun få sten er den også
truffet på mere finkornet bund (sand
bund) . Forkærligheden for at leve på un
dersiden af sten er også konstateret i Eng
land (Reynoldson 1978) .
Vandkvaliteten er god ved samtlige P. fe82

lina-lokaliteter, idet forureningsgraden ef
ter saprobiesystemet (Jensen 1972) nor
malt er I (praktisk talt uforurenet) . I en
kelte af bækkene er forureningsgraden
vurderet til II (ret svagt forurenet) . P. Jelina
hører således til den rentvandskrævende
del af vandløbsfaunaen.
P. Jelina er ligesom de øvrige triciader
rovdyr eller ådselsædere. Føden angives
hovedsagelig at bestå af Gammarus (fersk
vandstanglopper), slørvingenymfer og
vårfluelarver (Lock & Reynoldson 1976).
Disse byttedyr er fundet talrigt ved prak
tisk talt samtlige danske findesteder for P.

Jelina.
RELATIONER TIL DE ØVRIGE
VANDLØBSTRICLADER
Blandt de øvrige vandløbstriciader er D.
gonocephala ligesom P. Jelina fundet i Jyl
land og på Fyn, men ikke i det øvrige Dan
mark. I Europa findes D. gonocephala prak
tisk talt overalt bortset fra De Britiske Øer
og Fennoskandien (Dahm & Gourbault
1978) .
På Fyn og i Jylland er D. gonocephala vidt
udbredt. Kun er den endnu ikke fundet
nord for Limfjorden. Den findes på vidt
forskellige lokaliteter fra kildebække, små
og mellemstore vandløb, til store vandløb.
I kildebækkene optræder den langt hyppi
gere end P. Jelina . Således er den fundet i
omkring halvdelen af de biologisk set
mest interessante kilder i Gudenå-syste
met (Jensen 1975) . Blandt de største jyske
vandløb er den eksempelvis truffet rela
tivt talrigt overalt ved den nedre del af
Skjern A (Wiberg-Larsen 1978). Undersø
gelser udført af Dahm (1958) viser, at D.
gonocephala især foretrækker temperaturer
omkring 12-15° C. Ved undersøgelser i en
del af Gudenå-systemet har Madsen
(1963) endvidere fundet, at D. gonocephala
tilsyneladende foretrækker en sommer
temperatur omkring 11° C, og at vandløb,
hvor sommertemperaturen hyppigt når
over 18° C, undgås.
P. Jelina og D. gonocephala optræder kun
relativt sjældent sammen (begge arter er
kun fundet i 6 kildebække og bække). I de
relativt mange fynske vandløbssystemer,

Fig. l. Udbredelsen af
P. Jelina i Danmark.

hvor både P felina og D. gonocephala fore
kommer, er P. felina således typisk kun
fundet i kildebækkene, medens D. golw
cephala afløser denne i de øvrige og større
vandløb. Det er desværre næppe muligt
på det nuværende grundlag at forklare
dette udbredelsesmønster.
I Mellemeuropa angives fordelingen af
vandløbstriciader at være betinget af arter
nes indbyrdes konkurrence (Voigt 1892,
Thienernann 1912, Beauchamp & Ullyott
1932). Således findes C. alpina øverst og D .
gonocephala nederst i vandløbssystemer
ne, medens P felina bebor de mellemlig
gende dele. Thienernann (1912) og Beau
champ & Ullyott (1932) tilskriver denne
fordeling temperaturforskellene i vand
løbssystemerne (stigende vandtempera
tur ned gennem et vandløbssystem) og ar
ternes forskellige temperaturpræferens .

For C. alpina og P felina spiller temperatur
forskelle dog næppe nogen væsentlig
rolle (Wright 1974). Derimod kan P felina
ifølge Lock (1975) ikke fysisk modstå de
strømforhold, som findes på øvre vand
løbsstrækninger med meget stort fald
(over 20 %), og hvor C. alpina til gengæld
klarer sig fint. Lock & Reynoldson (1976)
finder, at P felina's tilknytning til stræknin
ger med relativt ringe fald er et adfærds
mæssigt fænomen, snarere end et resultat
af konkurrence med C. alpina.
I Danmark findes C. alpina slet ikke i
samme områder som P felina og D. gono
cephala, idet den kun er fundet enkelte ste
der på Sjælland, Møn, Falster og Born
holm (Kaiser 1947, Jensen & Jensen 1984,
Bioconsult 1986) . Den er her alene fundet
i kilder og kildebække. Kaiser (1947) fin
der på baggrund af artens udbredelse i ud83

landet, at der kun er ringe sandsynlighed
for at finde den på Fyn og i Jylland. Dette
er imidlertid næppe en korrekt vurdering,
eftersom C. alpina er vidt udbredt i Europa
såvel umiddelbart syd som vest for Dan
mark, samt forekommer i Fennoskandien
(Dahm & Gourbault 1978) . Ydermere er
der utvivlsomt egnede levesteder for den
på Fyn og i Jylland, idet den ikke synes at
stille særlig strenge krav til vandkemiske
forhold som f. eks. kalkindhold og pH
(Wright 1974) . Det er derimod sandsyn
ligt, at C. alpina mangler på Fyn og i Jyl
land, fordi den ikke her har formået at
begå sig i konkurrence med P felina og D.
gonocephala, der givetvis er den overlegen
i de danske lavlandsvandsystemer (med
relativt beskedent fald selv i kildeområ
derne). Til gengæld har C. alpina kunnet
klare sig i Østdanmark, fordi den her ikke
får konkurrence af de to andre arter, der
øjensynlig ikke har formået at indvandre
hertil.
Jeg ønsker at takke alle, der har bidraget
med oplysninger i forbindelse med udar
bejdelsen af denne artikel. Desuden er jeg
taknemmelig for, at jeg via min ansættelse
ved Fyns amtskommune, vand- og miljø
afdelingen, i perioden 1978-1985 har haft
mulighed for at indsamle oplysninger om
vandløbstricladernes udbredelse og habi
tatvalg.
SUMMARY

Tlze frielad Polycelis felinn (Dnyell) i11 Dwmnrk.
In Denmark Polyce/is felilw (Fig. l) only occurs in the
Funen area (Funen, Tåsinge, Ærø), where il is widely
distributed, and in Jutland, where it is found more
sporadically. Thus, il is not recorded from the most
northern part of Julland and the western part of Soulh
and Midjutland.
P. felilln mostly inhabits springs, but is occasionally
found in brooks. The habitats are sunexposed as well as
fully shaded. Here, P. fe/il w is found main!y on the un
dersurfaces of stones.
Dugesin golloceplznln (Duges) has a distribution similar
to that of P felinn, both being absent in eastern Den
mark (Zealand, Lolland, Falster and Bornholm). In
Funen water-courses, where both P felilln and D.
gol!oceplrnln occur, P felilrn is confined to springareas,
whereas D. gol!oceplznln occurs in the larger streams.
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There is no obvious explanation to this distributional
pattern, as D. gol!oceplznln is able to inhabil springs,
brooks, streams and even rivers.
Another triclad, Crwobin nlpi11n (Dana), is only found
in the eastern part of Den mark. !t seems possible thai
C. nlpinn has been unable to compete with P felilln and
D. golloceplrnln in the western part of Jutland.
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De danske Rhyacophila-arter (Insecta, Trichoptera)
Kim Forchhammer

(Dansk Akvakultur Institut,
Varnæsvej 15, 6200 Åbenrå)
With an English summm-y

Rhyacophila er med over 700 arter en af Ver

dens artsrigeste vårflue-slægter, men fra
Danmark kendes indtil videre kun 2 arter,
R . fasciata Hagen (tidligere R. septentrionis)
og R. n ubila Zett. (tidligere R. dorsalis) .
Bortset fra Esben-Petersens (1916) noget
sparsomme oplysninger er der ikke lavet
nogen gennemgang af arternes udbre
delse herhjemme.
De to arter er meget ens hvad angår
størrelse og udseende. Arternes habitat
krav er tilsyneladende ligeledes ens, idet
begge er knyttet til forholdsvis rene vand
løb med stenbund. Det er derfor af stor in
teresse, både økologisk og faunistisk, at få
fastslået, i hvilket omfang der måtte være
forskelle i de to arters udbredelse.
I det følgende gives en gennemgang af
de to arters udbredelse i Danmark, som
den fremgår af de omfattende samlinger
på Naturhistorisk Museum, Aarhus.
MATERIALE
Der er i 1979-80 foretaget en gennemgang
af hele materialet af larver og pupper af
Rhyacophila på Naturhistorisk Museum.
Størstedelen af materialet stammer fra ge
nerelle indsamlinger af vandløbsinverte
brater (bl. a. Carlo F. Jensens omfattende
materiale), men i 1978 er der også af Keld
Rasmussen foretaget et mindre antal spe
cialindsamlinger af Rhyacophila.
Der er bestemt Rhyacophila fra over 700
faunaprøver, ialt over 2000 larver og 500
pupper. Der er ved gennemgangen set
bort fra voksne dyr, idet larver og pupper
er mest stedbundne og giver det bedste
indtryk af arternes habitatskrav.
Det skal bemærkes, at dersom man kun
er interesseret i Rhyacophila-arterne, er det
mest hensigtsmæssigt at indsamle de ka
rakteristiske puppehuse, idet man derved
får sikkerhed for at finde fuldt udvoksede
og udfarvede larver eller de kitiniserede
F lom og Fa11na 92 (3-4): 85-88, 1986

dele af disse (selv efter, at det voksne in
sekt har forladt puppen). Samtidig har
man i mange tilfælde mulighed for at kon
trollere bestemmelserne ud fra de voksnes
karakterer, der vil være synlige under
puppehuden.
KENDETEGN
Larver og pupper af Rhyacophila-slægten
er så karakteristiske, at der næppe er for
vekslingsmuligheder med andre danske
insekter, og i de fleste populære værker
om ferskvandsdyr kan man finde beskri
velser og vellignende tegninger.
Derimod er især larverne af de enkelte
arter svære at bestemme, idet det gene
relle udseende (størrelse, farve m .v. ) er ret
ensartet. Selv om larverne hos »typiske<<
eksemplarer kan skelnes på farvetegnin
gerne, kan der let opstå tvivlstilfælde,
fordi der indenfor den enkelte art kan
være en betydelig variation (bl.a. afhæn
gig af størrelse og udfarvningsgrad) .
Et væsentligt element i denne undersø
gelse har derfor været at finde frem til »let
te<< og sikre kendetegn for larver (af alle
størrelser) af de to danske arter.
Det sikreste kendetegn har vist sig at
findes på pronotums bagkant, hvor der på
hver side er et felt (muskelfæste), der ved
en forhøjet kant er adskilt fra resten af pro
notum. Hos R. nubila har dette felt samme
lyse grundfarve som pronotum og sæd
vanligvis en mørkere tegning langs med
forkanten (fig. lb og le). Hos R. Jasciata er
feltet helt mørkt (især små individer) eller
oftest med en lysere udskæring langs for
kanten (fig. 2b og 2c) .
Selv for helt små larver (ned til ca . 3
mm) vil der i langt de fleste tilfælde kunne
foretages en sikker adskillelse af de to ar
ter ved hjælp af disse karakterer.
Det kan dog være forbundet med en del
besvær at få pronotums bagkant at se, idet
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Fig. la-le. Rllyncophiln llltbiln (a. hoved
og b. pronoturo af fuldt udvokset larve,
c. pronoturo af lille larve, ca. 5 mm).

w

c

b
Fig. 2a-2c. Rhyncophiln fnscintn (a-c som i
fig. 1).

den som regel er trukket ind under meso
notums forkant. For større, udfarvede lar
ver vil det derfor være lettere at foretage
artsbestemmelsen ud fra den øvrige farve
tegning på hoved og pronotum.
R. fasciata har typisk tydelige, mørke
pletter (selv i mørkt tegnede områder) og
på hver side en lys længdestribe igennem
det mørkt tegnede område på pronotum
(fig. 2a og 2b), mens den mørke tegning
hos R. nubila typisk er samlet i store sam
menhængende felter, og hvis der er tyde
lige pletter, er de lysere end den mørke
tegning (fig. la og lb) .
UDBREDELSE
Østjylland: herfra foreligger der et meget
stort materiale, dels fordi der er mange
vandløb med tilstrækkelig god vand- og
vandløbskvalitet, og dels fordi området er
meget grundigt undersøgt.
Begge arter er her meget almindelige,
men det er bemærkelsesværdigt, at de
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kun på få lokaliteter findes sammen, idet
R. fasciata overvejende findes i _de øvre
dele af vandløbene, mens R . nubila kun er
fundet i de nedre dele.
· Adskillelsen i arternes udbredelse fal
der omtrent sammen med den sproglige
grænse mellem bæk og å, således at man
alene ud fra navnet på findestedet ofte
kan få et fingerpeg om, hvilken Rhyacop
hila art, der vil være til stede. Karakteri
stisk er det således også, at der stort set
kun findes stabile sameksisterende popu
lationer af de to arter i vandløb i mellem
størrelsen (små »åer« eller store >>bække«).
Eksempler er Granslev A, Højen A, og
Jeksen Bæk, hvor der i de fleste faunaprø
ver, fordelt over en lang årrække, er fun
det begge arter.
Enkelte eksemplarer af R. fasciata findes
undertiden i større vandløb, men dette
kan skyldes drift fra ovenfor liggende,
mindre vandløb.
Sønderjylland: området er forholdsvis godt
repræsenteret i museets samlinger, men
-

forekomsterne af Rhyacophila er ret fåtalli
ge. Dette skyldes sikkert, at der specielt i
de større vestvendte vandløb mangler eg
nede stenede lokaliteter.
Begge arter forekommer i området og
synes at udvise samme udbredelsesmøn
ster som i Østjylland.
Nordjylland: begge arter er almindelige i
dele af Nordjylland, og udbredelsesmøn
stret er det samme som i Øs�ylland.
Vestjylland: Fra dette område foreligger et
meget stort materiale fra Carlo F. Jensens
indsamlinger i 1940-60. Siden da er en
lang række lokaliteter blevet ødelagt af re
guleringer, forureninger og okkerfore
komster, hvorfor Rhyacophila i dag næppe
er så almindelig og udbredt, som det frem
går af museets samlinger.
Det er bemærkelsesværdigt, at R. fasci
ata overhovedet ikke er registreret i stør
stedelen af Ves�ylland, og at R. n ubila har
overtaget R. fasciata's plads i selv de
mindste bække.
Fyn og Sjælland: Frank Jensen har i 1979-80
foretaget omfattende undersøgelser på
Øerne. R. n ubila er ikke fundet, mens R.
fasciata på egnede lokaliteter kan være me
get talrig. Dette gælder også i de største
vandløb, f. eks. Odense A på Fyn og Es
rum A på Sjælland.
Bornholm: Herfra er materialet meget be
skedent (under 20 indsamlinger), men
ikke desto mindre er begge arter fundet,
og i hvert fald i Bobbe Å findes de to arter
sammen.
DISKUSSION
Det skal understreges, at ovenstående
gennemgang er baseret på museets sam
linger, som de så ud i 1979-80, og at der
selv i dette enestående materiale er større
geografiske og tidsmæssige »huller<<, og
at der ved de seneste års fortsatte indsam
linger kan være dukket nye oplysninger
op, hvorfor resultaterne skal tages med et
vist forbehold.
Det fremgår dog klart af resultaterne, at
de to danske Rhyacophila-arter (på trods af
tilsyneladende stor lighed i udseende, le
vevis og habitatskrav) har en bemærkel
sesværdig veladskilt udbredelse. I store

dele af landet findes kun en af arterne - i
Vestjylland R . nubila og på Øerne R. fasci
ata. I de områder, hvor begge arter op
træder, lever de normalt også adskilt, idet
R. n ubila overvejende findes i større vand
løb (»åer<<), mens R. fasciata er knyttet til
de mindre (»bække<<) . Kun i en del mel
lemstore, overvejende østjyske vandløb
(og på Bornholm) ser det ud til, at der er
stabile, sameksisterende bestande af de to
arter.
Årsagerne til dette udbredelsesmønster
kan ikke fastslås ud fra denne undersøgel
se . Der er utvivlsomt tale om et samspil
mellem flere faktorer, hvor det generelle
udbredelsesmønster kan skyldes forskelle
i arternes (især larvernes) biologi og krav
til vand- og vandløbskvalitet
At arterne overtager hinandens »rol
ler<<, hvor de findes alene tyder imidlertid
på, at den indbyrdes konkurrence mellem
de to arter også har en afgørende betyd
ning. Fra den økologiske litteratur kendes
mange eksempler på nærtbeslægtede ar
ter, der har en videre udbredelse, når de
forekommer hver for sig (»allopatrisk<< fo
rekomst) end når de findes sammen
(»sympatrisk« forekomst) .
Et klassisk eksempel vedrører netop
nogle ferskvandsarter, nemlig turbena
rierne Planaria montenegrina og P. gonocep
ha/a, der, når de findes i samme vandløb,
deler vandløbet mellem sig med en »skil
lelinje<< ved temperaturer på 13-14° C,
hvor førstnævnte kun findes ved lavere
temperaturer (d.v.s. længst oppe i vandlø
bene). Når arterne forekommer hver for
sig, viser de en betydelig større udbre
delse og temperatur-tolerance (Beau
champ & Ullyot 1932 efter Fenchel 1973) .
For Rhyacophila-arterne er det foreløbig
uklart, på hvilken måde og på hvilket livs
stadie, arterne konkurrerer, og hvorledes
denne konkurrence kan forårsage det kon
staterede udbredelsesmønster.
Der skal rettes en varm tak til Carlo F.
Jensen for hans initiativ, indsats og inspi
ration i forbindelse med denne undersø
gelse (og dansk ferskvandsbiologi i det
hele taget) . Endvidere en tak til Keld Ras
mussen og Frank Jensen for god hjælp.
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SUMMARY

Tlte Dn11islt Rltyncopltiln-species (/11sectn, Tricltoplern)
Rltyncopltiln fnscinfn Hagen and R. 1111biln Zett. are the

populations are only found in medium-sized streams.
Distinguishing characters of the larvae of the two
species are given.

only Rltyncopltiln-species known from Denmark. In
Western Jutland only R . lillbi/a is found, and on the
Danish isles (except Bornholm) only R . fasciala. In
areas, where both species occur, R. tillbi/a is only found
in larger streams and R. fasciatn usually only in
medium-sized streams and brooks. Stable coexisting
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endemismer', hvilket naturligvis gør dem særdeles sår
bare, nå1· mennesket griber ind, og det har mennesket
gjort i årtusinder. Kapitel 3 handler om menneskets
ødelæggelse af naturen i fortiden som i dag.
I bogens 2. del gennemgås de enkelte hovedområder
af nogle af tidens kendteste specialister. Kapitel 4 om
den Iberiske Halvø giver en gennemgang af truede
plantesamfund og enkeltplanter. Der er lister over en
demiske arter og flere af disse er fortrinligt illustreret
ved stregtegninger. Kapitel 5 omhandler Italien og de
mange specielle arter i f. eks. Alperne. Italien har Euro
pas rigeste flora og ganske mange arter er h·uede. Arne
Strid, professor ved Københavns Universitet og forfat
ter til den nyligt publicerede græske bjergflora, beretter
om Grækenlands bjerge og deres rige flora, der gen
nem danske undersøgelser er blevet udforsket inden
for det seneste årti; mange nye arter er fundet og be
skrevet, f. eks. Korsblomsten: Aetltiollellln cnrlsbergii,
der vidner om Carlsbergfondets bidrag til udforsknin
gen. Kapitlet har smukke tegninger af den danske plan
tetegner Bent Johnsen.
Der er kapitler om Tyrkiet, det sydøst-mediterrane
område, omfattende Libanon, Ægypten, Jordan, Israel
og om Atlaslandene. Den svenske botaniker S. Snoge
rup gennemgår Middelhavets øer og de særlige proble
mer, der knytter sig til deres flora.
Bogen ender med nogle kapitler om naturbevaring
og om beskyttelse og de mange spørgsmål, som opta
ger botanikerne: skal vi f. eks. beskytte planterne på de
res naturlige voksesteder og er det overhovedet mu
ligt? eller skal vi plante dem ind i botaniske haver? eller
skal vi gemme dem hen i en frøbank? eller har vi mulig
hed for alle tre dele? - Det er i sidste ende et spørgsmål
om penge og tit meget betydelige summer.
Hvert afsnit i bogen sluttes med en udførlig littera
turliste, der er en indføring i hvert områdes botaniske
nøglelitteratur.
Alene prisen sætter en grænse for denne bogs udbre
delse; men alle, der har mulighed for det, bør anbefale
større biblioteker og skoler at anskaffe dette oversigts
værk.

G6mez-Campo, C. ed . : Plant conservation in the Medi
terranean area. 269 sider. Pris 57 f.. 1985.
ISBN 90-6193-523-Z
Middelhavslandene er uden al tvivl danskernes fore
trukne rej semål, ikke blot gennem de seneste årtiers
'charterkultur', men også i tidligere århundreder, da
'dannelsesrejserne' gik sydpå til Frankrig, Italien og
Grækenland. Gennem de senere år kan spores en sta
dig stigende interesse for målrettede ferierejser, rejser
som også giver den rejsende ny viden om fjernere eg
nes kultur og natur.
Hvad planteverdenen angår, har der hidtil kun været
et beskedent udvalg af bøger at vælge imellem. Bortset
fra nogle få oversatte farvefloraer med et meget be
grænset udvalg af planter, har det især været Polunin &
Smythies: 'Flowers of South-West Europe' 1973 og af
samme forfattere: 'Flowers of Greece and the Balkans',
som man kunne anbefale. Nu er der kommet en helt an
den slags bog på markedet, som på det varmeste kan
anbefales den botanisk interesserede mediterran-rej
sende.
Bogen handler ikke alene om naturbeskyttelse, men
er en fremragende introduktion til de mediterrane
plantesamfund. Første del har kapitler om den medi
terrane region i almindelighed, floraens oprindelse og
de naturgeografiske forhold i området, der strækker sig
fra den Iberiske Halvø til Tyrkiets og det øvrige Lilleasi
atiske kystområde og gennem det nordlige Afrika . Det
er et af Verdens rigeste flora områder; på et areal på 2,3
mill. km2 findes 25. 000 arter af blomsterplanter eller en
tiendedel af hele jordens planteverden. Til sammenlig
ning kan nævnes, at hele Australien med 8 mil!. km2
'kun' har 15.000 arter, og at det ikke-mediterrane Euro
pa, der udgør 9 mill. km2, har lidt under 6. 000 arter af
blomsterplan ter.
Et meget stort antal af Middelhavs-landenes planter
har en yderst ringe udbredelse; de er såkaldt 'snævre
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Kai Larsen

Stallingens ( Thymallus thymallus (L. )) udbredelse i Danmark
Mads Ejbye-Emst

(Ribe amtskommune, Miljøafdelingen,
Sarsigvej 35, 6760 Ribe)
With an English summary

Fra starten af dette århundrede har de
danske vandløb været udsat for en række
negative påvirkninger, der har forringet
livsbetingelserne for ferskvandsfiskene .
Fysiske indgreb som vandløbsregulering
og vandløbsvedligeholdelse har ændret
strøm- og bundforholdene i størstedelen
af vore vandløb, og laksefiskenes gyde
pladser er i mange tilfælde blevet ødelagt.
I andre tilfælde er gydepladserne stadig
intakte, men menneskeskabte spærringer
forhindrer laksefiskenes frie gang til gyde
pladserne. Udledning af spildevand har li
geledes bevirket, at fiskebestandene i
vandløbene er reduceret og i visse tilfælde
helt udryddet.

For visse fiskearter har de negative på
virkninger været særlig alvorlige. Stallin
gen er således et eksempel på en fiskeart,
der har været i stadig tilbagegang, og i dag
er arten forsvundet fra dele af det natur
lige udbredelsesområde.
Stallingen har sit naturlige udbredelses
område i den del af Vestjylland, der ikke
var dækket af ismasserne under sidste
istid. Arten er formentlig indvandret til
området i den senglaciale periode gen
nem en smeltevandsflod, der strakte sig
fra Sydøsteuropa, gennem Tyskland og
op langs den jyske vestkyst (Rasmussen
1947) .
Inden for det enkelte vandsystem er

Fig. l. Stalling fra Gudenåen.
Flora og Fn 111W 92 (3-4): 89-93, 1986

89

Fig. 2. Stallingens ud
bredelsesområde i 1947
(Larsen 1947). l. Ug
gerby Å-systemet (ud
sat 1929-38), 2. Storå
systemet, 3. Skjern Å
systemet, 4. Varde Å
systemet, 5. Kongeå
systemet og 6. Gudenå
systemet (udsat 193637).

stallingen primært tilknyttet de større og
dybere vandløb . Arten foretager dog gy
devandringer til mindre vandløb, men i
modsætning til ørreden gyder stallingen
sjældent i vandløb med bundbredde un
der 3 m (Ejbye-Ernst 1982) .
KORTLÆGNING AF STALLINGENS
UDBREDELSE
Stallingens udbredelse blev første gang
kortlagt i 1947 (Larsen 1947). Undersøgel
sen var primært baseret på oplysninger
indsamlet fra sportsfiskere og kun i min
dre omfang på baggrund af egentlige be
standsanalyser.
I 1979 blev K. Larsens undersøgelse re
videret (Krog & Hermansen 1979). Denne
undersøgelse var ligeledes baseret på
fangstoplysninger fra sportsfiskere, men
også på egentlige bestandsanalyser foreta90

get i forbindelse med udarbejdelse af ør
redudsætningsplaner i starten af 1970'
erne.
I perioden 1979-86 er der foretaget om
fattende fiskeribiologiske undersøgelser
inden for de vandsystemer, hvor stallin
gen var udbredt i 1947 (Danmarks Fiskeri
og Havundersøgelser 1982, 1984, 1985a,
1985b, Ejbye-Ernst & Nielsen 1981, Ejbye
Ernst 1984, Moeslund 1986 og Wegner
1983). Undersøgelserne er dels udført i
forbindelse med Ferskvandsfiskerilabora
toriets revision af ørredudsætningspla
nerne, dels i forbindelse med amtskom
munernes recipientundersøgelser.
På grundlag af ovennævnte undersø
gelser har det været muligt at kortlægge
stallingens udbredelse i dag, samt at be
lyse ændringerne i udbredelsen gennem
en ca . 40 år lang periode (fig. 2 og 3) .

Fig. 3. Stallingens ud
bredelsesområde
i
1986. l. Storå-syste
met, 2. Skjern Å-syste
met, 3. Kongeå-syste
met (uddød i midten af
1960'erne, men genud
sat i 1985-86), 4. Gu
denå-systemet (udsat
1936-37).

9'
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STATUS OVER STALLINGENS
UDBREDELSE
Da stallingens udbredelse blev kortlagt i
1947 fandtes arten i 6 danske vandsyste
mer (Uggerby Å-, Storå-, Skjern Å-, Varde
Å-, Kongeå- og Gudenå-systemet).
Fra 1947 til i dag er stallingen udryddet
i 3 af de ovennævnte vandsystemer (Ug
gerby Å-, Varde Å- og Kongeå-systemet)
samtidig med, at artens udbredelsesom
råde er reduceret noget inden for visse af
de øvrige vandsystemer. Det skal dog
nævnes, at stallingen er genudsat i Kon
geåen i 1985-86.

Storå-systemet. I 1947 var stallingen ud
bredt i Storåen på strækningen fra Frø
lund til udløbet i Nissum Fiord, samt i til
løbene Råsted Lilleå, Tvis A, Savstrup Å,
Røjen Bæk og Nørreå (Larsen 1947) .

De seneste undersøgelser viser at be
standen er forsvundet fra Storåens hoved
løb på strækningerne fra Frølund til Ørre
og fra Holstebro til udløbet i Nissum
Fjord. Ligeledes er bestanden udryddet i
Nørreå og i den nedre del af Råsted Lilleå
(Krog & Hermansen 1979, Moeslund
1986).

Skjernå-systemet. I Skjernå-systemet har
stallingens udbredelsesområde ikke æn
dret sig væsentligt fra 1947 til i dag (Weg
ner 1983).
Stallingen findes i dag i Skjern Å på
strækningen fra Flø til udløbet i Ringkjø
bing Fjord. Yderligere er arten udbredt i
hovedparten af de større tilløb (Omme Å,
GundesbøJ Å, Hoven Å, Vorgod Å, Egeris
Å, Døvling Bæk, Karstofte A, Rind Å, Fje
derhalt Å, Holtum Å og Brande Å) .
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I flere af vandløbene er bestandene
imidlertid små med fare for udryddelse.
Det drejer sig om bestandene i Omme Å,
Rind Å, Holtum Å , Brande Å og Gundes
bøl Å (Wegner 1983).
Det skal nævnes, at stallingen ikke blev
registreret i Gundesbøl Å , Egeris Å og
Brande Å i forbindelse med undersøgel
serne i 1947. Alligevel må det antages at ar
ten var udbredt i de pågældende vandløb.

Varde A-systemet. Tidligere var stallingen
udbredt i flere vandløb inden for Varde Å
systemet. Arten fandtes i Grindsted Å ,
Ansager Å og i Varde Å på strækningen
fra Karlsgårdeværket til Varde by (Larsen
1947) .
Yderligere må det antages, at der fand
tes faste bestande i Linding Å og Kvie
Kærbæk (tilløb til Ansager Å ).
I forbindelse med fiskeribiologiske un
dersøgelser i 1970' erne blev det konstate
ret, at stallingen kun fandtes i den nedre
del af Linding Å fra Yderik Bro til udløbet
i Varde Å og i Kvie-Kærbæk (Krog & Her
mansen 1979) .
Bestandsanalyser udført i 1985 viser
imidlertid, at bestanden er forsvundet fra
Linding Å og Kvie-Kærbæk. Stallingen
må således antages at være udryddet i
Varde Å-systemet (Ribe amtsråd 1986).
Kongeå-systemet. I lighed med Varde A-sy

stemet er den oprindelige stallingbestand
i dag udryddet fra Kongeå-systemet Be
standen blev stærkt reduceret i forbin
delse med en forureningsulykke i 1963, og
få år efter forsvandt stallingen fra Kongeå
systemet Tidligere var arten udbredt på
strækningen fra Knagemølle ved Vejen til
udløbet i Vadehavet.
I 1970' erne har man forsøgt at genskabe
bestanden gennem udsætning af fisk ind
fanget i Gudenåen, men udsætningerne
har ikke givet grundlag for en ny bestand.
Derimod har man gennem udsætning
af stallingyngel i 1985-86 fået genskabt be
standen i den øvre del af Kongeåen. Hvor
vidt udsætningerne vil danne grundlag
for en selvreproducerende bestand, vides
ikke endnu.
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Gudenå-systemet. Den eksisterende be
stand i Gudenå-systemet blev etableret i
1936-37, hvor der blev udsat et mindre an
tal stallinger mellem Å stedbro og Bred
stedbro (ca. 50 stk. indfanget i Holtum Å) .
Bestanden bredte sig hurtigt, o g stallin
gen er i dag udbredt på strækningen fra
Hammer Mølle til udløbet i Mossø. Yderli
gere findes der faste gydende bestande i
Alsted Mølleå og Mattrup Å (Ejbye-Ernst
& Nielsen 1981).
Endvidere er der registreret stallinger i
en række mindre tilløb til Gudenåen og
Mossø (Ølholm Bæk, Besselballe Bæk, Ul
dum Lilleå, Dybdal Bæk, Hul Bæk, Døde
Å , Bjergskov Bæk, Illerup Å og Tåning Å) .
Der er her ikke tale o m faste bestande,
men opgang af ungfisk fra Gudenåen og
Mossø (Ejbye-Ernst 1982) .
Stallingens udbredelsesområde i Gu
denå-systemet har således ikke ændret sig
væsentligt fra 1947 til i dag, men ifølge lo
kale sportsfiskere er bestanden rent an
talsmæssigt gået tilbage siden begyndel
sen af 1970'erne.
Uggerm; A-systemet. I lighed med Gudenå
systemet blev der i 1929-38 udsat stallin
ger i Uggerby Å . Årene efter blev der etab
leret en fast gydende bestand i hovedløbet
på strækningen fra Sindal til udløbet i Ve
sterhavet. Denne bestand er imidlertid
udryddet, idet arten sidst er observeret i
1954 (Krog & Hermansen 1979) .
Yderligere skal det nævnes, at man i
1982 udsatte stallinger i Vidå-systemet,
men udsætningerne har tilsyneladende
ikke slået an.
RETABLERING AF STALLING
BESTANDENE
I modsætning til de danske ørredbestande
er stallingbestandene kun i mindre om
fang forsøgt genskabt og vedligeholdt
gennem udsætninger. Dette skyldes, at
man ikke tidligere har haft den nødven
dige viden om stallingopdræt. Det har så- 
ledes været vanskeligt at skaffe tilstrække
ligt med fisk til udsætningerne. De tidli
gere udsætningsforsøg har hovedsageligt

været baseret på fisk indfanget i andre
vandsystemer.
Fra 1979 til 1986 er der flere gange foreta
get forsøg med stallingopdræt i Danmark,
hvor de væsentligste problemer i forbin
delse med afstrygningen af moderfiske
ne, klækningen af æggene samt forfodrin
gen af yngelen er forsøgt afklaret (Ejbye
Ernst 1985) .
På grundlag af den eksisterende viden
om stallingopdræt er det i dag muligt at
opdrætte stallinger til udsætning under
rationelle forhold.
I 1985 og 1986 er der opdrættet og udsat
ca. 10. 000 stallinger i Kongeå-systemet og
efterfølgende bestandsanalyser viser, at
de udsatte fisk er slået godt an. På grund
lag af udsætningerne i 1985 og 1986 samt
efterfølgende udsætninger, forventes det,
at der er retableret en selvreproducerende
stallingbestand i Kongeå- systemet i 1988.
Resultatet af de omtalte udsætningsfor
søg vil ligeledes kunne anvendes i forbin
delse med ophjælpning af bestandene i de
øvrige vandsystemer, hvor arten er i tilba
gegang eller helt udryddet.
SUMMARY

Tile occurre11ce of !ile gmyli11g (Tilymallus lilymallus (L.)) i11
Dem11ark.

In 1947 the grayting was found naturally in 4 river sys
tems in the part ofWestJutland, whieh was not eovered
by ice during the last glacial period. Further, the grayl
ing was found in river Uggerby A and in river Gudenå,
where the species was introdueed during the years
1929-38 (Fig. 2).
Today the grayling is exterminated from the Uggerby
A-system, Varde A-system and Kongeå-system and the

populations have exhibited a progressive deeline in
other parts of the distribution area (Fig. 3).
It appears that the only way to re-establish the exter
minated populations and to prevent further deeline in
the grayling populations is through hatehery produe
tion and stock replenishment.
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Vækst og livscyklus hos døgnfluen Leptophlebia vespertina (L. )
Johs. Bengtsson
(Roldvej 71, Hnverslev, 9510 Arden)
With an English summary

Under forskelligt feltarbejde har forfatte
ren i løbet af den seneste snes år mange
gange oplevet imagines af Leptophlebia ves
pertina danse ved bredderne af de sure,
næringsfattige søer St. Økssø og Madum
Sø i Himmerland. Søerne er nærmere be
skrevet i Nordjyllands Amts Vandvæsen
1972, 1976 og 1980. Macan (1961) og Kim
mins (1972) oplyser, at denne art hovedsa
gelig findes i sure, kalkfattige og tørvepå
virkede vande.
Oplevelserne ledte til en undersøgelse
af vækst og livscyklus hos arten med ma
teriale fra Madum Sø, hvor populationen
er langt den talrigeste. Nymfer er indsam
let ca. hver måned fra september 1985 til
maj 1986 (ialt 983 nymfer). Nymferne blev
aflivet i 70 % alkohol og kropslængden
(ekskl. antenner og cerci) målt til nærme
ste halve mm. Nymfernes størrelsesforde
ling i hver prøve er vist i histogrammerne
i fig. 2, hvor nymfernes middelkrops
længde i hver prøve er indtegnet som
vækstkurve .
Leptophlebia vespertina har l generation
om året. De første nymfer er fundet på lavt
vand i begyndelsen af september, men
sammenlignet med størrelsen af f. eks. ny
klækkede Baetis-nymfer må Leptophlebia
nymferne i september være klækkede om
kring 2 1/2 måned tidligere . Nymferne
vokser jævnt i løbet af efteråret. I vinter
månederne, hvor de fleste nymfer lever på
lidt dybere vand, er væksten langsomme
re, men ophører ikke helt. Om foråret fin
des nymferne igen på lavt vand nær bred
den. I gode år kan der være så mange, at
hvert skridt hvirvler hundredvis af nym
fer op omkring gummistøvlerne .
Under udsorteringen a f levende fau
naprøver slår de fleste nymfer bagkrop
pen opad-fremover i såkaldt skorpion-po
situr, når man fanger dem med pipetten.
Peckarsky (1980) opfatter denne adfærd
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som et forsvar mod predatorer, idet skor
pion-posituren får nymferne til at se større
og mere uspiselige ud. Otto og Sj6str6m
(1983) hævder, at cerci - i det mindste hos
slørvinger - kan tjene som afskrækkende
middel mod ørreder.
Fra marts vokser nymferne hurtigere
igen, indtil subimagines klækkes i slutnin
gen af maj eller begyndelsen af juni . I 1985
skete den mest intensive klækning ved St.
Økssø og Madum Sø den 25. maj og i 1986
var der intens subimagoklækning sidst på
eftermiddagen den 25. maj og intens
sværmeaktivitet af imagines den 26. maj .
Hvis der kommer en periode med høj
tryk, varme og sol, klækkes hele nymfepo
pulationen i løbet af få dage. Det er mu
ligt, fordi nymferne har så lille en størrel
sesspredning, der afspejles i den lille s tan
dardafvigelse fra middelkropslængden
gennem hele nymfetiden, selv hen på for
året.

Fig. l. Nymfe af l.eptoplllebia vesperti11a. (P. Wiberg-Lar
sen del.)
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Fig. 2. Vækstkurve for l.eptoplllebin vesperlilln-nymfer visende kroppens middellængde, standardafvigelsen i d e en
kelte prøver og den procentiske fordeling på størrelsesklasser i prøverne.

Er der imidlertid lavtryk, køligt og grå
vejr, strækkes klækningen over en læn
gere periode. I den slags år kan man se
subimagines sidde og klamre sig til den
lave vegetation ved søbredden. Her ven
ter de på nogle timers godt vejr, så de kan
komme til at danse efter at være forvand
let til imagines.
Den største naturoplevelse får man i
lunt, stille vejr. Så kan de dansende imagi
nes stå som en sky i solskinnet over sø
bredden i antal, som næsten kan stå mål
med, hvad man kan læse om ved de store
mellemeuropæiske floder i ældre tid . De

dansende imagines slår sig ofte ned i
træer og buske, hvis en sky går for solen.
Men så snart, solen er fremme igen, er de
også på vingerne. Under dansen fanges i
hundredvis af imagines i edderkoppe
spind, der sidder tæt mellem rørskovens
stængler, men som man ellers ikke så let
får øje på. I 1985 blæste det en del den sid
ste uge i maj, men var ellers godt vejr. Det
fordrev en del Leptophlebia-imagines fra
bredden af Madum Sø, så de dansede i
lysninger i skoven omkring søen i stedet.
Efter endt dans og æglægning finder
man de hel- og halvdøde imagines lig-

Fig. 3. Imago af Leptoplz

lebin vespertil w.
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Fig. 4. >>Spent Spinners« af l..eptophlebin vesperfi11n.

gende på vandet med udbredte vinger,
undertiden skyllet sammen i veritable
bræmmer i læ mellem rørskovens planter
(fig. 4) . Det er det, fluefiskerne kalder
Spent Spinners . I 1985 faldt dansen sam
men med de dage, fyrren blomstrede, da
lå dyrene i bugten ved Næsgaarden i en
gul »dressing« af sammenskyllet fyrrepol
len.
Forhåbentlig vil den nylige fredning af
Madum Sø og dens omgivelser sikre fort
satte levemuligheder for dette fascine
rende insekt.
Tak til Peter Wiberg-Larsen og Miljøstyrel
sens Ferskvandslaboratorium for tilladel
se til at anvende tegningen af Leptophlebin
nymfen fra Wiberg-Larsen (1984) i fig. l .
SUMMARY
Grow/h n11d lifc-CifciC of LcptopllidJin vesperli11n (L.)
(Ephe/1/eroptem).
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The growth and life-cycle of Leptophlebia vespertina
has been investigated in the acid lake Madum Sø,
Northem jutland, Denmark 1985-1986.
The species has one generation per year. The eggs
are assumed to hatch in late June. The growth of the
nymphs is moderate du ring the autumn; in win ter i t is
slowed down but not completely stopped, and in la te
March i t accelerates again until emergence in la te May
or early June.
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Om biologien hos Kær-Høgeskæg (Crepis paludosa)
i nogle kildeområder
Jan Sander Jensen & Esbern Warncke
(Botanisk Institut, Nordlandsvej 68, 8240 Risskov)

Kær-Høgeskæg (Crepis paludosa (L. )
Moench. ) vokser her i landet i skygge mel
lem buske, i skove og i krat. Dog altid på
stedse fugtig bund. Den hører ikke til de
hverken sjældne eller truede arter. I Øst
jylland er den endog temmelig alminde
lig. Med sine 30-90 cm høje, glatte stæng
ler, de tandede stængelblade med hjerte
formet omfattende grund og de få i halv
skærm stillede, gule kurve, der blomstrer
i perioden juni - september, hører Kær
Høgeskæg til karakterarterne for den
gode, næringsrige bund. Den er flerårig
og kan, hvor forholdene tillader det, for
mentlig opnå en endog meget høj alder.
Som det er tilfældet hos mange kurv
blomstslægter, har også slægten Crepis ud
viklet forskellig form og størrelse på blom
sterne i kurven.
LOKALITETER OG METODER
Ved beskrivelse af plantearters biologi er
man næsten altid underkastet forhold,
der indebærer, at undersøgelserne hvorpå
beskrivelserne er baseret, må foretages in
den for et begrænset område. Dette har til
følge, at de observationer, man udfører,
kun er gældende for populationen på den
enkelte lokalitet. Et billede, der er repræ
sentativt for artens totale variationsmøn
ster, kræver observationer fra et antal po
pulationer i hele udbredelsesområdet.
Med henblik på at studere Kær-Høge
skægs spiringsforhold på et antal forskel
lige lokaliteter blev der udvalgt følgende 6
kildeområder i Jylland: fra Tvilho i syd
over Hald, Vinkel, Ilsø og Hellum til Kro
genmølle i nord. Kildelokaliteterne repræ
senterer en gradient i fysisk-kemiske for
hold. Lokaliteterne er nærmere beskrevet
i Warncke (1980), Jensen, Jensen & Warn
cke (1983) samt i Kjærgaard Jensen &
Warncke (1984) .
Variationen i størrelsen af frugter (nødFlora og Fnzmn 92 (3-4): 97-98, 1986

der) blev undersøgt ved at veje 200 frugter
fra hver lokalitet. Variationen i vægten af
frugter fra den enkelte lokalitet viste sig at
være bemærkelsesværdig stor. Størst va
riation fandtes hos Tvilho-populationen
med et vægtinterval på fra 0,075 mg til
0,799 mg. De tungeste frugter vejede altså
mere end 10 gange så meget som de lette
ste. Middelvægten på frugter fra de midt
jyske lokaliteter lå tæt på hinanden, om
kring 0,260 mg. Frugter fra de nordlige og
den sydlige population er tungere .
Under arbejdet med at afdække spi
ringsforholdene hos arten blev der lagt
særlig vægt på at finde frem til hvilke fak
torer, der er bestemmende for at bringe
frugterne ud af den hvile-fase, som ind
træder umiddelbart efter modning. På det
tidspunkt, da frugterne kastes, kan de
nemlig ikke bringes til spiring alene ved at
udsættes for de fugtigheds-, temperatur
og lysforhold, som er naturlige for plan
tens habitat.
Frøhvile ses almindeligt hos mange
plantearter. For at fremkalde spiring må
denne hvile hos frø/frugt brydes, hvilket
kan foregå på et utal af måder i naturen og
ligeledes eftervises eksperimentelt: ned-

Fig. l. Kær-Høgeskæg (Crepis
pnludosn). Fra Babcock (1947).
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køling, temperatursvingninger, påvirk
ning ved bestemte sammensætninger af
lys og brydning af frøskallen er eksempler
på forhold, der kan bryde en frøhvile.
Ofte vil brydning af Jrøhvile kunne vises
at være et resultat af samspillet af flere så
danne faktorer, hvilket betyder, at der er
mulighed for et utal af reaktionsmønstre.
Hver art har således sine egne helt speci
fikke krav til påvirkninger fra omgivel
serne for at bryde en indtrådt frøhvile.
Alle spiringsforsøg blev udført i petri
skåle på konstant fugtigt filtrerpapir ved
kontrollerede temperatur- og lysforhold .
En række forsøg blev tillige udført uden
dørs, hvor frugterne blev underkastet na
turlige fluktuationer med hensyn til tem
peratur- og lysforhold. Ved andre forsøg
blev frugterne udsat for - 1S° C, som tør
frost i 3 måneder, inden spiringsforsøgene
blev indledt ved henholdsvis so C og 16° C
i vækstskabe. Og endelig blev et sæt frug
ter anbragt fugtigt ved so C i 6 måneder,
hvorefter de blev flyttet ind i vækstska
bene ved henholdsvis so C og 16° C kombi
neret med stadig mørke henholdsvis dag
slys i forholdet 16 timer lys, 9 timer mør
ke. Fugtighedsforholdene i petriskålene
holdtes konstant optimale, lige som i kil
deområderne, ved tilsætning af destilleret
vand.
RESULTATER
Under naturlige forhold kan man observe
re, at frugterne fra Kær-Høgeskæg spirer
og danner rosetter om foråret. Forsøg på
at bryde frøhvilen ved nedkøling, såkaldt
chilling, ved so C i 6 måneder med efterføl
gende spiringsforsøg i vækstskabe ved 16°
C ved kunstig dagslysdocering i 16 timer
henholdsvis 9 timers mørke viste sig at
være den mest effektive behandling.
Disse forsøg resulterede i, at 27 % af frø
ene spirede.
Ingen af de frø, der havde været udsat
for 3 måneders frost og derefter mørke i
vækstskab, spirede. I de resterende forsøg
observeredes der betydelig variation i spi
ringsprocent mellem de forskellige lokali
teter. I bemærkelsesværdigt mange til
fælde er der en signifikant forskel på spi9S

ringsprocenten på frø fra forskellige lokali
teter, når frøene iøvrigt under forsøgene
har været udsat for identiske betingelser.
DISKUSSION
De observerede variationer i spirevillighe
den hos Kær-Høgeskæg fra de seks popu
lationer kan i hvert fald teoretisk opdeles i
to grupper, nemlig l) variationer af gene
tisk art, og 2) variationer af fænotypisk
art, som er induceret af variationer i livs
betingelser.
Udbredelsen af Crepis paludosa er ikke
kontinuerlig. I dette tilfælde er afstanden
mellem de undersøgte populationer stor.
Dette betyder, at en udveksling af genma
teriale næppe finder sted overhovedet.
Den geografiske isolation må derfor for
venteligt have medført en genetisk varia
tion, afhængig bl. a. af den tid, der er
gået, siden populationerne er blevet ad
skilt.
Selv inden for korte afstande varierer de
undersøgte habitater meget med hensyn
til fysiske og kemiske faktorer. Hertil kom
mer variationen i biologiske faktorer som
f. eks. bestøvere, skadedyr og lign. , fakto
rer der ofte kan være særdeles vanskelige
at kvantificere.
Ud over påvirkningerne fra omgivel
serne er planterne naturligvis også påvir
ket af de forhold, den matemale genera
tion har vokset under. Idet den unge frø
plante, i hvert fald i den første vækstfase,
er påvirket af kvaliteten af det frø, hvorfra
den er spiret. Sandsynligvis er det en
kombination af disse forskellige faktorer,
der resulterer i de observerede variationer
i spirevillighed hos arten .
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Dyrelivet i et kildeområde efter 8 års vandindvinding
Keld Rasmussen

(Vejle amtskommune, Miljøkontoret,
Damhaven 12, 7100 Vejle)
With an English summary

I maj 1978 indviede Fredericia Vandforsy
ning et nyt vandværk sydvest for Vejle
mellem York og Tørskind. I 1978 blev der
oppumpet ca. l mil!. m 3 grundvand. Den
oppumpede mængde er siden steget og
var i 1985 ca . 2,9 mil!. m3 . Af frygt for, at
vandindvindingen ville påvirke nærlig
gende kildeområder, iværksatte Natur
fredningsrådet en undersøgelse af kilder
nes a'fstrømning, plante- og dyreliv, før
oppumpningen begyndte. Undersøgel
sen udførtes i perioden 1975-77. En nær
mere beskrivelse af området og resulta
terne af undersøgelsen findes hos Ras
mussen (1979).
ÆNDRINGER I VANDFØRINGEN
Siden 1975 er der månedligt lavet målin
ger af vandføringen i kilderne. Måleste
derne ses på fig. l og måleresultaterne fra
bæk nr. 2 er vist på fig. 2.
Det ses af fig. 2, at der i perioden 197578 var en forskel i vandføring ved de to

Fig. 1. Tørskindkilderne. Skov
er angivet med cirkler. Det øv
rige område er åbent land.
Prøvetagningsstationerne i de
tre bække har betegnelserne:
la - 2a og 2b - 3 a, 3 b og 3c.
Stjerne angiver overløbskas
ser, hvor vandføringsmålin
gerne blev foretaget, udfyldt
cirkel boring til vandværket. Vandløbene er tegnet for brede.

Tørski11d-spri11gs. Forested arens
s/ww11 by cire/es. Tile remni11i11g
aren is opw ln11d.
Tile
snmpli11gsites i11 file 1/u·ee siremils
n re marked: la - 2n n11d 2b - 3n, 3b
n11d 3c. Star marks sile wilere tile
water-flow was measured, filled
cire/e marks boril1g made for tile
waterworks. - Tile widt/1 af file
siremils is exaggemted.
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målekasser i bæk 2 på knap l liter/sek.
Dette vand kom fra en helokren i skoven
(betegnet 2a på fig. 1). Denne vandtilfør
sel forsvandt omkring 1979, hvor vandfø
ringen i de to målekasser blev omtrent lige
stor. Helokrenen er nu helt udtørret. Den
samlede vandførin_g i bæk 2 er imidlertid
stort set uændret. Årsagen til udtørringen
af helokrenen kendes ikke med sikker
hed. Måske er der hydraulisk forbindelse
mellem det grundvandsmagasin, som tid
ligere forsynede helokrenen og det grund
vandsmagasin, hvorfra oppumpningen
til vandværket sker. I en rapport om vand
indvindingens følgevirkninger (Kemp &
Lauritzen A/S 1979) er det således anført,
»at kildevæld midt på dalskrænten kunne
hidrøre fra de øverste af de egentlige
vandførende lag, hvorfra vandindvindin
gen sker, og således på længere sigt blive
påvirkede«. Og den udtørrede helokren
ligger netop midt på dalskrænten. Det er
dog også muligt, at det er nedgravningen
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Fig. 2 . Vandføring målt
i overløbskasser i bæk
2. Kurve l opstrøms
målested, kurve 2 ned
strøms målested.
Wnterflaw in sfremn llltm
ber 2. C11rve l 11pstrenm
sile, cttrve 2 downstrenm
sile.

6

5

2

1 974

1 976

1 978

1980

1 982

af en råvandsledning mellem vandværket
og den på fig. l viste boring til vandvær
ket, som har ændret på strømningsforhol
dene i området.
De i bæk 3 gennemførte vandførings
målinger viser, at der ingen ændring af
vandføringen er sket her.
Grundvandstanden i området er imid
lertid blevet påvirket. Som det ses af pejle
data fra en boring beliggende ca. 1,5 km
fra vandværket er grundvandstanden her
faldet ca . 1,5 m (fig. 3), selvom grund
vandstanden siden 1977 ellers generelt er
steget på grund af stigende nedbør. Det
ses tydeligt, at oppumpningen til vand
værket startede i 1978.
ÆNDRINGER I
INVERTEBRATFAUNAEN
Med samme metode som anvendt ved
den tidligere undersøgelse blev der den
25. marts 1986 indsamlet faunaprøver på
de tidligere anvendte prø'vetagningsstati
oner (fig. 1 ) . Der kunne dog ingen prøve
tages på station 2a, da denne var udtørret.
Antal individer af fundne taxa er i tabel l
sammenstillet med de tilsvarende tal fra
100

1 984

1 986

MR

prøver indsamlet i marts 1976 og i marts
1977. Det noget højere individantal i prø
verne fra 1986 skyldes formentlig overve
jende, at samtlige kvægmyggelarver fra
sorteredes prøverne fra 1986, i modsæt
ning til prøverne fra 1976 og 1977. Udfra ta
bel l må faunaen siges at være uændret,
da samtlige taxa er genfundet på nær
nogle få, som i prøverne fra 1976 og 1977
kun var til stede med enkelte individer.
Disse taxa vil formentlig kunne genfindes
ved en mere grundig undersøgelse. Der er
samtidig i prøverne fra marts 1986 fundet
enkelte taxa, som ikke fandtes i prøverne
fra marts 1976 og 1977. Disse taxa fandtes
dog alle i prøver taget på andre tidspunk
ter i perioden 1975-77.
Når man ser på faunaen på de enkelte
prøvetagningssteder, viser der sig en æn
dring på 2 af stationerne, mens faunasam
mensætningen på de øvrige 4 stationer er
uændret. På station 2a er faunaen fuld
stændig forsvundet på grund af helakre
nens udtørring. På station l a har 3 nye ar
ter derimod etableret sig. Ved de ialt 16
indsamlinger fra 1975-77 fandtes Dugesia
gonocephala ikke i prøverne fra station la,

Fig. 3. Grundvand
stand i boring ca. 1,5
km syd for kildeområ
det.

Grouudwaferlevel iu bo
riug 1.5 km soul/1 of file
spriug area.
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<TERRÆN
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Tabel l. Antal individer af arter fundet på 5 stationer i
Tørskindkilderne. Baseret på indsamlinger i marts
1976, marts 1977 og marts 1986.
Nttmber afindividuals ofspecies fowrd o n 5 sampling-sifes in

lire spring-aren near Tørskilrd. Baseri on collecfions in Marc/1

1976, Marc/r 1977, mrd Marc/r 1986.

1976

1977

1986

Dugesia gmwcepilala (Duges)

95

70

36

Eisetrielia fefraedra (Savigny)

3
3

4
3

9
5

o

o

113

220

123

26

21

3

18
100
83
83
10
3
4
o

88
135
156
18
10
22
5
o

45
79
99
78
23
11
75
53

o

4

o

12
12
2
2
11
o
o
o
o

24
15
10
3
2
5
o
o
o

13
9
3
3
l
o
3
l
2

Turbellaria

Oligochaeta

Oligochaeta sp.
Gastropoda

Lymnaea frwrcafula (Muller)

Crustacea

Gammarus pulex L.
Insecta
Ephemeroptera (larver)
Baefis rlrodaui Pietet
Plecoptera (larver)
Amplrinemum standfussi Ris
Nemaura flexuosa Aubert
Leucfra nigra (Olivier)
Bmchyptem risi (Morton)
Nemurelia picfeti Klapalek
LeriCfra lrippopus Kempny
NettiDlim cinerea (Retzius)
NettiDlim sp.
Heteroptera (nymfer + imagines)
Velia capmi Tama nini
Trichoptera (larver)
Sericosfoma personalu m Spence
Potamapltylax nigricomis (Pietet)
P/ecfrowemia cottspersa (Curtis)
Cnmoecia irrorata (Curtis)
Wormaldia occipitalis (Pietet)
Beraea sp.
Rlryacopltila Jascia fa Hagen
Enrodesarficularis (Pietet)
Potamoplrylax cingnlatus (Stephens)

KOTE

1991

1982

1983

1984

1985

1986

111\R

METER>

Diptera (larver)

Simu/i tun spitiDSIIIII Doby & Deblock
Eusimulium cryopililum Rubzov
-cosfafum Friederichs
Orthocladiinae
Tanytarsini
Tanypodinae
Chironomini
Dicmtwfa sp.
Psychodidae

Dixa submawlata Edwards
Ph;clwptera lacustris Meig.
T/WIIIIW/ea sp.
Tipulidae

Perlicia rivosa L.
Ceratopogonidae
Diptera
Coleoptera
(larver undtagen Anacaena)
Helodes millit fa sp.-gr.
- tnarginafa Fabricius
Anacama globulns Paykuli
Totale antal individer

41
96
93
20
3
l
O
13
4
3
O
0
O
O
O
l

38
162
82
7
6
o
o
33
51
2
l
o
l
2
l
o

400
192
90
111
2
l
4
44
24
o
o
l
o
l
o
7

53
O
O

54
o
l

78
l
o

909

1256

1630

Total tiltlilher of individuals

og der fandtes ialt kun 2 individer af
kvægmyggelarven Eusimulium cn;ophi
lum. I prøven fra 1986 fandtes 17 individer
af Dugesia gonocephala . Af kvægmyg fand
tes 40 larver og l puppe af Eusimulium cry
ophilum og 52 larver og l puppe af Eusimu

lium costatum .

At der således er skabt grundlag for til
stedeværelsen af disse arter på station la
skyldes måske en større vandføring. Ca.
100 m opstrøms stationen ligger vandvær
kets skyllevandsbassin nemlig, og bun101

den i bassinet har siden en frostspræng
ning i december 1979 været utæt. Da den
daglige skyllevandsmængde er på ca . 25
m3, medfører dette en forøget udsivning
bl . a . til station la.
Selvom
grundvandsoppumpningen
muligvis ikke i sig selv har medført nogen
ændring af kildeområdet, har de aktivite
ter, som er fulgt med vandværkets anlæg
gelse, alligevel medført ændringer i kil
dernes afstrømning og dermed også i kil
dernes dyreliv.
For hjælp med bestemmelsen af hen
holdsvis kvægmyg og vårfluer skal rettes
en tak til Frank Jensen og Peter Wiberg
Larsen. For hjælp med EDB-udtegning af
vandførings- og pejledata takkes Henrik
Bang Andersen .
Boganmeldelse
Cilr. Vnupe/1: De Dn11ske Skove. Anden udgave. Fotogra
fisk optryk af første udgave fra 1863. 22 illustrationer og
et kort. Forord af P. Chr. Nielsen, foto af Vaupell samt
stednavneregister. 347 sider. Indbundet 210 kr. Dansk
Skovforening og forlaget Skipperhuset, Randers 1986.

Bogen blev til på grundlag af botanikeren Vaupells iagt
tagelser i perioden 1833 til 1862 i danske naturskove.
Plantager interesserede ham ikke, selv om plantnings
arbejdet havde taget vældig fart på hans tid.
I første afsnit fortæller han i seks kapitler om skove
nes forhistorie og om deres biologiske forhold.
l andet afsnit fortælles i otte kapitler om de enkelte
skovtræers forhold og om samspillet mellem de forskel
lige træarter. I dette afsnit er alt belyst gennem en over
måde lang række eksempler fra alle landets egne. Det
bør anføres, at det er Vaupells tidligere elev, den senere
så bekendte botanikprofessor Eugen Warming, der har
skrevet kapitlet om egekrattene efter Vaupells død i
1862. Han døde nemlig, før bogen var helt færdig. Ud
givelsen blev afsluttet af vennen Gerhard Ploug efter
det næsten færdige manuskript.
Når man betænker, hvilken betydning såvel tekst
som tegninger fik for kommende generationer, undrer
det, at det blev ved den samme ene udgave. Det er hel
digt, at nogen, nu hvor første udgave er blevet en kost
barhed, har rådet bod på denne mangel. Endda med en
dejlig bog: godt papir og tryk, smuk indbinding, og til
en rimelig pris.
Videnskabelige bøgerfra Vaupells tid er for os som re
gel kun mærkværdigheder. Dog ikke Vaupells. Hans
forudsætninger er selvfølgelig i tidens viden. Men han
var velorienteret, og han formåede at give sine oplys
ninger fra sig i et enkelt sprog, forståeligt for enhver.
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SUMMARY

Tile i11vertebrnte fnurw of n lrelocrellol/s spri11g-nren nfter 8
yenrs of pumpi11g 11p gror11rd wnter.
After the start in 1978 of pumping up ground water
near a spring area SW of Vejle one of the helocrens in
the area was dried up. With the exeeplion of this
change the water flow and the fauna composition was
shown not to have changed markedly from 1975-77
un til now (1986) when 2,9 mill. cubic metres of ground
water per year a re pumped up.

LIITERATUR
Rasmussen, K. 1979: lnvertebratfaunaen i et østjysk kilde
område. - Flora og Fauna 85: 71-81.
Kemp & Lauritzen A/5 1979: Fredericia Vandforsyning Tor
skind Vandværk, Vandindvinding i Vejle Å dal. Maj 1979
(u publiceret).

Mest berømt er nok hans beskrivelser af egens kamp
mod bøgen. Kampen drejede sig om skovindfrednin
gernes følger for datidens forarmede skove. Skyggetræ
mod lystræ. Det er begyndelsen til en økologi og der
med en af årsagerne til bogens fortsatte aktualitet.
Det, der først og fremmest gør bogen værdifuld for
nutiden, er de mange detaljerede beskrivelser af dati
dens skovlokaliteter: således så de danske skove ud
hen mod midten af 1800-tallet. Desuden ved Vaupell en
del om, hvorledes de så ud 50 eller 100 år tidligere. Til
svarende beskrivelser fra før hans tid findes kun lejlig
hedsvis. Først med Warmings bog >>Skovene« (1916-19)
når man beskrivelser af samme kvalitet som Vaupells.
Men på den tid er naturskovene - de selvsåede træer 
forlængst reduceret til næsten ingenting.
Vaupell formår ved sin kombination af skovhistorie
og botanik at gøre sine skovbilleder levende. Det hvad
enten det drejer sig om de gamle ege i Jægerspris Nord
skov eller om bøgens angreb på datidens botaniske per
le, egeskoven i Charlottenlund.
For Vaupell var skov først og fremmest overskov. Drif
ten af underskoven med stævning og græsning betrag
tede han som skovødelæggelse. Han er ligefrem forar
get på bønderne, når de udnytter deres ældgamle ret
tigheder til underskoven. Han vidste tydeligt nok intet
om den side af landbrug og skovbrug. Hans opfattelse
mødte man allerede før 1800 i kredsen omkring C.D.F.
Rewentlow. Opfattelsen fandtes endnu hos Hugo
Matthiessen i hans bog >>Det gamle Land« fra 1942. Så
ledes afspejler Vaupell på flere steder sin tids skovop
fattelse og giver den videre til os.
Vaupells gode formidling gør, a t bogen kan læses.
Alle kan læse den. De særligt interesserede bør studere
den. Eftersom det væsentligste for os er datidens skov
billeder, er det et fremskridt, at bogen nu er blevet for
Eiler Worsøe
synet med et stednavneindeks.

Udbredelsen af rimte (Leuciscus idus L . ) i Danmark*
Fmnk Jensen

(Naturhistorisk Museum, 8000 Århus C)
With an English summary

Rimten (Leuciscus idus L . ) har en vid ud
bredelse, da den er kendt i et bælte fra Rhi
nen til Lena og fra Petchora til Donau. I
Fennoskandien er udbredelsen temmelig
pletvis (Pethon 1985). Rimten lever som
vandrefisk i brakvand og rindende vand,
der er dog enkelte isolerede bestande i
søer. Fisken udnyttes næsten ikke hver
ken i konsum- eller sportsfiskeriet og kan
derfor være noget overset. Her skal gives
en oversigt over artens udbredelse i Dan
mark.
METODER
Undersøgelsen bygger mest på litteratur
angivelser samt oplysninger fra Fersk
vandsfiskerilabaratoriets fa unakartotek.
Dette faunakartotek består af godt 13. 000
kort, hvorpå der er registreret hvilke fiske
arter, der er fundet ved undersøgelser i
forskellige vandsystemer. De fleste af op
lysningerne stammer fra elektrobefisknin
ger i forbindelse med udsætningsplaner
eller bestandsanalyser. Der er desuden
anført en lang række oplysninger fra litte
raturen og fra erhvervs- og lystfiskere.
Herudover har jeg indsamlet oplysninger
fra en del privatpersoner.
ARTSBESTEMMELSE
Unge rimter forveksles meget nemt med
alm. skalle (Ru tilus rutilus L . ), døbel (Leu
ciscus cephalus L.) og Strømskalle (Leuciscus
leuciscus L . ) . De kendes fra disse på kombi
nationen af karakterer: gule øjne, 55-61
skæl langs sidelinjen og gatfinnens bag
kant lige eller let indadafrundet. Den sik
reste karakter er dog svælgtænderne.
I forbindelse med denne oversigt har
jeg antaget, at oplysninger om skaller på
over 45 cm's længde eller 2 kg's vægt må re
ferere til rimte.

UDBREDELSE
Den første sikre melding af rimten som
dansk fisk er fra Odense Å (Faber 1828),
der er dog tidligere meldinger af Pontop
pidan fra Brede A og af Holst fra Køge
(Pontoppidan 1765, Holst 1649) . Krøyer
(1846-49) angiver fisken fra Fyn og Sjæl
land, Feddersen (1879) ligeledes fra Fyn
og Sjælland og Friis (1879) angiver den fra
Vidåen ved Tønder. I Otterstrøms store ar
bejde om de danske skallearter gives der
en udmærket oversigt over den kendte
udbredelse frem til 1930 (Otterstrøm 1929,
1930). I fig. l er vist udbredelsen baseret
på litteraturangivelser, elektrobefisknin
ger og opgivelser fra privatpersoner.
Nogle af fundene skal gives en nærmere
kommentar.
De to fund fra Gudenå-systemet er en
keltfangster. Da opgang fra havet var
umuliggjort af impassable spærringer, da
fangsterne skete i 1979 og 1982, er det ri
meligt at antage, at fundene skyldes ille
gale udsætninger (Forchhammer 1980,
Dahl pers. med. 1985) . Der er ikke siden
1982 med sikkerhed konstateret rimte i
Gudenåen, men der har været rygter om
enkelte fangster.
Markering af forekomst i Grenåens
vandsystem baseres på en rimte som Na
turhistorisk Museum, Aarhus, modtog
fra Preben Skiffard, der havde fanget den
ud af en flok på ca. 20 stk. i Grenåen i
Grenå by i juni 1984. En forespørgsel hos
Sportsfiskerforeningen for Grenå og Om
egn gav til resultat, at der er fanget rimter
i de sidste 45 år, hvor der er drevet sportsfi
skeri her. Det synes således rimeligt at an
tage, at der er tale om en oprindelig be
stand fra Kolindsund. Fundet her er gan
ske bemærkelsesværdigt, da det er den
eneste forekomst på Jyllands østkyst nord
for Slien.

' Trykt med støtte fra Naturhistorisk Museum.
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Fig. l. Fund af rim te
(Leuciscus id u s L.) i Dan
mark .
.A. Fund i perioden
1765-1930. • Fund si
den 1930. e Fund af for
modet udsatte fisk.
Records of file Orfe (Leu
ciscus idtts L.) in Den

mark.

Rimtens status i Danmark er meget dår
ligt kendt, og Naturhistorisk Museum
modtager gerne oplysninger om rimter.
Den 2. november 1986 modtog jeg fra
Per Lund en rimte d' på 30 cm fanget ved
Kolind ultimo april 1986.
En varm tak til Jørgen Dahl, Ferskvandsfi
skerilaboratoriet, Silkeborg, for adgang til
faunakartoteket og hjælp til undersøgel
sen.
SUMMARY
Tile disfribi"tfion of file Otfe (Leuciscus idtts L . ) in Owmnrk.
All records of the Orfe in Denmark is plotted in map
Fig. 2. !t is based upon records in literature from 1649
and up to 1985, upon faunalists from the Freshwater
Fisheries Labaratory and on information from anglers
and fishermen. The distribution within Denmark
seems very patchy, but status for the species in Den
mark is poorly known.
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Korsarve ( Crassula aquatica (L. ) Schonl. ) *
findes stadig i Danmark
Bernt Løjtnant & Bjarne Moeslund
(Bio/consult, Nørrebrogade 8, 8000 Århus C)
With an English summa ry

Den spæde og kun 1-3 (5) cm høje, enårige
vandplante og dværgamfifyt, Korsarve
(Crassula aquatica) - fig. l og 2 - er kun fun
det 4 steder i Danmark, jf. tabel l .
I Løjtnant & Worsøe (1977) o g i Løjtnant
(1980, 1985 & 1986) er Korsarve klassifice
ret som truet (akut truet) af udryddelse. I
Dansk Feltflora (Hansen 1981, 1984 &
1985) står der imidlertid: «Tidl. i N. Sjæll. ,
n u kun i V. og N . Jyll. , muligvis også her
forsv. << Det er den dog heldigvis ikke .
ET NYFUND I FILSØ-OMRÅDET NV
FOR VARDE
Den 5. august 1986 fandt Bjarne Moes
lund og Hans Sand Kristensen en stor og
rigt fruktificerende bestand af Korsarve
ved sydsiden af den vestligste ende af Sø
vig Sund (Søvig Sø); dvs. godt 3 km syd
for Gammeltoft ved Fidde Sø (<<Filsø<<), jf.
nedenfor. Fundet er således gjort i det
sydøstlige hjørne af den tidligere langt
større Filsø.

På den nyfundne lokalitet er Korsarve
stedvis hyppig over en ca. 200 m lang og
ca. 25-50 m bred strækning lige inden for
søbredden. Biotopen er ikke - som man
måske kunne forvente - et åbent samfund
præget af dværgamfifyter. Det er derimod
et tæt- og lavtvoksende, tidvis oversvøm
met samfund af nærmest engagtig karak
ter på humøs bund, jf. tabe1 2 og fig. 3 .
Under vore besøg i august 1986 var dele
af engen oversvømmet, og Korsarve vok
sede på såvel tørlagt - men fugtig - bund
som i smålavninger med et vanddække på
op til en halv snes cm. Specielt i lavnin
gerne dannede den flere steder kvadrat
meterstore tæpper (fig. 4) . De domine
rende arter i Cmssula-associationen var
Krybende Hvene (Agrostis stolonifera),
Glanskapslet Siv Uuncus articulatus),
Tudse-Siv Uuncus bufonius), Liden Pileurt
(Polygonum minus), Alm. Sumpstrå (Ele
ocharis palustris) og ikke mindst Nåle
Sumpstrå (E. acicularis) . Korsarve-engen
afgrænses landværts, dvs. mod syd, af
overgangsfattigkær-eng.
Den vestlige ende af Søvig Sund er
usædvanlig rig på vandplanter, og ikke
mindst på elodeider, jf. tabel 3. Blandt de
Tabel l . Oversigt over fund af Korsarve (Crnssuln aqunti
ca) i Danmark. Kilder: l. Herbarium Hauniense, Kø
benhavn (Herb. C). 2. HerbariumJutlandicum, Aarhus
(Herb. AAU). 3. TBU-arkivet på Universitetets Botani
ske Museum i København. 4. Aage Pedersen, in litt. til
B. L. 14. juni 1981. 5 . Eiler Worsøe, pers. comm. 1986.

Co111pilatioll af all k110W11 {i11ds af Cmssula aqualien i11 Dw1/lark.

Fig. l. Korsarve (Crnssula aquatica). Tegningen viser en
temmelig stor form med relativt lange internodier.
Tegn. Jens Chr. Schou.
•

I. Råbjerg Mile ved Skagen: 1896(1), 1897(1,2), 1899(1),
1921, 1922, 1923 & 1932(1), 1933(2), 1934(1,2), 1938 &
1949(1), 1955(2), 1960(1,2), 1964(1) og 1967(5).
Il. Filsø-området NV for Varde: 1948 & 1950(1), 1971(3),
1974(1), 1975(4) og 1986 (se teksten).
!li. Ørnsø ved Ribe: 1892(1).
liii. Rostgårds Dam ved Hellebæk: 1862 & 1864(1),
1865(1,2), 1869(1) og 1881(2).

Trykt med støtte fra Bio/consult, Århus.
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Fig.

2.

Korsarve

(Cmssula

aquatica)

ved den sydvestlig
ste side af Søvig
Sund ved Filsø nær
Varde.
Planterne
på billedet er fra ca.
l 1/2 - 3 cm høje.
Foto: B. Moeslund,
22. aug. 1986.

forekommende arter skal især fremhæves
de store bestande af Vandpeber-Bækarve
( Elatine hydropiper) og af Potamogeton-arter.
Fra Filsø-området har Korsarve været
kendt siden 1948, se tabel l. Allerede i
1941 skrev Wiinstedt dog således, efter at
have nævnt artens forsvinden fra Ørnsø v.
Ribe: >>Imidlertid er Landet nord for Ribe
egnen og vest for Varde fuld af Hede- og
Klitsøer, deriblandt den endnu ikke nær
mere udforskede Filsø. Her skulde der
være rige Muligheder for, at Arten kunde
findes, navnlig på Østbredden af sidst
nævnte Sø, hvor Bunden bestaar af dynd
blandet Sand, og hvor mange af de for
Klitsøerne ejendommelige Arter vokser i
Mængde . «
Ifølge TBU-arkivet e r de seneste fund
fra Filsø-området fra hhv. 1971, da Hans
Øllgaard så den ved Fidde Sø's nordøst
ende, og fra 1974 og 1975, da Aage Peder
sen fandt den ved Fidde Sø's sydøstlige
hjørne ud for Gammeltoft. Om sine fund
skriver Aage Pedersen (in litt. 1981, til
B. L . ) : >>Planten stod ikke i det lave vand,
men umiddelbart ved bredden i græs,
nogle få cm over vandspejlet . . . vil gætte
på et par hundrede individer på nogle få
m2. << I 1978 og 1979 eftersøgte Aage Peder
sen (op . cit. ) forgæves Korsarve på lokali
teten og i dag er området ud for Gammel
toft for store deles vedkommende tæt til
groet med buske og rørsump helt ned til
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søbredden. Måske kan arten dog stadig
genfindes her; iøvrigt henvises til beskri
velserne af området hos Gravesen et al.
(1980), Mølholm Hansen (1927) og Torp
(1986) .
DE FORSVUNDNE FOREKOMSTER I
ROSTGÅRDS DAM OG I ØRNSØ
Det første sikre fund af Korsarve i Dan
mark blev gjort i Rostgårds Dam ved Hel
lebæk i Nordsjælland i 1862 . Herom skri
ver Mortensen (1872): >>Denne for Dan
mark yderst sjældne plante blev opdaget
af J. Lange 1862 i Rostgårds-dam v. Helle
bæk, hvor den findes i overordentlig
mængde. Allerede Horn. angiver denne
pl. fra Sjælland (funden af M. Vahl), men
uden angivelse af voksested. Det er ikke
usandsynligt, at den vil findes flere steder
. . . i Rostgårds dam s . f. byen Juncus filifor

mis, Peplis portula, Centunntlus minimus, Bi
dens platycephala og fremfor alt Bulliardia
aquatica [Crassula aquatica], der i millionvis

bedækker den midterste dybeste del af
dammen. Muligvis begunstiges denne
plantes velbefindende her ved den om
stændighed, at dammen hvert efterår fyl
des med vand, der så udtappes om som
meren. << Under en ekskursion til Rost
gårds Dam i sept. 1877 blev den dog for
gæves eftersøgt, angiveligt fordi: >> . . . Rost
gårds Dam allerede i flere år har været op
dyrket . . . << (Lange et al. 1879) . Ikke desto

Fig. 3. Voksestedet
for Korsarve (Crns
SIIin nq11nficn) ved
den sydvestligste
side af Søvig Sund.
Foto: B. Moeslund,
22. aug. 1986.

mindre findes der i Herb. AAU et ark af
planten samlet her i 1881 (leg. H. Morten
sen), hvilket er den seneste dokumenta
tion for �rtens forekomst i Rostgårds Dam,
som i 1884 var helt opdyrket (Mortensen
1885).
Fra Ørnsø ved Ribe er Korsarve kun
kendt fra et enkelt fund gjort af Elias Møl
ler i 1892, jf. Wiinstedt (1941) og Hoff
(1942) . Fra Ørnsø er Korsarve - ligesom fra
Rostgårds Dam - forlængst forsvundet på
grund af afvandingsarbejder.
MÅSKE FINDES KORSARVE STADIG
VED RÅBJERG MILE
Det var først i 1896, at Korsarve blev fun
det ved Råbjerg Mile. Siden da er den med
j ævne mellemrum set her - dog sidst i
1967, jf. tabel l og Warming (1897), Kølpin
Ravn (1897a, 1897b), Ostenfeld (1899) og
Wiinstedt (1930) .
Talrige botanikere har besøgt Råbjerg
Mile gennem den sidste snes år. Ikke
desto mindre foreligger der ingen oplys
ninger om fund af arten fra Råbjerg Mile
siden 1967, da Eiler Worsøe fandt den i
mængde i en nu forsvunden sø på »Slet
ten«. Ved egne besøg - sidst i 1985 og 1986
- har det kunnet konstateres, at de mere el
ler mindre temporære søer på >>Sletten« i
Råbjerg Mile i dag ikke alene er stærkt for
sumpede; de bærer også præg af forsu
ring. Kun den yngste temporære sø-lav-

ning længst mod øst og lige vest for milens
front er uden egentlig rørsum p. En under
søgelse af denne ca. 100 m lange og 5-20 m
brede vandsamling i august 1986 var dog
også resultatløs, hvad angik Korsarve,
omend lokaliteten som sådan skulle være
egnet for denne art, j f. tabel 4 . Det er der
for nok for tidligt at afskrive Korsarve fra
Råbjerg Mile-området.
ØNSKELIGT MED EN FREDNING
I modsætning til Fidde Sø er Søvig Sund
ikke fredet. Men det burde det være, efter
som der er tale om et botanisk/ferskvands
biologisk interesseområde i særklasse.
Det ville være ideelt, om der snarest blev
taget skridt til at sikre dette relativt lille
område gennem fredning med mulighe
der for naturpleje . Korsarve-området er
således bl. a. truet af tilgroning og selve
sundet af forurening. - Der er iøvrigt
grund til at undre sig over, at Søvig Sund
med omgivelser ikke allerede er fredet. I
1984 blev » Vrøgum-kæret« - et botanisk
værdifuldt rigkær, jf. Krog (1982) - nemlig
fredet. Dette kær ligger kun ca . l km vest
for Korsarve-lokaliteten, hvorfra det er ad
skilt af naturhistorisk værdifulde enge,
kær og sumpe.
Det bemærkes, at Korsarve er blandt de
få danske plantearter, som Council of
Europe (1983) klassificerer som sårbar
(<<Vulnerable«) i hele Europa . Og indtil vi107

Fig. 4. I den engag
tige vegetation ved
sydvestsiden af Sø
vig Sund danner
Korsarve (Crnssuln
nqunticn) flere ste
der kvadratmeter
store tæpper. Foto:
B. Moeslund, 22.
aug. 1986.

dere må Korsarve fortsat anses for at være
truet af udryddelse ( <<Endangered«) i Dan
mark.
VOR VIDEN OM DE DANSKE SØERS
AKTUELLE FLORA ER GENERELT
RINGE
Det omtalte fund af Korsarve er gjort i for
bindelse med Ribe Amtskommunes reci
pientkvalitets-planlægning, forundersø
gelser af søer (jf. Miljøstyrelsen 1983). I
forbindelse med disse forundersøgelser er
der gjort en lang række andre floristisk (og
faunistisk) interessante fund. Det drejer
sig bl.a. om såvel ny- som genfund af ad
skillige rødlistede plantearter. Det er såle
des fortsat muligt at finde værdifulde
plantesamfund i adskillige af de ellers så
trængte danske søer - og vandløb. Men
det forudsætter unægtelig, at de undersø
ges af botanisk kyndige. Indtil videre er si
tuationen for landet som helhed stadig
den, at man kun ved såre lidt om den aktu
elle floramæssige situation i flertallet af
vore søer og vandløb.
Jens Bjerring-Poulsen, Alfred Hansen,
Sten Moeslund, Anfred Pedersen, Jens
Chr. Schou, Erik Wessberg og Eiler Wor
søe takkes for god hjælp!
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Tabel 2. Arter associeret med Korsarve (Crnssuln nqunti
cn) langs den sydvestlige side af Søvig Sund, 1986.
Species nssocinted witl1 Crnssuln aqualien nlong the soullilve
stem slwre of Lake Søvig Sillid lien r Varde ili SW Jul/and.
Acllillen ptnrmicn (Nyse-RøUike)
Agrostis stolonifern (Krybende Hvene)
Alis11w plnntngo-nqunticn (Vejbred-Skeblad)
Alopecurus geniCillatus (Knæbøjet Rævehale)
Bnldillgern nnmdinncen (Rørgræs)
Bntrncllium hedernceum (Vedbend-Vandranunkel)
BideliS cenwn (Nikkende Brøndsel)
Cnllitriche plntycnrpn (Fladfrugtet Vands�erne)
Cnrex rostmin (Næb-Star)
Ciwtn virosa (Gifttyde)
Eleochnris nciculnris (Nåle-Sumpstrå)
-pnlustris (Alm. Sumpstrå)
Epilobium pnlustre (Kær-Dueurt)
Equisetum fluvintile (Dynd-Padderokke)
Gnlium pnlustre (Kær-Snerre)
Gnnplwlium uliginosum (Sump-Evighedsblomst)
Julicl/s nrliClllntus ( Glanskapslet Siv)
- bufollius (Tudse-Siv)
Lysimachia thyrsiflorn (Dusk-Fredløs)
Me1111w nrve11sis (Ager-Mynte)
Montin folltnnn (Vandarve)
Myasolis pnlustris (Eng-Forglemmigej)
Peplis portu/n (Vandportulak)
Plmllngo major (Glat Vejbred)
Polygolllllll nviculnre (Vej -Pileurt)
- mim1s (Liden Pileurt)
Potnmogelo11 grnmineus ( Græsbladet Vandaks)
Rnmmculus flnmmuln (Nedbøjet Ranunkel)
- repln11s (Krybende Ranunkel)
Rorippn pnlustris (Kær-Guldkarse)
Rumex crispus (Kruset Skræppe)
Rumex llydrolnpntlwm (Vand-Skræppe)
Sngi11n procwnbens (Alm. Firling)
Stellaria nlsi11e (Sump-Fladstjerne)
Trifolium repws (Hvidkløver)
Vero11icn cntwnln (Vand-Ærenpris)

Tabel 3. Vandplanter fra den vestlige del af Søvig Sund,
hvor Korsarve (Cmssuln nqunticn) blev fundet langs den
sydvestlige bred i 1986.

Hydropily/es from tile weslem end of Lnke Sovig Sund, wilere
Cmssuln nqunticn wns formd nlong lire soutilweslem slr01·e in
1986.
Bntmclrium circinnlum (I<redsbladet Vandranunkel)
- lredemceum (Vedbend-Vandranunkel)
Cnllitriclre plntycnrpn (Fiadfrugtet Vandstjerne)
- stngnnlis (Storfrugtet Vandstjerne)
Cemlopilyllum demersum (Tornfrøet Hornblad)
Clmm sp. (Kransnål)
E/n line lrydropiper (Vandpeber-Bækarve)
Eloden canadensis (Vandpest)
Lemnn minor (Liden Andemad)
Montin fonlnnn (Vandarve)
Myrioplryllrmr spicntum (Aks-Tusindblad)
Nitel/n sp. (Gianstråd)
Nuplmr luteum (Gul Åkande)
Polnmogelon nlpimrs (Rust-Vandaks)
- crispus (Kruset Vandaks)
-graminws (G ræsbladet Vandaks)
- nalnns (Svømmende Vandaks)
- obtusifolius (Butbladet Vandaks)
- pnnormilmrus (Spinkel Vandaks)
- pectinnlus (Børstebladet Vandaks)
- perfa/intus (Hjertebladet Vandaks)
- praelongus (Langbladet Vandaks)
- pusillus (Liden Vandaks)
- zoslerifolius (Bændel-Vandaks)
Spargnnium emersum (Enkelt Pindsvineknop) - submers
Znmliclrellin pnluslris (Vandkrans)

Tabel 4. Artsliste fra den østligste og yngste sø-lavning
på »Sletten« umiddelbart vest for Råbjerg Miles front:
et potentielt voksested for Korsarve, som har været
kendt fra Råbjerg Mile-området siden 1896 med sidste
fund i 196Z

Lisl ofspecies from tile youngesl of lire smnll tempornry ponds
witlrin lire migrnling dune, Råbjerg Mile, nenr lire Skmv in
file norllremmosl pnrl offut/and. Crnssula aqualien /ms been
known from lire Råbjerg Mile nrea since 1896. Tile latest re
cord dales from 1967, but file species is probnbly still exlmrl in
tilis area.
Agroslis stolanifem var. nmritimn (Klit-Hvene)
Betu/a pubescms (Dun-Birk) - opvækst
Carex oederi ssp. pulcirel/a (Høst-Star)
Cmtaurium erytilmea (Mark-Tusindgylden)
Deschampsia selacea (Fin Bunke)
Drosem intennedin (Liden Soldug)
- rotundifolin (Rundbladet Soldug)
Eleoclmris palustris (Alm. Sumpstrå)
- quinqueflorus (Fåblomstret Kogleaks)
Epilobium pnluslre (Kær-Dueurt)
Euphrnsin curla (Kort Øjentrøst)
Fesllrca mbm ssp. arenm·ia (Klit-Svingel)
Gnap!ralium uliginosum (Sump-Evighedsblomst)
Hypae/roeris ginbra (Glat Kongepen)
Jrmcus anceps var. alricapillus (Sand-Siv)
- arliculatus var. lindlmrdii (Glanskapslet Siv)
- baltiws (Klit-Siv)

- bufonis (Tudse-Siv)
- bulbosus (Liden Siv)
-capilalus (Fin Siv)
- conglomemtus (Knop-Siv)
- effus us (Lyse-Siv)
- filiformis (Tråd-Siv)
- pygmneus (Dværg-Siv)
- squarrosus (Børste-Siv)
Le01rtodon autrmnmlis (Høst-Borst)
Littorella uniflorn (Strandbo)
Lotus comiculatus (Alm. Kællingetand)
Lycopodium immdatum (Liden Ulvefod)
Lycopus europaws (Sværtevæld)
Lytlmrm snlicnria (Kattehale)
Peplis portu/a (Vandportulak)
Phmgmites austmlis (Tagrør) - fåtallig
Pilrilaria pilulifera (Pilledrager)
Potentil/n mrserinn (Gåse-Potentil)
- pnluslris (Kragefod)
Radio/a tinoides (Tusindfrø)
Rnmmculus {lamm u/a (Nedbøjet Ranunkel)
Sagina prowmbws (Alm. Firling)
Salix au rila (Øret Pil) - opvækst
- cinerea (Gråpil) - opvækst
- repens (Krybende Pil)
Veronica swtellata (Smalbladet Ærenpris)

SUMMARY

Crassuln nqrwticn (L.) Se/ran/. rediscovered in Denmark
The ve1y rare species Crnssu/a aqualien (L.) Schonl . , by
some supposed to be extinct in Denmark, has in 1986
been refound in a meadowlike association along the
shore of the mesotrophic Lake Søvig Sund near Varde
in SW Jutland.
r;Table 2 is given a list of th e species associated with
Crnssula a t Lake Søvig Sund, and in Table 3 is presented
a list o f the hydrophytes of the Lake.
In Denmark Ct-nssuln aqualien has been found at four
localities, two in SW Jutland, one in the northemmost
part of Jutland, and one in N Zealand. Table l is a com
pilation of all known finds of the species in Denmar k.
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Boganmeldelse

des skrives under overskriften Bestandstæthed (s. 19)
særdeles informerende om, hvor mange ræve der lever
pr. km2 i henholdsvis engelske og danske byer. På den
anden side bliver man skuffet, hvis man forventer at
finde noget om egernets udbredelse i dag under denne
overskrift (s. 48), idet afsnittet i hovedsagen beskæfti
ger sig med artens udbredelse i fortid . Den vigtigste ny
hed om egernets forekomst i dagens Danmark - dets
katastrofale antalsmæssige tilbagegang - nævnes be
klageligvis slet ikke.
I nogle kapitler findes irrelevante indskud. Eksem
pelvis forekommer det urimeligt, at vaskebjørnenes
indvandring til byer i Nordamerika vies stor opmærk
somhed (s. 11), og i kapitlet om husmåren gives en fyl
dig omtale af skovmåren, der >>slet ikke optræder i byer
og bebyggede områder<< (s. 18). Enkelte oplysninger er
enten forkerte eller tvivlsomme: Om husmåren hedder
det, at dens unger er næsten helt nøgne og blinde de
første 5-6 uger efter fødslen og at arten lokalt kan holde
muse- og rottebestanden nede. Egernet angives at
være mere almindelig i byens parker og haver end i sko
ven, især om efteråret og vinteren, og på denne årstid
ser man det, når det opsøger steder, hvor det har gemt
nødder.
De nævnte indvendinger ændrer dog ikke havedind
trykket af bogen: En stort set opdateret præsentation a f
nogle hjemlige pattedyrarter, der blandt andet lever i
vore større byer.

Sore11 Olse11: Storbye11s pattedyr. 80 sider. IIl u st. med teg
ninger. Pris 122 kr. Skarv, Holte 1986. ISBN: 87-7545189-1.
Naturskribenten Søren Olsen og tegneren Per IIl u m har
med ovennævnte leveret en både smuk og læseværdig
bog. Der nævnes, at nogle oplysninger til bogen for
søgsvis er blevet indsamlet via lokalaviser og dagblade
i Århus og Københavnområdet. Glædeligvis undgår
dog forfatteren stort set at referere indberettede og
egne tilfældige oplevelser med dyrene og bygger i ste
det fremstillingen på faglitteratur (fyldigt refereret),
overvejende af ny dato og af dansk oprindelse.
Det styrker også bogen betragtelig, at den næsten
kun beskæftiger sig med de pattedyr, som lever og tri
ves i de større danske byer. Redigeringen er logisk og
oversigtlig, idet storbyen som levested for en række
pattedyr først beskrives, hvorefter 9 velkendte arter
samt nogle flagermus kapitelvis omtales nærmere. I ka
pitlernes overskrifter indgår en kort artskarakteristik,
oftest velvalgt, men i eet tilfælde intetsigende: »Eger
net - det gode humør i parken«. Her havde »humør
sprederen, der er blevet sjælden«, eller lignende, været
en mere oplysende tilføjelse til artsnavnet.
De mange underoverskrifter bryder kapitlerne op og
bidrager til at gøre bogen læservenlig. Derved finder
man nemt frem til lige det, der interesserer mest. Så le-
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Helge Walltovd

Underarmslængde hos vandflagermus (Myotis daubentoni)*
og damflagermus (Myotis dasycneme)
Birger Jenseli & Per Juel Hnnsw
(Naturhistorisk Museum, 8000 Århus C)
With an English summa ry

Vandflagermus og damflagermus er de to
af vore 13 flagermusearter, der er mest
knyttet til vand. Ofte ser man dem i skum
ringen jage over vandløb, større damme
og søer, og de kan endda på svalevis tage
insekter direkte fra vandoverfladen. Ved
hjælp af en kraftig lygte kan man også
følge deres insektfangst, efter at det er ble
vet mørkt.
For en del af vore flagermus kræver det
nogen erfaring at artsbestemme dem, når
man har dyrene i hånden, og vanskeligere
er det naturligvis, hvis man skal prøve at
artsbestemme dem i flugten i svag belys
ning. I virkeligheden er det få danske ar
ter, man med sikkerhed kan bestemme i
felten direkte på størrelse og udseende,
men tager man hensyn til flugtform, sted
og tid, hvor flagermusen ses jage, vil man
i en del tilfælde kunne nå til en rimelig sik
ker artsbesternmelse. I de senere år er der
kommet et redskab frem, der letter artsbe
stemmelse af flagermus i felten. En »bat
detector«, som gengiver flagermusenes
højfrekvente orienteringslyde, så de bli
ver hørbare for det menneskelige øre, gør
det muligt for den øvede at bestemme næ
sten alle danske arter. De færreste får dog
mulighed for at benytte et sådant instru
ment, så oftest må man søge at nå så langt
i artsbestemmelsen som muligt uden
hjælpemidler.
Vandflagermusen er vidt udbredt og
forholdsvis almindelig både her i landet
og i vore nabolande, mens damflagermu
sen måske er udbredt over det meste af
landet, men fåtallig. Damflagermusen har
nordgrænse for udbredelse i Danmark og
er en af de sjældne arter i Vesteuropa med
en samlet bestand her på måske kun nogle
få tusind. Der knytter sig derfor en særlig
interesse til at konstatere dens tilstedevæ
relse.
•

De to arter ligner hinanden meget.
Damflagermusen er blot en større udgave
af vandflagermusen, og ofte benytter man
kun denne forskel til at adskille dem . Det
er derfor nødvendigt at kende variations
bredden i størrelse nøjagtigt. For pattedyr
benyttes som regel kropslængde fra snu
despids til halerod som størrelsesmål,
men når det gælder flagermus, benyttes
ofte længden af underarmen. Det er kun
dette mål, der skal behandles i det følgen
de.
MATERIALE OG METODE
I årene 1959-61 blev der målt underarms
længde på overvintrende flagermus i
Daubjerg kalkgrube vest for Viborg og i
Tingbæk kalkminer ved Rold i Himmer
land. Det skete i forbindelse med ring
mærkning af de fire Myotis-arter, der træf
fes her (Egsbæk & Jensen 1963) . Yderligere
blev der i årene 1958-65 målt underarms
længde på overvintrende flagermus på
Kronborg slot Gensen & Jensen 1968) .
Desuden har Hans Baagøe, Zoologisk
Museum, København velvilligst stillet un
derarmsmål på overvintrende vandflager
mus i Mønsted kalkgrube i 1976 til rådig
hed (jf. Baagøe 1977) .
Baagøe (1977) kunne for denne art vise,
at underarmen hos næsten alle unge dyr
havde nået sin fulde længde hos overvin
trende dyr.
RESULTATER
Tabel l viser for vandflagermus største,
mindste og gennemsnitlige underarms
længde for han og for hun fra Tingbæk,
Daubjerg, Mønsted og Kronborg. For
damflagermus er der kun materiale fra
Daubjerg. Til sammenligning er i tabellen
også anført underarmsmål på to af vore
andre Myotis-arter, der overvintrer i gru-

Trykt med støtte fra Naturhistorisk Museum.
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n

Vandflagermus (Myotis dnube1zfoni)
Tingbæk
d 39.3 33.8 370
Tingbæk
<jl 39.5 35. 0 379
Da u bjerg
d 40.4 33.8 374
Da ubjerg
<jl 40.6 35. 0 379
Mønsted
d 40.6 33. 6 371
Mønsted
<jl 40.3 34. 2 378
Kronborg
d 38. 4 35.0 36.4
Kronborg
<jl 39.6 35.7 374

1.2
1.2
l. O
1.1
1.3
l. O
0.9
1.1

74
58
260
218
152
136
34
24

Damflagermus (Myotis dnsycneme)
Da ubjerg
d 48.6 42.0 45.2
Daubjerg
<jl 48.5 43. 0 45.8

1.5
1.4

75
71

Frynseflagermus (Myotis nnffereri)
Tingbæk
d 40. 5 373
Tingbæk
<jl 41.5 38.0
Kronborg
d 42 . 0 35. 4
Kronborg
<jl 41.5 36. 7

38.8
39.8
38.2
38.8

0.7
1.1
1.4
0.6

29
26
90
60

Brandts flagermus (Myotis bmndti)
Tingbæk
d 36. 7 32 .4 34.5
Tingbæk
<jl 377 32. 9 35. 3

1 .3
1.8

35
12

M ak. Min .

Gen.

Tabel l. Største, mindste og gennemsnitlige under
armslængde i mm. Spredningen er angivet som vari
ans (s2), n er antal målte dyr.

Mnxi11111111, milzil11111n nnd men n lwgtll offorearm in 111111.

berne og på Kronborg, frynseflagermus
(M. nattereri) og Brandts flagermus (M.

brnndti).

Af tabel l ses artsforskellen i størrelse.
Damflagermusen er klart den største af de
fire arter, og der er ingen overlapning i un
derarmsmål mellem denne og vandflager
musen. Frynseflagermusen er gennemgå
ende lidt større end vandflagermusen og
Brandts flagermus lidt mindre.
Det ses imidlertid også af tabellen, at
der for alle fire arter er en lille kønsforskel
i størrelsen (signifikansniveau P<O.OS). I
alle materialer er hunner 1/2 til l mm
større end hanner i gennemsnitlig under
armslængde. Det svarer til godt et par % .
Materialet i tabel l tyder desuden på, at
der kan være en geografisk størrelsesfor
skel inden for arterne. Både d dog S? S? af
vandflagermus og frynseflagermus fra
Kronborg er signifikant (P<O. OS) mindre i
gennemsnitlig underarmslængde end de
tilsvarende dyr fra de jyske lokaliteter, og
desuden er dd af vandflagermus fra
112

Vandfl.

Damfl .

M. dntt- M. dnsycbento11i
neme
Tauber (1878-92)
Winge (1908)
Danmarks Pattedyr (1935)
Vort Lands Dyreliv (1949)
Danmarks Dyreverden (1969)
Denne undersøgelse

36-38
45
44
36'12
ca. 44
36-37
42-47
35-39
42-49
34-41
33.6-40.6 42.0-48.6

{
Tabel 2 . Underarmslængde i m n som anført for vand
og damflagermus i nogle danske håndbøger.

Lengtll offoren m z in 111111 ns given in some Dm z isil lznndbooks.

Daugbjerg signifikant større end dd af
vandflagermus fra Mønsted og Tingbæk.
Mens man godt kan forestille sig, at flager
mus fra Kronborg gennemgående er min
dre end de jyske, er det vanskeligt at fore
stille sig, at overvintrende d d af vandfla
germus fra Daubjerg skulle være mindre
end specielt dd fra den nærliggende
overvintringslokalitet Mønsted.
Ovenstående mål på vand- og damfla
germus stemmer godt overens med dan
ske håndbogsangivelser i tidens løb (tabel
2). Der er dog efterhånden nået en mere
sikker og mere dækkende størrelsesangi
velse, og det har specielt interesse ved be
stemmelse af vand- og damflagermus.
SUMMARY

Lengt/1 offoren rm in llibemnfi11g Myatis-species in Dwmnrk

Table l shows length of forearm in four Danish Myalis
species hibernating in three chalk mines in Jutland and
at Kronborg Castle in Zealand.
For all four species length of forearm was 1/2 - l mm
larger in fernaJes than i n males.
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Slørvingen Brachyptera risis tilknytning til sten i strømmen
Bent Lauge Madsen

(Miljøstyrelsen, Lysbrogade 52, 8600 Silkeborg)
With an English summary

En tidlig aprilmorgen i 1962 viste Carlo F.
Jensen mig de tomme larvehude, exuvier,
der er afbildet i fig. l . De sad, hvor mor
gensolen ramte en gammel stensætning i
Sugebæk, der løber ud i Borresø tæt ved
professor Bergs Virklundlaboratorium.
Denne morgen blev starten på en række
undersøgelser, især over slørvingen Bra
chyptem risi, hvoraf en del er publiceret, jf.
litteraturlisten.
I denne artikel beskrives et par observa
tioner om artens tilknytning til stenene:
fasthæftningen og fødeoptagelsen.
OVERSIGT OVER ARTENS BIOLOGI
B. ris i var anset for sjælden. Derfor var det
overraskende a t finde den i stort an tal ikke
alene i Sugebæk, men også i en række til
svarende bække . Fælles for dem er, at de
er stenede skovbække, der normalt tørrer
ud om sommeren.
De første iagttagelser viste, at arten i
modsætning til andre slørvinger samme
sted lever på stenenes oversider, især om
natten. Det må gøre dem sårbare for rov-

dyr. Men netop udtørringen betyder, at
der ikke er rovdyr i bækken, bortset fra
vandstæren og den netbyggende vårflue
Plectrocnemia conspersa. De er dog næppe
af nogen betydning. Vandstæren har et
næsten 400 m langt territorium i bækken,
og er iøvrigt væk i den ofte lange tid, bæk
ken er isdækket. P conspersa lever under
stenene og kommer kun ud på den frie
bund i den allersidste tid, før bækken tør
rer ud.
B . risi har sikkert fundet ideelle levefor
hold i sådanne bække, fordi der ikke er
predation.
Den er stærkt afhængig af strøm (Mad
sen 1969) . Sætter man en cylinder ned
over en sten, slipper B. risi larverne hur
tigt fodfæstet og hænger passivt i vand
overfladen. Så snart der atter kommer
strøm, har de lynhurtigt fat i stenene igen .
En af de store fordele ved at leve udsat
for strømmen er den lettere adgang til ilt.
I Madsen (1968) er vist, at ved 10° C kan B.
risi overleve helt ned til ca. 2 mg ilt pr. liter,
hvis vandet er i bevægelse. Er det der-

Fig. l. Tomme larve
hude af B. risi.
Exuviae of B. risi.
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imod stille, dør den allerede ved 5,5 mg ilt
pr. liter. Normal-iltindholdet ved tempe
raturen er ca. 11 mg pr. liter. Strømmen gi
ver den således et betydeligt overlevelses
interval .
Det var almen opfattelse i 1960'erne, at
dyr, der findes på sten i strømmende
vand, >>græsser« diatomeer. Det viste sig
hurtigt, at der måtte være alternativer,
idet der stort set ikke fandtes diatomeer i
langt hovedparten af B . risis vækstperio
de, der begynder i november og slutter i
april-maj . I Madsen (1972) og Iversen et.
al. (1977) er vist, at føden består af bakte
rier og især en gærsvamp, der lever på og
i et organisk lag på stenene (Madsen 1972,
Lock et al. 1981) . At diatomeer også kan
være et endog overordentligt godt næ
ringsgrundlag omtales senere. Denne
føde kan have særlig stor betydning i den
sidste, solrige periode før forvandlingen
til voksenformen, der er på det højeste i
maj .
Det store individantal og bækkens vel
definerede forløb gjorde det nærliggende
at undersøge, om arten havde en op
strømsflugt: flyver de voksne, ægbæ
rende hunner op mod strømmen med æg
gene for at kompensere for det tab, der
sker, når strømmen skyller larverne ned
gennem bækken?
Disse undersøgelser blev lavet sammen
med den østrigske biolog Ilse Butz og viste
en kompliceret, men påviselig opstrøms
flugt (Bengtson et al. 1972, Madsen et al.
1973, Madsen et al. 1976, Madsen 1986) .
Denne viste sig også i fordelingen af den
nye larvegeneration: de var talrigst øverst
i bækken ved sæsonens start, men fordel
tes snart mod de nedre dele (Madsen
1976). Opstrømsflugt både hos B. risi og
flere andre slørvinger er siden påvist i til
svarende bække (Grøn 1980) .
Ud af en række ikke publicerede under
søgelser over artens biologi er her udvalgt
et par detaljer vedrørende artens tilknyt
ning til de glatte sten i bækkens strøm.
MORFOLOGISK TILPASNING TIL
STRØMMEN
En af de første iagttagelser med B. risi, jeg
114

erindrer, var, at dens adfærd i et gennem
luftet akvarium stod i stærk kontrast til ad
færden hos slørvinger af slægten Nemau
ra . Disse søgte læ i siderne eller hvirvlede
rundt. B. risi sad fast ikke alene på glassi
derne, men også i den stærke strøm på de
glasrør, som trykluften blev sendt igen
nem. Der var absolut intet at fæstne klø
erne i der. I en noget kompliceret opstil
ling kunne jeg senere se, at de trykkede
leddet bag kløerne (prætarsus) tæt mod
glasunderlaget. Kløerne var åbenbart ikke
i brug. Da senere scanning-elektron-mik
roskopet kom til landet, kunne der påvi
ses de strukturer, der er vist i fig. 2 a-c. Det
var nærliggende at kalde dem sugeskiver,
men det er der ikke noget anatomisk be
læg for. Snarere er der tale om kirtler, der
- uvist hvordan - holder larven solidt fast
hæftet til en glat overflade. For nylig er der
hos en flue påvist klæbekirtler (Walker et
al. 1985), der forklarer den gåde, der siden
Hookes dage (1665) har været knyttet til
stuefluens evne til at gå op ad en ren glas
rude. At vi i dag ikke kan forestille os,
hvordan et stof kan klæbe B. risi fast til en
våd overflade, er jo ingen grund til at tro,
at et sådant stof ikke findes.
Disse mikromorfologiske strukturer
kan måske være forklaringen på nogle me
get forvirrende iagttagelser i de første
strømforsøg (Madsen 1969). B. risi undgik
de strømeksponerede steder i strømakva
riet og søgte ned i revnerne, noget, der var
i strid modsætning til forholdene ude i na
turen! De strømeksponerede steder var
ru, beklædt med fine sandskorn, mens
der i revnerne var glat perspex. Da forsø
get blev ændret, så de strømeksponerede
steder også var glatte, opholdt larverne
sig her, mens der kun undtagelsesvis kom
nogen i revnerne. De kan åbenbart kun
holde fast på en glat flade med de struktu
rer, der er påvist.
REGISTRERING AF STRØMMEN
Karakteristisk for B. risi larven er de meget
lange følehorn og haletråde. Det er sikkert
en tilpasning til det udsatte liv på stene
nes overflade: de får en >>early warning«,
når en Rhyacophila eller et andet rovdyr

Fig. 2. Scanning-elektron-mikroskopbilleder af B. risi
larve.
For assistance ved optagelserne takkes Poul Jeppesen.

SEM pietures of the terlllillal part of tile leg (a-c) a11d the al!
telllme (d).

nærmer sig, omend det næppe er af be
tydning i Sugebækken og tilsvarende
bække .

a:
b:
c:
d:

Kløerne, 500 x
Prætarsus, »kirtlerne« ses, 580 x
Detailbillede af >>kirtlerne«, 2325 x
Formodede strømsanseorganer ved følehornsledde
ne, 2175 x.

Den meget markante reaktion på æn
dringer i strømforholdene gør det nærlig
gende at undersøge forekomsten af strøm115

receptorer. Også her kom scanning-elek
tron-mikroskopet til hjælp. I fig. 2 d er vist
små pladeformede hår, der formodentlig
registrerer strøm. De minder om, hvad
man har påvist er strømreceptorer på ho
vedet af den netspindende vårfluelarve
Hydropsyche (Kaiser 1965). En endelig af
klaring er en opgave for neurofysiologer.
TILVÆKST PÅ STENENE
I en række forsøg blev det undersøgt, om
der på stenenes oversider var tilstrække
lige fødemuligheder, så larverne ikke
alene kunne vokse, men også gennemføre
hudskifter.
Den mest relevante og mest enkle påvis
ning af, om larverne trives, er en måling af
tilvæksten. B. risi viste sig at være ideel til
dette formål . Den er let vandskyende, så
med en standardiseret tørreprocedure
kunne det vedhæftede vand fjernes, og
vægten af den enkelte larve kunne findes
på en fintmærkende, elektronisk vægt.
Larverne blev holdt i små, individuelle
strømkamre under kontrollerede tempe
raturforhold . Som føde havde de en få cm2
stor sten eller glasplade, der havde været
placeret i bækken i så lang tid, at der var
etableret et organisk lag derpå med tilhø
rende mikroorganismer.
Larverne blev så vejet ved forsøgets
start og slutning og eventuelt ind imel
lem. Forsøgene varede fra en til tre uger,
og de belyste også andre ting end blot til
væksten.
Den daglige tilvækst blev angivet som
procent af startvægten, og den lå imellem
l og 3 % afhængig af temperaturen (fig.
3). Kurvens forløb behøver ikke at hænge
sammen med temperaturen alene. Den
kan også afspejle kvalitetsforskelle i den
næring, der er på stenene på det pågæl
dende tidspunkt.
Således begynder diatomeerne at
komme frem i marts måned. At de er en
overordentlig god føde, viste forsøg, hvor
larverne gik på glasplader, der udeluk
kende var belagt med diatomeer. Som det
ses på fig. 3 er tilvæksten ca. dobbelt så
god her som på stenene med den »blan
dede føde<< ved samme temperatur.
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Fig. 3. Daglig vådvægt-tilvækst målt i procent af initial
vægten (WW), hvor føden har været det organiske lag
på sten samt en enkelt forsøgsrække med ren diatome
belægning. Forsøget bygger på 60 individuelle eksperi
menter fordelt på de enkelte målepunkter.

Da ily weiglrt gai11 i11 perce11t of i11itial weiglrt i11 experime11ts
where B. risi was fed 011 the 01gn11ic layer 011 sto11es from the
brook (ste11) a11d 011 piates covered with diatoms.

Der viste sig i den del af forsøgene, hvor
fødegennemgangen i dyrene blev målt, at
ekskrementerne indeholdt intakte diato
meer. Går diatomeerne uskadte gennem
tarmkanalen, kun med tab af de nærings
stoffer, B. risi kan udnytte fra diatomeens
overflade og porer?
Såvel tilvæksten som hudskifterne vi
ste, at B. risi fandt tilfredsstillende forhold
på stenene, både hvad fasthæftnings- og
fødemuligheder angår.
I forsøg, der blev gennemført med
gamle bøgeblade, var resultaterne ander
ledes. Selv om bladene har et lag af mikro
organismer, der er en udmærket ernæring
for mange insektlarver, bl. a. Nemaura og
Amphinemoura (Madsen 1974), så er det
åbenbart ikke tilstrækkeligt for B. risi.
Hvor der i nogle få, sammenlignelige for
søg var god trivsel på stenene, både hvad
hudskifter og tilvækst angik, så er der no-

Sten

Sten

Bøg

B øg

øde
Ti l vækst

H udskifte

Fig. 4. Andelen af individuelle forsøg med positiv til
vækst på sten (n = 16) og bøgeblade (n = 11), samt hud
skifter på de samme substrater.

Proporfio11 of growtil experimellfs wit/1 positive weigilt gnill
Oll stolles (sfell) nlld 011 submerged beecil lenves (bog), nlld
proporfioll ofecdysis (/l!ldskifte) n Ild morfn/ity (døde) duri11g
ecdysis.

get, der tyder på, at det ikke er tilfældet,
hvor B. risi blev holdt på bøgeblade i
strømkamrene . Der var kun tilvækst i min
dre end halvdelen af forsøgene, og de fle
ste larver døde under hudskiftet (fig. 4).
Der er næppe grund til at formode, at det
skyldes uegnet næring. Snarere at sub
stratet ikke er fysisk egnet til B. risi.
Som ved de fleste undersøgelser rejses
der flere spørgsmål end der besvares. Me
get står tilbage at undersøge ved B. risi, og
der er gode betingelser for at få resultater:
- Dyret er almindeligt (de rigtige steder) .
- Dyret er let at holde i forsøgsopstillinger
(under de rette betingelser).
SUMMARY

Tile /olie stollefly Brncilyptern risi: Adnptntioll lo life 011 cur
rellf exposed stolles.

On the antennae small platelike hairs are observed,
probably current-receptors.
On the upper surface of the stones are sufficient food
for positive growth and ecdysis (Fig. 3, 4). Experiments
with individual growth rate were performed in small,
individual stream tanks, and the water repelling prop
erties of the larvae made it possible to find the living
wet-weight gain under different experimental condi
tions. When offered beech leaves, however, growth
was uncertain and ecdysis Ierminated with the death
of the larvae in most of the experiments. These last ex
periments were few, but the results may be significant.
It is assumed thai the cause is physical, related to an in
sufficient foothold in the current, and not related to
food, since the same beech leaves a re a sufficient food
for other stoneflies.
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B. risi is a dominant inhabitant in small, stony brooks
which frequently dry out during summertime. As a
dweller of the up per surfaces of s tones i t is ve ry vulner
able to predators. Their abscence in these brooks may
be the reason why B. risi is so numerous there.
In this artide are some not previously published ob
servations from the author's studies on B. risi.
The ability to get a firm foothold on even a very
smooth glass surface in strong current may be related
to which is assumed to be glands (Fig. 2 a, b, c) behind
the claws, similar to w hat is recent!y deseribed for the
blowfly.
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Sønder Ådal og dens fugleliv
Frank Michnel luersen

(Herambsgade 13, 8200 Århus N)
With an English summa ry

Sønderå har sin begyndelse ved sammen
løbet af Gejl Å og Bjerndrup Mølleå ved
Broderup ca . 5 km syd for Tinglev i Søn
derjylland. Herefter strømmer Sønderå vi
dere vestpå mod Eggebæk, St. Jyndevad,
Rens og Lydersholm. Syd for Tønder løber
den sammen med Vidå, som udmunder i
Vadehavet ved Højer. I årene 1982-1984 fo
retog forfatteren en undersøgelse af natur
forholdene, specielt fuglelivet, på en 4 km
lang strækning af Sønder Ådal mellem Eg
g ebæk og St. Jyndevad (Iversen 1984).
Aen har på dette stykke en bredde på 6-10
m og ådalen en bredde på 150-300 m. Det
samlede undersøgelsesareal er ca . 87 ha. I
St. Jyndevad findes en opstemmet møl
lesø på ca . 1,5 ha og en vandmølle. Ca . 1,5
km vest for Eggebæk føres et 400 kV led
ningsnet tværs over ådalen. I 1982 blev
Sønder Ådal mellem Eggebæk og Lyders
holm udpeget til foreløbigt EF-fuglebe
skyttelsesområde.
Følgende personer takkes for hjælp i
forbindelse med projektet: Jørgen Fog,
Morten Dige, Hans Christensen, Martin
Seeberg Lemke, Aksel Voigt, Jesper
Schmidt, Christian Schmidt, Lorenz Ma
thiesen og Niels Otto Preuss . Endvidere
rettes en stor tak til Sønderjyllands Amts
kommunes fredningsafdeling for at have
VA NDS TA ND O VER
35
30
25
20

15

IO
5

c
m

o
-5

-IO
- 15
-20

-25
-30
-3 5
-40

\
\

VANDSTANDS- OG FORURENINGS
FORHOLD
Vandstanden i åen og vandspejlshøjde
under terræn forskellige steder i ådalen
blev målt i perioden marts 1983 til juli 1984
(fig. 1). Det ses, at der var en årsvariation
på ca. 80 cm i åen og ca . 50 cm i åda
len. Størstedelen af året er vandspejlet
mindre end 10 cm fra jordoverfladen i åda
len ( tørrest i sensommeren), men i august
og første del af september 1983 var det 1030 cm under terræn på grund af en meget
tør sommer. Om vinteren (januar-marts),
hvor vandstanden er højest, er enge og
kær oversvømmede med en vanddybde
på ca. 20-30 cm. Vandspejlshøjden falder
ved øget afstand fra åen (ca. 5-10 cm pr.
100 m), altså et lille fald.
Den effektive dræning af Sønderås op
land har medført, at regnvand hurtigt
føres til åen, der ikke kan aflede nedbøren
i samme tempo. Dette forhold giver store
vandstandssvingninger, øget oversvøm
melsesrisiko og forsumpning, og derfor er
kreaturafgræsningen mange steder opgi
vet.
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Fig. l. Vandspejlsfluk
tuationen i Sønder
Ådal mellem Eggebæk
og St. Jyndevad.

Fluclunfious of file wnter
!nb/e iu Souder Adnl be
tweeu Eggebæk nud St.
]yudevnd.
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Fig. 2. Møllesøen ved
St. Jyndevad og den
omgivende rørskov.

Tlte 111ill po11d ni St. ]yll
devnd mul Ilte Slii'I'OIIIld
illg reed swn111p.

Fra rensningsanlægget i Gårdeby, ca . 4
km opstrøms Eggebæk, udledes biologisk
renset spildevand. Forureningsgraden er
bedømt til II (svagt forurenet), og vand
kvaliteten må betegnes som rimelig hvad
angår belastning med næringsstoffer og
organisk stof.
Sønderå er lettere påvirket af okker på
den undersøgte strækning. Således har
amtskommunen i 1980-1982 målt koncen
trationer af opløst jern på 0,07-0,31 mg/l
alt efter årstiden (størst koncentration i
vinterhalvåret) .
BREDVEGETATION
Ved hjælp af luftfotos fra Geodætisk Insti
tut fra 1954, 1965 og 1977 og ved ture til
fods i terrænet 1983 og 1984 har det i grove
træk været muligt at beskrive udviklingen
i vegetationen de sidste 30 år.
Den dominerende plante i rørskoven
ved St. Jyndevad (fig. 2) er tagrør (Pinag
mites australis), der ikke bliver høstet, men
almindelig er også bredbladet dunham
mer (Typha /atifolia), høj sødgræs (Glyceria
maxima), dynd-padderokke (Equisetum flu
viatile), brudelys (Butomus umbel/atus) og
bittersød natskygge (Solanum dulcamara).
Rørskoven har et samlet areal på 5,8 ha, og
i forhold til 1954 er der tale om en tilvækst
på 34 % . Tilvæksten i rørskovsareal er
først og fremmest sket på bekostning af

møllesøens frie vandareal, som er reduce
ret med 45 % til 1,5 ha.
Vegetationstyperne i ådalen er enge og
kær, og de kan efter den græsningsmæs
sige udnyttelse opdeles i 3 engtyper: ikke
afgræssede, d.v. s . kær, svagt-moderat af
græssede og intensivt afgræssede.
Kærområderne udgør ca. 47 ha af åda
lens samlede areal på ca. 87 ha (fig. 3). Ve
getationen er høj og tæt, ca. 50 cm i maj og
l m midt i juni, men »lægger sig ned<< om
vinteren, så den ikke er mere end ca. 15
cm. Kærvegetationen domineres af høj
sødgræs, starer (Cm·ex) og almindelig
mjødurt (Filipendula ulmaria), men nogle
steder er pilekrat (Salix) ved at blive almin
deligt (fig. 3).
De svagt-moderat afgræssede enge har
en vegetationshøj de på højst 10-50 cm
midt i maj og domineres af høj sødgræs,
rørgræs (Baldingera arundinacea) og starer
på de svagt afgræssede områder. Denne
dominans aftager med øget græsningsin
tensitet, og græsser som engrævehale
(Alopecurus pratensis), fløjlsgræs (Holcus Ia
na tus), engrørhvene (Calamagrostis canes
cens) og engrapgræs (Poa pratensis) begyn
der at dominere.
Intensivt græssede enge findes stort set
ikke længere i området, og ingen enge er
opdyrkede . De græssede enge udgør nu
ialt ca. 33 ha (og kær 47 ha), men ifølge C.
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Fig. 3. Kærområde
hvor der sker en til
vækst af pilebuske.
April 1982.

Mnrsh locnfio11 where ill
crense of willow is lnki11g
plnce. Apri/ 1982.

Schmidt blev hele ådalen afgræsset for 20
år siden.
Karakteristisk for udviklingen i områ
det er anlæggelsen af nåletræsplantager
helt op til ådalen. Siden 1954 er nåletræs
arealerne omkring ådalen øget med 75 % ,
mens d e tilstødende markers areal e r re
duceret med 36 % . I overgangszonen mel
lem ådalen og de tilstødende arealer er al
mindelig rapgræs (Pon trivinlis) og bølget
bunke (Deschnmpsin flexuosn) blandt de do
minerende græsser, mens pil, skovfyr (Pi
nus silvestris), gran (Picen) og hvidtjørn
(Crntnegus) indgår i mange levende hegn.
MENNESKELIG AKTIVITET OG LAND
BRUGSMÆSSIG UDNYTTELSE
Ådalen udnyttes i nogen udstrækning af
lodsejerne til jagt på svømmeænder på af
tenfourageringstræk. Der skydes først og
fremmest gråand (Anns plntyrhynchos) og
krikand (Anns crecca) og i mindre udstræk
ning pibeand (Anns penelope) . Åen udnyt
tes til lystfiskeri især på udsatte bækørre
der (Snlmo truttn).
Kanosejladsen er i de seneste år forøget
væsentligt. Allerede i april ses de første,
og der sejles nogle gange i hold på op til 50
kanoer. Udover jagt, lystfiskeri, kanosej
lads og besøg af enkelte ornitologer bru
ges området ikke meget rekreativt, hvilket
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hænger sammen med, at engene og sum
pene kan være vanskelige at færdes på.
Tidligere (for 20-30 år siden) blev høslet
foretaget med le juni-juli og kreaturer sat
ud i juli. I dag foretages høslet, hvor bun
den er tilstrækkelig tør, i juli, og kreaturer
sættes ud i juli-august. Både tidligere og i
dag tages kreaturerne ind i oktober, hvil
ket betyder, at perioden, hvor engene
græsses, er blevet lidt kortere. Græsnings
intensiteten er skønnet at være ca. 2 kre
aturer/ha.
ÅDALENS VANDFUGLE
Udover forfatterens egne tællinger foreta
get 1982-1984 har M. Dige optalt fra sep
tember 1982 til maj 1983, mens C. Schmidt
har optalt enkelte gange fra januar til
marts 1984. Herudover er fremskaffet ma
teriale fra lokalrapporter 1979-1983 udgi
vet af DOF's lokalafdeling i Sønderjylland
samt fra ornitologerne H. Christensen og
M. Dige. Siden september 1982 er der fore
taget 1-2 tællinger pr. måned. De enkelte
arters forekomst er i det følgende beskre
vet på grundlag af observationer fra 19791984.
Ynglefugletællinger er foretaget i perio
den april-juni ved at gå langs åen og no
tere fugle, der udviste yngleaktivitet Va
defugle er registreret som ynglende, hvis

de udviste voldsom yngleuro eller ved
iagttagelse af territoriehævdende hanner.
Andefugle er registreret som ynglende,
hvis par blev observeret først i ynglesæso
nen og senere ved enlige andrikker eller
redefund . Vandhøns er registreret ved re
defund, yngleaktivitet eller ved iagtta
gelse af klækkede kuld. Fugle registreret
på grund af sangaktivitet anses for yngle
par.
Lille lappedykker (Tnc/1ybnptus mficol/is). Muligvis få
tallig ynglefugl. Arten blev jævnligt observeret fra ok
tober indtil midt i april (1-3 individer), både i møllesøen
og i åen længere oppe mod Eggebæk.
Toppet lappedykker (Podiceps cristntus). Sjælden og få
tallig vintergæst. l observeret 18. marts 1979.
Fiskehejre (Arden cinerea). Almindelig og regelmæssig
gæst. Fiskehejrer kunne ofte ses stå og fiske fra åbrin
ker langs hele åstrækningen og i møllesøen. Vinter
maksimum 24. Nærmeste koloni (ca. 55 par) ligger ved
Sæd (Møller og Olesen 1983) .
Rordmm (Botnums stellnris). Rørdrummen har tidli
gere ynglet i rørskoven ved St. Jyndevad, men er ikke
registreret siden 1980, og der er ifølge M. Dige sidst ob
serveret unger i 1978.
Hvid stork (Ciconin ciconin). l par yngler ved St. Jynde
vad ca. 500 m fra åen. I 1983 kom der ingen unger på
vingerne (Guldvang & Pindstrup 1984), mens der i 1984
var 3 flyvefærdige unger. Storken er af forfatteren kun
set flyve langs ådalen og kredse over denne, mens M.
Dige enkelte gange har set den gå i ådalen, sidst i som
meren 1983.
Krikand (Anas creccn). Almindelig træk- og vinter
gæst. Marts-april maksimum 43. Krikænderne benyt
ter møllesøen, åen og de oversvømmede engarealer
mellem Eggebæk og St. Jyndevad, men uden for åda
len benyttes også tilstødende sjapmarker. Således blev
ca. 50 rastende krikænder set på en sjapmark i septem
ber 1983. Største månedsgennemsnit marts: 26.
Gråand (Auas platyrhynclws). Almindelig ynglefugl, 710 par. I 1983 og 1984 blev der observeret henholdsvis l
og 2 kuld ællinger. Store nedbørsmængder i foråret
1983 forårsagede oversvømmelser (fig. l), og dette har
givet ødelagt mange reder og dermed forringet yngle
succesen. Endvidere er det sandsynligt, at kanosejlads
kan have forringet ynglesuccesen. Ynglebestanden er
ifølge de lokale jægere gået lidt frem de sidste 20 år. Me
get almindelig træk- og vintergæst. Vinter maksimum
1050 (1980), største månedsgennemsnit februar: 557
Snngsvnne (Cygnus cygnus). Almindelig træk- og vin
tergæst. Antallet af rastende sangsvaner har været sti
gende i forhold til tidligere. Største månedsgennem
snit februar: 64. Vinter maksimum 150.
Knopsvane (Cygnus o/ar). Almindelig ynglefugl. 2 par
med reder blev registreret i rørskoven ved St. Jyndevad
i 1983 og l par med rede samme sted i 1984. I 1983 fik det
ene par 7 unger, mens der ikke vides noget om det an
det pars ynglesucces. I 1984 mislykkedes yngleforsøget
for knopsvaneparret. Årsagen kendes ikke. Knopsva
nen er kommet til som ynglefugl i de senere år. Almin
delig vintergæst, er blevet mere almindelig de sidste 10

år. Maksimum 26, største månedsgennemsnit decem
ber: 14.
Andre andefugle. Spidsand (Anas acutn), uregelmæs
sig og fåtallig vintergæst. Vinter maksimum Z Pibeand
(A1ws pmelope), fåtallig træk- og vintergæst. Pibeænder
ses ofte i antal 1-12, vinter maksimum 50. Taffeland
(Aythyn ferina), sjælden gæst. Troldand (Aytl1ya fuligu
la), fåtallig vintergæst. Ederfugl (Somateria molissimn),
sjælden gæst. Hvinand (Bucephala c/nngula), sjælden
vintergæst. Stor skallesluger (Mergus mergnnser), sjæl
den vintergæst, maksimum 9. Gravand (Tadoma tndor
nn), registreret om foråret i antal l-3. Grågås (Anser nn
ser), sjælden træk- og vintergæst, maksimum 22. Kort
næbbet gås (Anser bmchyrllynclws), sjælden gæst, fe
bruar 1982 blev 26 observeret. Kanadagås (Bmnta cmw
dmsis), fåtallig vintergæst, maksimum 10. Pibesvane
(Cygnus columbimws), sjælden gæst, l observeret fe
bruar 1982.
Vandrikse (Rnllus nquntiws). Fåtallig ynglefugl. 2 syn
gende hanner hørt sidst i maj 1983, den ene i rørskoven
ved St. Jyndevad, den anden i kærvegetationen ca. 1,5
km længere oppe ad åen. I 1984 er ingen vandrikse hørt
i yngletiden, til gengæld blev en set sidst i marts.
Plettet rorvagtel (Porzmw porznnn). Fåtallig ynglefugl?
En syngende han hørt sidst i maj 1983 i rørskoven ved
St. Jyndevad. I 1984 blev ingen hørt.
Gronbenet rørlwne (Gnllinuln chloropus). Almindelig
ynglefugl, 3-5 par. Rørhønen er kommet til området i
de senere år og yngler både ved møllesøen ved St. Jyn
devad og i kærvegetationen. 2 ungfugle iagttaget 1983.
Rørhønen findes i området det meste af året. Maksi
mum 6, set ved en enkelt optælling.
Blishøne (Fulicn ntm). Almindelig ynglefugl, 4-6 par.
Blishønen yngler i rørskoven ved St. Jyndevad. I 1983
blev der observeret 4 kuld unger og i 1984 3 kuld. Yngle
bestanden er i fremgang på lokaliteten . Blishønen fin
des i området hele året rundt, efterår maksimum 19.

Vibe (Vnnellus vnnel/us). Almindelig ynglefugl. I 1983
blev ynglebestanden opgjort til 11-15 par, mens den i
1984 var 21-26 par. Årsagen til denne fremgang fra 1983
til l984 er sandsynligvis den meget store nedbør foråret
1983, der bevirkede en så høj vandstand i forhold til
1984 (fig. 1), at de tilstødende marker faktisk stod un
der vand mange steder. Viberne benytter først og frem
mest de tilstødende græssede marker til at placere re
derne på, mens de våde enge udnyttes som fourage
ringsområde. Mange vibepar forlader lokaliteten midt
i maj, sandsynligvis på grund af en for høj vegetation.
Ynglesuccesen er derfor ikke ret stor. Ifølge de lokalbo
ende er vibebestanden gået tilbage. Almindelig træk
gæst. Om foråret raster viberne på engene, maksimum
45, om efteråret ses færre viber. Største månedsgen
nemsnit marts: 35.
Hjejle (Piuvinlis apricaria). Fåtallig og tilfældig vinter
gæst.
Dobbeltbekkasin (Gnllinago gnllinngo). Almindelig yng
lefugl. Der var meget stor forskel på antallet af territo
rier 1983 og 1984, henholdsvis 4 og 19-25. Dobbeltbek
kasinen yngler i hele ådalen både i kær- og engområ
der, og forskellen i antal ynglepar 1983 og 1984 må, som
for viben, skyldes den høje vandstand i 1983, der betød
oversvømmede enge. Senere på sommereniefteråret
findes dobbeltbekkasinen først og fremmest på de
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græssede engområder, da vegetationen bliver for høj
og tæt i kærzonen. Almindelig trækgæs t. Både efterår
og forår raster en del dobbeltbekkasiner i området (fig.
4), efterår maksimum 125, forår maksimum 85. Største
månedsgennemsnit oktober: 65 og marts: 62. Ifølge lo
kale jægere var der væsentlig flere dobbeltbekkasiner
for 20-30 år siden, både som ynglende og på træk.
Enkeltbekkasin (Lymnocryptes minimus). Tilfældig
gæst.
Stor regnspove (Numenius arquafa). Almindelig træk
gæst. Den store regnspove er observeret om efteråret
især på de tilstødende græssede marker, der ligger op
til engarealer. Efterår maksimum 16.
Mudderklire (Aclitis hypoleucos). Fåtallig sommergæst.
Juli 1984 fouragerede 4 mudderklirer på noget af mølle
søens bund, der på grund af lav vandstand i søen var
tørlagt.
Svaleklire (Tringa ochropus). Fåtallig sommer- og træk
gæst. Maksimum 4 .
Rødben (Tringa fofmws). Fåtallig ynglefugl, 3-5 par.
Rødben yngler på områderne foran rørskoven ved St.
Jyndevad.
A11dre fugle. Musvåge (Buteo buteo) yngler i de tilstø
dende plantager og ses hele året jagende i ådalen. I rør
skoven ved St. Jyndevad yngler et rørhøge-par (Circus
aeruginosus). Dog er ingen unger set hverken i 1983 eller
1984. Der har været et rørhøgepar på stedet i hvert fald
de sidste 5 år. Hedehøgen (Circus pygargus) ynglede
sidst i området i 1975/76. Blå kærhøg (Cirws cyaneus)
ses regelmæssigt i træktiden forår og efterår og jager
som rørhøgen i ådalen.
I rørskoven yngler rørsanger (Acroceplwlus scirpace
us). Græshoppesanger (Locusfella naevia), kærsanger
(Acrocephalus palusfris), sivsanger (Acrocephalus sclweno
baenus), gøg (Cuwlus cnnorus) og nattergal (Luscinia lus
cinia) yngler alle i kærzonen, mens arter som gul vips
tjert (Motacilla [lava) og engpiber (A11thus pmtensis) er
knyttet til ·engarealerne. Rørspurv (Emberiza schoenic
lus) yngler i hele området. I 1983 og 1984 er et ynglende
par bjergvips�ert (Molacil/a cinerea) registreret i stem
meværket ved St. Jyndevad, og samme sted ses isfugl
(Alcedo allhis) og efterår/vinter vandstær (Cinc/us dnc
lus). Om efteråret kan flere hundrede sjaggere (Turdus
piIaris) og stære (Stunws vulgaris) ses fouragere på en
gene. Sidst på sommeren kan stæreflokke slå sig ned i
rørskoven for at overnatte (op til ca. 400). Udover de
nævnte arter strejfer en række andre fra de omgivende
arealer også ind i ådalen, men uden at have tilknytning
til den.

OMRÅDET SOM YNGLELOKALITET
I tabel l findes en oversigt over ynglefug
lebestanden 1983/84, og ud fra denne kan
parametrene artsantal og bestandstæthed
beregnes og bruges til at sammenligne for
skellige fuglelokaliteters ornitologiske
værdi.
Antallet af ynglende arter i Sønder Ådal
1983/84 var 20. Larsen & Møller (1978) an
giver 11,7 arter som gennemsnit for 13
ferskengslokaliteter, mens Larsen (1983)
122

Tabel l. Antal ynglefugle i ådalen mellem Eggebæk og
St. Jyndevad 1983/1984.

Number af breeding pairs in Ihe river valley belween Eggebæk
and St. Jyndevad 1983/1984.
Gråand (Anas platyrhynchos)
Knopsvane (Cygnus olor)
Rørhøg (Circus aeruginosus)
Vandrikse (Rallus aquaticus)
Plettet rørvagtel (Porzana porzana)
Grønbenet rørhøne ( Gallin u la chloropus)
Blishøne (Fulica atra)
Vibe (Vanellus vanellus)
Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago)
Rødben (Tringa totanus)
Gøg (Cuculus canorus)
Nattergal (Luscinia luscinia)
Græshoppesanger (Locustella naevia)
Kærsanger (Acrocephalus palustris)
Rørsanger (Acrocephalus scirpaceus)
Sivsanger (Acrocephalus schoenobaenus)
Engpiber (Anthus pratensis)
Bjergvipstjert (Motacilla cinerea)
Gul vipstjert (Motacilla flava)
Rørspurv (Emberiza schoen.iclus)

7-10
1- 2
1
2
1
3- 5
4- 6
16-21
11-15
3- 5
2- 4
2- 3
2- 3
10-13
9-12
6- 8
3
1
3
44-54

Total

131-172

Yngletæthed, par/100 ha

151-198

Gennemsnit

175

fandt 18 arter på engene i Tryggevælde
Ådal i 1981.
Bestandstætheden af ynglepar i denne
undersøgelse var 175 par/100 ha. Til sam
menligning angiver Larsen & Møller
(1978) et gennemsnit på 126 par/100 ha for
13 lokaliteter. Det tilsvarende tal for Tryg
gevælde Ådal var 171 par/100 ha (Larsen
1983), og Sønder Ådal må derfor siges at
have en kvantitativ stor bestandstæthed
af ynglende fugle.
På grund af bl. a . dræning, afvanding,
opdyrkning og tilgroning af de vådområ
der, som vadefuglene er afhængige af, er
vadefuglene i dag en sårbar fuglegruppe i
tilbagegang (Ferdinand 1980) . Derfor prio
riteres vadefuglene højt i en vurdering af
et områdes betydning for fuglene. I tabel 2
er yngletætheden af vadefugle for forskel
lige lokaliteter opstillet. I Sønder Ådal og
Tryggevælde Ådal er der henholdsvis 44
og 45 par/100 ha. Betragter man kun de
græssede områder, er tallene 108 par/100
ha for begge lokaliteter. Denne store for
skel viser klart behovet for afgræsning, så
fremt man vil tilgodese vadefuglene.

Tabel 2. Yngletæthed (par/100 ha) af vadefugle på for
skellige danske lokaliteter.

Breeding densihJ ofwaders o n ditferen l Danisil /ocalities.
Lokalitet
Vejlerne, græsset
strandeng l)
Tøndermarsken, ferske enge 2>
Tøndermarsken
+ Frederikskog forland 2>
Tryggevælde ådal 3>
Tryggevælde ådal,
græsset del 3>
Sønder ådal 4>
Sønder ådal, græsset del 4>

Areal
(ha)

Antal Ynglearter tæthed

1243
5000

9
6

54
75

6200
270

10
4

102
45

85
87
33

4
3
3

108
44
108

1> Møller 1 980, 2> Gram 1983, 3> Larsen 1983,
4> denne undersøgelse.

Sammenligner man vadefugletæthe
den på Vejlernes strandenge og de ferske
enge i Tøndermarsken med tætheden i de
to nævnte ådale fremgår, at tætheden på
de græssede engarealer i ådalene er større
end i Vejlerne og Tøndermarsken. En mu
lig forklaring på forskellen kan være, at
det lille åengsområde er optimalt for vade
fugle, mens de store arealer i Vejlerne og
Tøndermarsken er en blanding af mere og
mindre gode områder. Medtages Frede
rikskog Forlands strandenge til Tønder
marsken øges bestandstætheden til 102
par/100 ha, og dette illustrerer Forlandets
meget store vadefugletæthed.
F9URAGERINGS-, RASTE- OG OVER
VINTRINGSLOKALITET
I perioden september-december 1983 blev
der foretaget morgen- og aftentrækobser
vationer af svømmeænder ved møllesøen
ved St. Jyndevad. Ved morgentræk var ob
servationsperioden fra 90 min. før solop
gang til 30 min. efter og ved aftentræk fra
solnedgang til 90 min. efter.
I fig. 5 og 6 er den tidsmæssige fordeling
af henholdsvis morgen- og aftentrækket
vist grafisk. Udfra disse figurer ses, at stør
stedelen af morgentrækket sker i perio
den fra 60-30 min. før solopgang, mens
hovedtrækket om aftenen er i perioden
30-70 min. efter solnedgang. Balat (1967)
har undersøgt trækket ved Falsterbo i Skå
ne, og ifølge denne undersøgelse starter
aftentrækket normalt 30-40 min. efter sol-

nedgang, når maksimum de næste 20
min. og ebber ud 5 kvarter efter solned
gang. Også ved Sønderå synes trækket at
kulminere 30-60 min . efter solnedgang,
men det aftager ikke så hurtigt som ved
Falsterbo. Dette kan skyldes, at området
ved Falsterbo fungerer som rasteplads,
hvorfra der foretages fourageringstogter
til andre områder (d.v. s . trækket udgår
herfra), mens Sønderå om efteråret mere
fungerer som fourageringsplads (d.v. s .
trækket går hertil).
På morgentrækket var fordelingen på
arter følgende: gråand: 94 % , krikand: 4
% og ikke artsbestemt: 2 % . På aftentræk
ket var fordelingen: gråand: 92 %, krik
and: 4 % og ikke artsbestemt: 4 % . Som re-
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Fig. 4. Det gennemsnitlige antal gråænder (Anas
platyrhynchos), sangsvaner (Cygnus cygnus) og dob
beltbekkasiner (Gal/inago gallinago) pr. måned i ådalen

mellem Eggebæk og St. Jyndevad . Optællinger fore
taget 1978-1984.

Mean number o[ maliards (Anas platyrhynclws), whooper
swans (Cygnus cygnus) and common snipes (Gallinago gal
linago) per monlir in lire river valley between Eggebæk and
St. Jyndevad. Corulls 11rnde 1978-1984.
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MIN EFTER SOLNEDGANG

gel var det enligt trækkende ænder eller
flokke på 2 eller 3, som blev set. Det gen
nemsnitlige antal trækkende svømmeæn
der pr. morgentræk var 9,0, hvoraf 67 %
gik ned og pr. aftentræk 9,1, hvoraf 18 %
gik ned. Både antallet af trækkende svøm
meænder og den andel, der gik ned, er be
hæftet med en vis usikkerhed på grund af
tusmørke. Muligvis foregår der også et
træk før observationsperioden om mor
genen og efter observationsperioden om
aftenen.
En gennemgang af 11000 krikænder
ringmærket i Sønderho Gamle Fuglekøje
på Fanø gav til resultat, at 17 af 21 gen
meldt i efteråret i Sønderjylland syd for
55 nordlig bredde, blev nedlagt ved Vidå
Sønderå-Gejl Å-Bjerndrup Mølleå. Dette
antyder, at en del af de observerede krik
ænder kan være på fourageringstræk fra
Vadehavet. At krikænder foretager foura
geringstogter ind i landet fra Vadehavet er
a

Ante l d e r

tidligere beskrevet af Fog (1968a) . En til
svarende gennemgang af 4000 gråænder
viste at 8 af 11 var genmeldt fra Vidå-Søn
derå-Gejl A- Bjerndrup Mølleå. Det skal
bemærkes, at grå- og krikænderne er
mærket i den nordligste del af Vadehavet,
og der ville derfor sandsynligvis have væ
ret langt flere genmeldinger ved Sønderå,
hvis ringmærkningerne var foretaget nær
mere herved.
Engene bruges i vinterhalvåret (decem
ber-april) som rasteplads af andefugle.
Især sangsvane og gråand udnytter områ
det og i mindre grad krikand, pibeand,
spidsand, knopsvane og gæs. Sangsva
nen ankommer i december, og det største
antal forekommer i februar (fig. 4). I be
gyndelsen af marts forlader de igen områ
det. Afbidte sødgræsstængler ved raste
pladsen antyder, at sangsvanen æder
denne plante. Også Fog (1975) nævner
sødgræs som føde for sangsvaner. De

trækkende gråænder ankommer senere, i
januar (fig. 4), men findes i området i læn
gere tid (indtil april) .
I perioder med e n så lav vandstand, at
kun en lille del af engene er oversvømmet,
er de foretrukne rastesteder åen og enga
realerne tæt på denne. Når engene er
oversvømmede bruges hele engområdet
som raste- og fourageringsplads. Tilstø
dende kærarealer og højereliggende eng
partier, der rager op over vandoverfladen,
udnyttes som hvileplads. De rastende an
defugle er sårbare overfor forstyrrelse,
idet flugtafstanden er ca. 200-300 m. Der
forekommer store udsving i antallet af ra
stende gråænder, ogoer synes at være en
tendens til, at de store antal forekommer
· efter temperaturfald under frysepunktet.
Det betyder, at værdien af området som
rasteplads øges i perioder med lave tem
peraturer. Årsagen er højst sandsynligt, at
mange søer (bl. a. Hostrup Sø og Søgård
Sø) og måske kystområder med lavt vand,
fryser til efter en periode med frost, mens
Sønderå hele tiden har åbent vand.
For at få et indblik i hvilke områder i ud
landet krik- og gråænderne i det sydligste
Sønderjylland mellem 55° nordlig bredde
og grænsen kommer fra, er ænder ring
mærket i udlandet og genmeldt i dette
område undersøgt. Ringmærkningsmate
rialet dækker årene 1900-1982 og er skaffet
fra Adelhalt (1958), Fog (1968b), Vildtbio
logisk Station, Kalø og Zoologisk Muse
um, København. Antallet af genmeldte
gråænder er 42, hvoraf 31 er fra Vidå-Søn
derå-Gejl Å-Bjerndrup Mølleå-området.
Gråænderne er ringmærket i Nordtysk
land (16), Østengland (9), Sverige (11),
Frankrig (l), Belgien (2), Holland (1), syd
lige Finland (l) og USSR ved grænsen til
Finland (l). Disse resultater viser Søn
derå-områdets store betydning som træk
lokalitet i forhold til det øvrige sydlige
Sønderjylland, og samtidig at det er de
vestlige, nordiske bestande, hvis trækrute
går over Sønderå. For krikænder viser
ringmærkningsmaterialet, at 11 er gen
meldt i samme område, hvoraf 8 fra Vidå.
Krikænderne er ringmærket i Irland (1),
Østengland (5), Sydfrankrig (1), Belgien

(1), Holland (1), Nordtyskland (l) og
Sydsverige (1).
FORSLAG TIL PLEJE
Sønder Ådal mellem Eggebæk og St. Jyn
devad har stor værdi som yngle- og raste
lokalitet for fugle. Denne værdi kan øges
ved forskellige former for pleje, og dette
emne vil blive behandlet i det følgende.
Blev engarealet øget til ca. 50 ha på be
kostning af kærområdet, ville det være til
gavn for vadefugle og rastende andefugle.
I juli/august må det derfor tilstræbes at fo
retage høslet og udsætning af kreaturer.
Et sent udsætningstidspunkt vil være
nødvendigt for, at engene er bæredygtige
for maskiner/kreaturer, men samtidig vil
det sikre, at fugleyngel kun udsættes for
meget små tab på grund af kreaturer.
I en undersøgelse af Tryggevieide Ådal
anbefaler Larsen (1983) en kreaturtæthed
på 3-4 individer/ha. En sådan tæthed vil
nok ogs<\ være hensigtsmæssig i Sønder
Ådal, men det bør undersøges, om den
forårsager en for kraftig optrampning af
engene. Med den nævnte græsningsin
tensitet vil der være en vegetationshøjde i
maj på ca . 10-25 cm. I oktober tages kre
aturerne ind.
For at bevare en varieret flora og fauna,
bl . a. vandhøns og spurvefugle, foreslås
det, at ca . 30 ha af kærområdet bevares
som kær. For at fastholde plantesuccessi
onen på kærstadiet og forhindre tilgro
ning med buske, må der udføres en slå
ning af vegetationen omkring oktober
(udenfor vækstsæsonen) ca. hvert 3. år.
Det afslåede materiale fjernes for at for
hindre for stor tørvedannelse.
Buskvegetationen i kærområdet øger
spektret af levesteder først og fremmest til
gavn for spurvefugle . Men ved en yderli
gere ekspansion i forhold til i dag, vil pile
krat komme til at dominere, og det vil
blive nødven�gt at fjerne buskene manu
elt. Rydning bør foretages mindst hvert 5.
år i september/oktober, eventuelt i forbin
delse med slåning af kærvegetationen.
Det skal også nævnes, at nåletræsbe
plantningen op til ådalen ikke bør få større
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omfang end i dag af hensyn til vandfugle
ne.
Skal der foretages høslæt og græsning
på engene til gavn for vade- og andefugle,
må vandstanden i åen reguleres, hvilket
kan gøres med det eksisterende stemme
værk ved St. Jyndevad.
Det foreslås, at vandstanden i perioden
l. april-31 . oktober sænkes til ca . 20 cm un
der terræn (de nærmeste 20 m fra åen),
samt at den holdes så konstant som mu
ligt. Denne vandspejlshøjde anser de
Jong (1977) og Beintema (1982) for optimal
for vandfugle. I perioden l. november-31.
marts kan vandstanden hæves, så engene
står under vand januar-marts. Oversvøm
melser med 10-30 cm vand skulle ifølge
denne undersøgelse og Møller (1978) give
gode raste- og fourageringsbetingelser for
andefugle i vinterhalvåret.
Den apstemmede møllesø vil i løbet af
en årrække gro til, hvis der ikke gribes
ind. Derfor foreslås det, at der udføres en
mindre oprensning af søen, således at der
skabes en, gerne varierende, vanddybde
på 0,3-2 m. Oprensningen skal foretages
uden for fuglenes yngletid, helst i perio
den oktober-december. I forbindelse med
oprensningen kan det være en fordel at
tømme søen, idet det vil give mulighed for
iltning af bunden.
Vegetationsøerne i møllesøen, som er
kommet til de sidste 30 år, er i deres nuvæ
rende udstrækning til gavn som yngle- og
hvileøer for bl. a . andefugle og vandhøns.
Men en yderligere ekspansion bør for
hindres ved at fjerne en fremtidig til
vækst. En slåning af øerne ca. hvert 3. år i
oktober vil hindre tilgroning med buske.
Rørskoven ved St. Jyndevad bør bevare
sin nuværende udstrækning. For at fast
holde rørskovsmiljøet og hindre en for
stor tørvedannelse med deraf følgende
hævning af jordoverfladen og indvan
dring af buske, må rørene høstes jævnligt.
Da rørskoven er ret lille og fjorgamle rØr er
nødvendige for at give rededækning til
rørskovsfuglene, må alle rør ikke høstes
på en gang. Derimod kan man høste halv
delen af rørene et år og lade den anden
halvdel stå, således at der hele tiden er
126

fjorgamle rør ud til vandkanten. Næste år
høstes så den anden halvdel. Rørskæret
bør foretages skånsomt med en håndslå
ningsmaskine og i perioden november
december, hvor forstyrrelsen af fuglelivet
er mindst. De høstede rør bør fjernes hur
tigst muligt af hensyn til de tidligst an
komne ynglefugle, men også af hensyn til
skududviklingen hos de fremvoksende
rør (Fredningsstyrelsen 1984) .
Kanosejladsen er stærkt forstyrrende
for fuglelivet i yngletiden og må begræn
ses mest muligt i denne periode. Der fore
slås forbud i perioden l. januar-30. juni.
Der synes ikke at være behov for at be
grænse jagten med den udstrækning, den
har i dag, ikke mindst fordi den stopper,
inden de store mængder af rastende ande
fugle ankommer. En eventuel intensive
ring af jagten bør følges op af en undersø
gelse af effekten på fuglelivet, idet ådalen
har betydning som træklokalitet
Menneskelig færdsel i området udover
den erhvervsmæssige bør begrænses
mest muligt i perioden l. januar-30. juni,
hvor der er mange rastende andefugle og
senere ynglende vandfugle. I sit nuvæ
rende omfang synes den dog ikke at være
noget problem. Skønnes der senere at
blive behov for det, kunne der bl . a. opfø
res et mindre fugletårn ved Flensborgvej,
hvorfra hele ådalen og dens fugleliv kan
iagttages uden at fuglene forstyrres.
Ved en gennemførelse af ovenstående
forslag til pleje af området må man følge
dem op med en undersøgelse af effekten
heraf, således at plejeplanen løbende kan
justeres. Især må effekten af vandstands
reguleringen og en øget græsning følges
nøje.
SUMMARY

Sønder Ada/ and its birdlife.

Sønder Ådal (54°54'N, 9°12'E) is part of the Vidå-sys
tem. 1982-1984 bird surveys and measurements of
water-level were made regularly in the river valley be
tween Eggebæk and St. Jyndevad. The area ineludes
approximately 87 ha of which 33 ha are grazed
meadows, 47 ha marsh and 5,8 ha reed swamp. In St.
Jyndevad a weir and water-mill is built to utilize the
stream as a source of electric power. The mill pond in
eludes 1,5 ha of open water, compared to the situation
30 years ago thi s is a deeline of 45 o/o .

ninger om de enkelte arter og derefter sammenfattet
dem, dels i tekstafsnittene og dels i udbredelseskort,
som enten gengiver den samlede nordeuropæiske ud
bredelse eller artens danske forekomst. I tekstafsnit
tene præsenteres man for et mere dynamisk udbre

..

delsesbillede end i den tidligere danske litteratur,
hvad der ikke mindst skyldes den ivrige indsamlings
aktivitet over hele landet siden 1965. I mange tilfælde
har danske forskydninger i udbredelse og hyppighed

paralleller i vore nabofaunaer, men i alt for mange
t ilfælde bygger forfatteren sine konklusioner på et
løst og unuanceret grundlag. Således kan adskillige
af de i teksten nævnte danske, ekspanderende arter,
som f.eks. M. similella, E. suavella, E. fuliginosel/a,
S. acu tel/us og N. cilialis med ligeså stor eller med

Med denne bog er hendes ry som en af Europas bed
ste illustratorer af fisk slået fast.
Bogen har to små skønhedspletter, som forhåbent
lig bliver rettet i næste oplag. Udbredelseskortene vi
ser e t fast udsnit fra Cherbourg til Kaiahalvøen og
giver derved for nogle arter et dårligt overblik. Selv
om udbredelsen er videre beskrevet i teksten, ville
kort, der viste hele udbredelsen, have været at fore
trække. Trykket af farveillustrationerne er godt,
men for nogle af arterne f.eks. Rødfiskene er der et
farvestik, som må skyldes manglende korrektur på
trykkeriet.
Sammenfattende må værket betegnes som en
håndbog af meget høj kvalitet, og prisen er meget ri
melig i forhold til det fornemme udstyr.

s tørre ret opfattes som tidligere oversete elementer i
den danske fauna.
Under omtalen af de mange arter, som for tiden sy
nes at være i tilbagegang, savnes generelt en vurde
ring af årsagerne hertil. Bogens eneste forklaring er

den på s. 15 uklare formulering »et sammenfald af
klimatiske faktorer<< . På dette område ville bogen
have vundet i værdi i den vigtige miljødebat, hvis en
anden væsentlig faktor, den fremacfskridende øde
læggelse af mange arters naturlige habiater gennem
tilplantning og afvanding, var blevet diskuteret un
der de pågældende arter.
Disse kritiske bemærkninger skal dog ikke tilsløre,
at der som helhed er tale om et grundigt og dygtigt ar
bejde og om en værdifuld tilføjelse til dansk sommer
fuglelitteratur. Bogen kan med udbytte anvendes ik
ke blot af sommerfugleentusiaster, men også af bio
loger og andre, mere alment naturinteresserede.

Svend Kaaber
Per Pethon: Aschehougs store fiskebog. Illustreret af
Bente Olesen Nystrom. 447 sider. Pris 198 NKr.
Aschehoug & Co, Oslo, 1985. ISBN 83-03-11014-2.
Da Muus og Dahlstrøms » Havfisk og Fiskeri<< og
>>Europas Ferskvandsfisk<< udkom i henholdsvis 1964

og 1967, var der bred enighed om, at disse håndbøger
ville blive svære at forbedre. Men med denne nye
håndbog af Per Pethon, som er leder af fiskeafdelin
gen på Zoologisk Museum i Oslo, er det faktisk lyk
kedes at lave en som er endnu bedre.
Teksten er skrevet på letlæseligt norsk, og den er
let tilgængelig og underholdende, uden at der er slæk
ket på den videnskabelige nøjagtighed, som er nød
vendig i en håndbog.
B ogens omfang er væsentligt udvidet i forhold til
Muus og Dahlstrøm, og hele 372 arter er beskrevet .
Bestemmelsesnøglerne e r et vellykket kompromis
mellem nøjagtighed og lettilgængelighed, og man

·

kan ved hjælp af dem hurtigt og sikkert komme frem
til praktisk taget enhver fiskeart, der findes i nord
europæisk salt- og ferskvand.
Bente Olesen Nystroms farveillustrationer og
stregtegninger er ikke blot strengt nøjagtige, men og
så en æstetisk nydelse. De fortjener at blive set og brugt.

Frank Jensen
Benny Gensbøl: Haven og fuglene. Illustr . , 1 75 sider.
Pris 188 kr. G. E. C. Gads Forlag, København, 1986.
ISBN 87-12-23552-0.
Denne bog er skrevet som en »håndbog over fugleli
vet i haverne året rundt - for almindeligt interessere
de haveejere<< .

På de første knap 30 sider gives råd om beplantnin

gen af den fuglevenlige have. I tabeller sammenfattes
e t stort antal velegnede planter med oplysninger om
deres pleje, lyskrav, frugtmodningsperiode, nytte for
fuglene m . m .
Et kapitel handler o m kemiske bekæmpelsesmid
ler, som forfatteren prøver at overtale læseren til at
undgå.
Vejledning i bygning af mange forskellige typer re
dekasser og i fuglefodring omfatter ligeledes ca. 30 si
der. Et lille kapitel vurderer forskellige dyrearters
skadevirkning på fuglelivet i haven. Katten udnæv
nes til skurk nr. l .
Resten a f bogen omhandler havens fugleliv. Der er
en lille nøgle til fuglenes sang med en » fuglesangska
lender<< og en kort omtale af havens fugleliv måned
for måned, mens hovedvægten er lagt på ganske fyl
dig omtale af de enkelte fuglearter. Bogen er rigt illu
streret b l . a . med - ofte meget fine - farvefotos af de
omtalte fuglearter med diagrammer over haveindret
ning og arbejdstegninger til redekasser. Anmelderen
har kun få og små indvendinger: Forklaringen til ta
bellernes signaturer er ofte mangelfuld. Løvsangeren
angives i fuglesangskalenderen at begynde at synge i
slutningen af marts. Det har vi ikke meget glæde af,
da den først ankommer til Danmark i slutningen af
april (som d!'!r korrekt står i teksten) . Det undrer lidt,
at nøddekrigen ikke er omtalt (undtagen i forordet ) .
Ikke mindst i denne vinter har den gæstet mange ha
ver.
Den mere erfarne fuglekikker vil næppe finde me
get nyt - udover måske i haveafsnittene, hvor ikke
mindst tabellerne er pakket med oplysninger. Men
der er ingen tvivl om, at bogen vil være en nyttig omend lidt dyr - håndbog for haveejere, der er begyn
dere i fuglepleje og -kikkeri, - og det er jo netop dem,
bogen er skrevet til.
Poul Hansen
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