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Bøger, hæfter og rapporter....

Flora og Fauna har som et af sine mål at
bringe anmeldelser af naturhistorisk lit
teratur. Redaktionen modtager derfor
med glæde bøger til anmeldefse. En del
af disse bliver behøri gt anmeldt (til forfat
terens og forlagets glæde eller det mod
satte), men en del bøger må vi desværre
sætte til side, enten afpladsmangel i bla
det eller fordi emnet delvist falder uden
for bladets linie. Skiftende redaktioner
har overvejet hvad der skulle ske med
disse bøger, men fra og med denne år
gang gør vi nu plads til en ny rubrik, med
titlen >>Modtagne publikationer«. Heri
vil blive bragt en oversigt over ikke-an
meldt naturhistorisk litteratur, som vi
har modtaget eller' på anden måde fået
kendskab til. Vi forbeholder os dog sta
dig retten til at udvælge blandt det mod
tagne.
Et særligt problem udgør den stadigt
stigende strøm af hæfter og rapporter,
der ikke publiceres gennem de gængse
kanaler. Som eksempel kan nævnes en
del af amtskommunernes rapporter,
hvori gemmer sig megen udmærket na
turhistorisk information, der fortjener en
bredere læserkreds. Megen af denne in
formation bliver ikke registreret af biblio
tekssystemerne og det vil derfor ikke
være muligt senere gennem litteratur
søgningssystemer at genfinde informa
tionerne. Vi kan ikke irlora og Fauna af
hjælpe sidstnævnte problem direkte,
men indirekte kan vi hjælpe til udødelig
gørelsen af visse naturhistoriske rappor
ter ved at opta9e dem i rubrikken >>Mod
tagne publikationer«. Hvis vi da modta
ger dem ...
red.

Foreningsmeddelelse

Det meddeles hermed, at Naturhistorisk
Forening for Sjælland ved beslutning på
generalforsamlingen i Kongskiide den 15.
maj 1988 har indstillet sin virksomhed, da
en overvejende del af vore medlemmer
kun var tilsluttet foreningen for at mod
tage Flora og Fauna, hvis ekspedition nu
er overtaget af udgiverforeningen.
Det er med beklagelse denne beslutning
måtte træffes efter 76 års virke, men ek
skursionsinteressen er for ringe til at bære
en fortsat eksistens.

E. Larsen

Eresus niger

(Pet.) i Danmark

Edwin Nørgnnrd
(Naturhistorisk Museum,
Universitetsparken, 8000 Å rhus C)

With an English summary

Edderkoppen Eres u s niger (Pet. ) er i sin
danske udbredelse knyttet til jyske hede
egne. Det er en ret stor edderkop og ro
bust bygget både med hensyn til krop og
lemmer. Hunnen er 10-15 mm lang, og
dens forkrop er ca. 4,5 mm i bredden. Den
er fløjlssort over det hele med et let blåligt
skær. Hannen er betydeligt mindre, 7-10
mm lang, og dens forkrop er ca . 3 mm
bred. Den ikke-kønsmodne han er farvet
som hunnen. Men hos den voksne han
har den ellers sorte forkrop en rød bag
rand, og bagkroppens overside er rød
med tre par sorte, cirkelrunde pletter
(fig.1). En så iøjnefaldende edderkop har i
tidens løb tiltrukket naturinteresseredes
opmærksomhed, selv om de ikke just stu
derede edderkopper. Jeg har således gen
nem årene fået mange oplysninger om E.
niger, specielt om hannen, fra sommerfug
lesamlere og botanikere.

Siden 1930 har jeg indsamlet oplysnin
ger om Eresus niger. I de første år drejede
det sig især om dens adfærd og økologi,
hvilket resulterede i to artikler (Nørgaard
1936, 1941) om disse forhold. Publicerin
gen førte med sig, at jeg i årene derefter
har modtaget mange henvendelser om
iagttagelse og fangst af E. niger. Disse
meddelelser, som jeg også her bringer de
pågældende samlere min bedste tak for,
danner sammen med tidligere publice
rede fund og mine egne undersøgelser
grundlaget for efterfølgende oversigt over
artens udbredelse i Danmark.
PUBLICEREDE FUND OG
IAGTTAGELSER
Den første omtale af Eresus nigerher i lan
det findes i provst C. Schades bog »Beskri
velse over Øen Mors<<, trykt i Aalborg i
1811. Fig. 2 viser siderne 228 og 229 i

Fig. 1. Eresus 11iger d'
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denne bog. Edderkop nr. 12 er uden navn,
men beskrivelsen viser entydigt, at det
drejer sig om hannen af E. niger. Det bør
bemærkes, at af samtlige omtalte former
af edderkopper er denne den eneste, der
behandles mere indgående med beskri
velse af adfærd, biologi og hyppighed.
Næste omtale findes i >> Flora og Fauna<<
1889. Her skriver A. C. Jensen-Haarup, at
han har fundet >> . ... Hannen af Eresus cin
nabarinus (Oliv. ) på Bolunds Mark ved Gu
denaa, Horsensegnen ... << Det benyttede
artsnavn er synonymt med Eresus niger
(Pet. ).
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H. J. Hansen benytter også navnet E.
cinnabarinus i sin omtale af arten i >> Zoolo

gia Danica . Spindeldyr<<, 1894. Han skri
ver, at arten tilsyneladende har sin nord
grænse her i landet. Hannen afbildes på
tavle III, fig. 9. Om artens forekomst skri
ver han: >> Enkeltvis hist og her paa Jyl
lands Heder, saaledes paa Liimbjergene
ved Juel Sø, ved Viborg og Randers.<<
I >> Flora og Fauna<< 1902 skriver A. C.
Jensen-Haarup i en ekskursionsberetning
fra Nørholm Skov ved Varde: >> Skulde en
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Sehnde: Beskrivelse over Øe11 Mors (1811) med den første
beskrivelse på dansk af Eresus niger-hannen . (Edder·

kop nr. 12).
Tlre pages 228-229 in C. Sehnde: Beskrivelse over Øen Mors
(1811) willr lhe firs! deserip/ion in Dnnislr of lire 11wle Eresus
niger. (Edderkop no. 12). Reprodueed on n redueed sen/e.
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nydelige og sjældne Eresus cinnabarinus fo
rekommer temmelig talrig paa en Lyng
bakke tæt ved Skoven. I det Hele taget er
dette pragtfulde Dyr vist ret udbredt i det
sydvestlige Jylland.«
A. C. Jensen-Haarup har igen en med
delelse om E. niger i Flora og Fauna 1904:
» ... Denne Edderkop, der i alt Fald, hvad
hannen angaar, er det smukkeste Spindel
dyr, der findes hos os, har vistnok
hjemme i de fleste af Jyllands bakkede
Lyngegne . . .. Under en ekskursion i P inse
ferien 1904 i Omegnen af Svejbæk St. sam
men med Esben Petersen traf vi paa en
lynggroet Skrænt ikke saa faa nedgrave
de, til Dels meget store Hunner af disse
Dyr.<< Derefter følger en beskrivelse af
hunnens bo - eller tunnel, som Jensen
Haarup kalder det. Desuden er der en in
teressant analyse af måltidsrester fra de
fundne spind. I et enkelt tilfælde fandtes
hannen ved indgangen til hunnens bo.
Samme år (1904) udkom William Søren
sen: »Danmarks, Færøernes og Islands
Edderkopper<<. Om Eresus niger står der
her: »Kjendes kun fra Jylland, hvor der er
taget en tredive Stykker af den: ved Vi
borg, P rofessor A. Feddersen og Adjunct
Mortensen; Randers og Onsild, Direktør
Jacobsen; Hammerbakkerne ved Aalborg,
Brygger Johansen.<< Videre nævnes de tid
ligere omtalte findesteder.
Nu må vi helt frem til 1928, før E. niger
igen omtales. Det sker i E. Nielsens store
værk >> De danske Edderkoppers Biologi<<.
Heri fortæller han, hvorledes han to år i
træk forgæves rejste til Mors for i Legind
Bjerge at finde netop denne edderkop,
som han ikke på anden måde havde haft
lejlighed til at iagttage. Ikke før i 1927, året
før bogen skulle udkomme, lykkedes det
ham endelig at finde nogle forladte spind,
som måtte være fremstillet af Eresus niger,
og som han gav en meget fin beskrivelse
af.
I E. Nielsens bog findes en fortegnelse
over Danmarks edderkopper udarbejdet
af J. Brændegård. Her omtales nogle af de
samme findesteder, der allerede er nævnt
i det foregående, og dertil kommer yderli
gere: Klosterhede (Landstingsmand Ras-

mussen Byskov); Funder (8.5.15, 3 han
ner, Peder Nielsen).
I 1936 og 1941 kom mine to artikler om
biologien hos Eresus niger. Heri nævnes
foruden Legind Bjerge på Mors følgende
nye findesteder: Vindblæs Hede, Aarup
gaard, Oudrup Hede, Urhøje, Brusaa, der
alle er lokaliteter i det nordvestlige Him
merland.
I >>Danish Spider Fauna l<< (1965) skriver
J. Brændegård om E. niger: >> Only known
from Jylland<<, og i samme forfatters >> Ed
derkopper l<< (1966) står der: »E. niger ken
des her fra landet kun fra Jylland. Nord for
Limfjorden er den dog aldrig fundet, men
den er kendt fra Mors.<< Brændegård må
åbenbart have overset, at arten tidligere er
fundet i Hammer Bakker (ca. 1880) nord
for Aalborg, hvad han da også selv har ci
teret i ovennævnte fortegnelse i E. Niel
sens bog (1928).
DEN DANSKE UDBREDELSE
Siden publiceringen af mine artikler i 1936
og 1942 har jeg selv konstateret Eresus ni
ger på en hel del flere lokaliteter, specielt
adskillige steder på Mols. Endvidere har
andre underrettet mig om mere eller min
dre tilfældige fund på steder, der har det
til fælles, at de er beliggende i Jylland.
Den formodning, at E. nigerer et specielt
jysk dyr, således som tidligere forfattere
har antydet, må nok nu betegnes som en
kendsgerning.
Kortet fig. 3 er udarbejdet på grundlag
af de fund og iagttagelser, jeg er blevet be
kendt med, bl. a. også de oplysninger, der
har kunnet hentes i samlingerne i Zoolo
gisk Museum, København, og Naturhisto
risk Museum, Århus. I alt drejer det sig
om iagttagelse/indsamling af ca. 300
spind, 65 hunner, 79 hanner og 38 juveni
le. Deraf er ca. 5 spind, 11 hunner, 30 han
ner og 2 juv. fra før 1928, det år da Brænde
gårds fortegnelse blev udgivet. Kortet vi
ser ikke hyppigheden på de enkelte kva
drater, men det er markeret, om det drejer
sig om gamle fund, d.v.s. fra før 1928
(Brændegårds fortegnelse), nye fund eller
både gamle og nye fund.
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Alle informationer (indsamling/iagtta
gelse), der er benyttet i artiklen, findes i et
kartotek, der er tilgændeligt på Naturhi
storisk Museum, Århus. I tabel 1 er der gi
vet en oversigt over disse informationer
med angivelse af lokalitet og dato for de
enkelte iagttagelser samt iagttagerens
navn, for så vidt det ikke drejer sig om for
fatteren. For fire lokaliteters vedkom
mende (Vindblæs Hede, Lundby Hede,
Legind Bjerge, Strandkjær) er der foreta
get løbende undersøgelser gennem en år
række, hvorfor datoerne for de enkelte
iagttagelser er udeladt af pladshensyn.
Som det fremgår af kortet er den sydlig
ste danske lokalitet Stensbæk Plantage
nær Gram i Sønderjylland, hvor der i
årene 1941-65 er taget i alt 7 eksemplarer.
Disse fund danner forbindelse til artens
øvrige europæiske udbredelse. Nord for
Limfjorden er der nu foruden den »klassi
ske<< lokalitet, Hammer Bakker, kommet
tre nye findesteder til: Tolne Skov, Dron
ninglund Storskov og Tingskov. Disse lo
kaliteter er de nordligst kendte i artens
europæiske udbredelse.

Fig. 3. Danske registreringer (iagttagelse/indsamling)
af Eresus Higer.
DnHish records of Eresus Higer.

ØVRIGE UDBREDELSE
Eresus nigerer udbredt over det meste af
Mellem- og Sydeuropa og i Nordafrika.
De nordligste fund er som omtalt fra Dan
mark. Nærmest sydpå er der meddelt
fund fra områderne Schleswig og Stidtan
dem (Emeis 1954) og 8 lokaliteter fra Lune
burger Heide (Kuhk & Rabeler 1956). Ar
ten er almindeligere mod syd og især i
landene på begge sider af Middelhavet.
Mod øst foreligger fund fra både den euro
pæiske og den asiatiske del af Sovjetuni
onen (Charitnov 1932). Mod vest kan næv
nes nogle få ældre fund fra det sydligste
England, og da arten ikke her var fundet
siden 1906, mente man, at den nok måtte
være uddød. Men i 1979 blev den genfun
det i antal på en enkelt lokalitet (Merrett et
al. 1980), og den er nu fredet i Storbritan
nien (Roberts 1985), hvilket må siges at
være noget helt usædvanligt for en edder
koppeart.
6

e før 1928 (before 1928)
O efter 1928 (nfter 1928)
O både før og efter 1928 (both before nHd nfter 1928)

LEVESTEDET
Som det fremgår af kortet fig. 3 falder de
danske forekomster af Eresus niger sam
men med udbredelsen af jyske hedeområ
der. Den findes mest på sydvendende
skråninger i bakket hedelandskab. Men
den kan også træffes på flad hedeslette.
Hyppigst findes spindene i lysninger mel
lem spredt stående tuer af Hedelyng (Cal
luna vulgaris). I disse lysninger er der en
fattig vegetation af mosser og laver med
enkelte lidt højere voksende planter ind
imellem, f. eks. Fåre-Svingel (Festuca ovi
na), Sandskæg (Corynephorus canescens),
Katteskæg (Nardus stricta), Melbærris (Arc
tostaphylos uva-ursi) og Håret Høgeurt

(Hieracium pilosella) .

Tabe/l

Nørholm Hede

Survey ofloca/ities and dales ofobservatioll (o r periods of
investigatio11) of Eresus niger.

Vorbasse
Stensbæk
Plantage

Oversigt over lokaliteter og iagttagelsesdatoer (el
ler observationsperioder) for Eresus 11iger.

Lokalitet
Locality

UTM

Datoer eller perioder
Dates o r periods

Tolne Skov
NL 77 01.05.76 (B. Bundgård)
Dronninglund NJ 74 15.05.83 (B.H. Jensen)
Hammer Bakker NJ 63 ca. 1880 (J.P. Johansen),
04.07.59 (W. Christensen)
NJ 22 07.05.80 (B. Løjtnant)
Tingskov
NJ 31 24.08.41, 05.06.55
Kyødale
Vindblæs Hede NJ20 1934-55, 27.07.69
(0. Bøggild & P. Larsen),
02.06. 79 (S. Toft)
Oudrup Hede NJ 20 28.08.37, 24.09.39,
18.05.44, 02.08.72
Lundby Hede
NJ 20 1938-45
Årupgård
NJ20 07.07.36, 09.07.36
NJ 20 15.10.40
Gatten
Lille Vildmose NJ 70 29.06.58 (W. Christensen)
Legind Bjerge
MH 89 ca. 1800 (C. Schade), 1927
(E. Nielsen), 1930-41,
30. 03.43 (V. Halse)
NH 19 10.09.39, 03.08.40,
Urhøje
05.08.40, 14.05.42
NH 19 30.06.41, 07.09. 41,
Tandrup
31.05.45
NH 68 26. 04.48 (K. Sand)
Hadsund
MH 87 26.05 . 63
Kaas
Onsild
NH 47 ca. 1890 (0. Jacobsen)
MH96 1987 (P. Gjelstrup medd.)
Hjerl Hede
MH 65 26.08.12 (C. Rasmussen)
Klosterhede
Randers omegn NH 65 ca. 1895 (0. Jacobsen)
NH 04 01.06.69
Kongenshus
Viborg omegn NH 14 ca. 1880 (A. Feddersen),
ca. 1900 (H. C. Mortensen)
NH 14 1961 (J. Juul)
Stanghede
MH 93 23.04.61 (E. Torp)
StoubækKrat
NH 93 1945-65, 1978
Strandkjær
(J. Kjærgaard), 1982
(S. Toft)
NH 93 09.07.43
Bogens
NH 32 08.08.15 (P. Nielsen)
Funder
Limbjergene
NH 42 ca. 1894 (H.J. Hansen)
NH 42 1904 (A.C. Jensen
Svejbæk
Haarup), 02.05.47
NH 01 10.06.78 (S. Toft)
Harrild Hede
NH 21 29.07.81 (M. WiirtzJenSkærbæk
sen), 12.08.81 (M. W . J . )
Plantage
NH 21 27.05. 82 (S. Toft)
Gludsted
Plantage
NH 21 1982 (S. Toft)
Vrads Sande
NH 31 09.09.51
Vorret
Fasterhalt
NH OO 09.05. 76 (A. Nielsen)
NH 40 01.05 . 60 (G. Dam
Voervadsbro
Jeppesen)
Horsensegnen NG 39 ca. 1889 (A.C. Jensen
Haarup)
Mattrup Mose NG39 02.05 . 80 (Chr. Skøtt)

MG 77 ca. 1900 (A. C. Jensen
Haarup), 29.05.64
(N. L. Wolff)
NG06 06.05.65 (Fr. Hansen)
MG92 17.05.48 (J.G. Worm
Hansen), 17.06.49 (J. G .
W-H), 18.05.52 (J.G.
W-H), 24.05.52 (J. G .
W-H) . 30.04.53 (J. G .
W-H), 15. 05.65 (0.
Høegh-Guldberg)

I disse lysåbne og vindbeskyttede plet
ter findes spindene, enten enkeltvis eller
hyppigst i små kolonier, hvor spind af
flere årgange er samlet tæt ved hinanden .
Spindene e r anbragt i lysningen p å en så
dan måde, at de får læ og mest mulig sol
dagen igennem (Nørgaard 1941). Jordbun
den er tør, idet nedbøren forsvinder hur
tigt ved fordampning eller ved nedsiv
ning i den sandede bund. I sit hovedud
bredelsesområde i det sydlige Europa og i
Nordafrika lever arten i nedbørsfattige
områder med stenet jordbund og en fattig
steppevegetation.
FREMTIDEN
Både A. C. Jensen-Haarup (1904) og W.
Sørensen (1904) omtaler samstemmende
Eresus nigersom vor smukkeste edderkop,
og deri kan jeg kun give dem ret. Da den
samtidig er sjælden og har en meget
spændende biologi, må vi ubetinget be
flitte os på at sikre dens fremtid som
dansk art. Nu giver man sig vel ikke af
med at frede en edderkappeart i Dan
mark, således som man åbenbart har gjort
det i England (Roberts 1985). Det ville for
øvrigt også være omsonst, hvis man ikke
samtidig sørgede for at bevare og pleje
dens levesteder: de få tilbageværende he
destrækninger. De må især sikres mod til
groning, således som det er belyst af Mo
eslund (1987) med henblik på at bevare
Vår-Kobjælde (Pulsatilla vernalis L.), en
planteart, der på mange måder stiller
samme krav til miljøet som E. niger. Lys
åbne pletter mellem højere lyngbevoks
ning må bevares, især på sydvendende
skråninger i bakket hedelandskab. Hvis
dette krav opfyldes, kan Eresus niger sik
kert eksistere ved nordgrænsen af sin ud
bredelse i lang tid fremover.
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SUMMARY
Eresus uiger (Pet.) in De11111nrk. In Denmark the rare eri
bellate spid er Eresus uiger was first observed on the is
lan d of Mors in the Limfjord, and details of its beha
viour were deseribed by C. Sehade (1811). Sinee then it
has been reeorded from Joealities all over Julland (Fig.
3). Its habitat is open heath areas with scarce vegetation
on south facing slopes. !t prefers light, dry and warm
Joealities sheltered from the wind. The species may
only survive in Denmark if some areas of hilly heath
land are preserved.
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Boganmeldelse
jens Cllristia11 Sclwu: Star.

143 sider, illustreret af forfatte
ren. Bogladepris 128 kr. BFN's forlag, Klitmøller 1987.
Medlemmer af Naturhistorisk Forening for Jylland til
budspris 90 kr. ved henvendelse til forlaget.
ISBN 87-87746-02-6.

Bogen er en flora over de stararter, der findes i Dan
mark. Dens indledning er en detaljeret og gennemillu
streret beskrivelse af starernes bygningstræk som
grundlag for bestemmelse. Nøglerne er togrenede med
yderst få muligheder for fejltagelser.
Hver art beskrives med en side tekst og en side teg
ninger. Teksten omtaler konsekvent: jordstængel,
stængler, løvblade, blomsterstand, frugthylstre, dæk
skæl, blomstringstidspunkt, biotop, udbredelse i Dan
mark samt eventuelle forvekslingsmuligheder. Dertil
kommer oplysning om truethedsgrad. Tegningerne
omfatter lige så systematisk: artens habitus, blom
sterstanden(e), hunblomst/frugt/dækskæl, hanblomst
samt skedehinde. Det er alt, hvad der er nødvendigt
for bestemmelse.
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Hen i bogen findes en kort omtale af star-krydsnin
ger samt af indslæbte og dyrkede star-arter. Desuden
er der en omtale - til dels med illustrationer- af nogle
star-arter, der kan tænkes at vise sig i Danmark, idet de
findes i Sydsverige. Efter litteraturliste slutter bogen
med dansk og latinsk artsindex.
I forhold til Schou's snart ti år gamle bog 'Danske Sta
rer' er der tale om en helt ny bog med mere detaljerede
nøgler, flere oplysninger foruden flere og helt nye teg
ninger. Den nye bog er tilmed langt smukkere end den
gamle og pænere trykt.
Den omhyggeligt systematiske opbygning af tekst og
tegninger er usædvanlig for en flora. Opbygningen gør
det så enkelt, som det nu engang kan blive, at arts
bestemme star. Her kan for en gangs skyld sammenlig
nes fra art til art. Det plejer at være umuligt i de fleste
floraer.
Efter at forfatteren nu har stillet sin efterhånden
mangeårige erfaring til rådighed på så hensigtsmæssig
og smuk måde, bliver det i fremtiden vanskeligt at be
grunde, at man ikke vil give sig af med star.
Eiler Worsøe

Hvalrosstrejfere i Europa
E. W. Bom
(Grønlands Hjemmestyre,
Sjæleboderne 2, 1016 København K)
With an English summary

Hvalrosserne lever langs de arktiske ky
ster, men det sker, at de træffes langt mod
syd - tusinder af kilometer fra deres vante
habitat. Sådanne strejfere optræder fra tid
til anden ved de europæiske kyster og
vækker med deres groteske og uvante ud
seende berettiget opsigt. Historiske kilder
antyder, at hvalrossen tidligere har været
en mere almindelig gæst i Europa, men i
de senere år har der været tegn på en stig
ning i antallet af hvalrosbesøg ved de
europæiske kyster. Ud fra oplysninger om
hvalrosobservationer, som jeg dels ekstra
herede fra litteraturen og dels indhentede
gennem en henvendelse til relevante
europæiske institutioner foråret 1986, har
jeg søgt at summere forekomsten af hval
rosser i Europa i nyere tid.
ARKTISK STATUS
Hvalrossen har en disjunkt, arktisk udbre
delse. Da føden næsten udelukkende be
står af bundlevende invertebrater, især
muslinger, der lever på havdybder under
100 m, finder man typisk hvalrossen langs
kysterne af de arktiske have.
Der findes to underarter: Stillehavshval
ros (Odobenus rosmanis divergens Illiger) og
Atlantisk hvalros (Odobenus rosman1s ros
marus Linnaeus). Kun den atlantiske hval
ros forekommer i Europa.
En tredie underart - Laptev hvalros
(Odobenus rosmnrus lnptevi Chapskii) - er
blevet foreslået, men der hersker nogen
uenighed om dennes systematiske status
(Fay 1985), (fig. 1 ) .
Stillehavshvalrossen optræder i Be
ringstrædet og Chukchihavet, hvor be
standen siden 1960 er tiltaget markant, så
ledes at den i dag tæller ca. 230.000 dyr. I
samme periode er der sket en geografisk
ekspansion sådan, at Stillehavshvalros
sen nu har reokkuperet hele sit historiske
udbredelsesområde (Fay 1985).
F lom og Fauna 94(1): 9-14, Arluts 1988

Den Atlantiske hvalros optræder i flere,
mere eller mindre adskilte grupper fra det
østlige arktisk Canada østover til Karaha
vet ved den sovjetiske nordkyst. Antallet
af dyr i disse undergrupper er ikke godt
kendt, og det er også uklart i hvor høj
grad, der eksisterer en sammenhæng mel
lem de forskellige grupper. Imidlertid er
det en almindelig opfattelse, at det histori
ske udbredelsesområde for Atlantisk hval
ros engang har været større (Reeves 1978).
Det er dog vanskeligt præcis at afgøre,
hvor sydgrænsen for hvalrossens histori
ske udbredelse har ligget, idet det bl. a. af
hænger af, hvilken betydning man tillæg
ger forekomsten af strejfdyr. En stigning i
antallet af observationer af hvalrosser i
Europa i de senere år har gjort dette
spørgsmål aktuelt.
EUROPÆISK FOREKOMST
Hvalrossen som europæisk faunaelement
kan spores helt tilbage til Weichsel istiden
ca. 30.000 år før nu (Møhl 1985, Bosscha
Erdbrink & Bree 1986). I historisk tid for
modes hvalrossen at have forekommet
stedfast på kysten af Finnmarken på Ot
tars tid omkring 870 (Brinck 1947), og den
angives at have optrådt regelmæssigt i
Finnmarken så sent som i 1600- og 1700tallet, hvorefter dens besøg blev sjældnere
(Collet 1912, Lund 1954).
Lidt mere uklare forekommer angivel
ser af, at hvalrossen forekom stedfast i
Skotland i tidlig historisk tid og at den sta
dig fandtes (>> inhabited<<) i det nordlige
Skotland endda i det 16. århundrede (Rit
chie 1921).
Der kendes adskillige hvalrosobserva
tioner fra kysterne af det nordlige Europa
fra før år 1900. Observationer kendes såle
des fra Island (Sæmundsson 1939) og Hol
land (Bree 1977). Hovedparten af disse ob
servationer er gjort i det 19. århundrede
9

og stammer især tra de nordlige dele af De
Britiske Øer og fra det nordlige Norge (Rit
chie 1921, Lund 1954). Således blev der i lø
bet af det 19. århundrede rapporteret ialt
21 observationer fra De Britiske Øer. En
hvalros optrådte i mundingen af floden
Severn i Sristol Channe! i det sydvestlige
England i 1839 og en blev set ved Shannon
på den irske vestkyst. De øvrige observa
tioner stammer alle fra de skotske kyster
(Ritchie 1921), fig. 2. I løbet af det 19. år
hundrede blev der gjort observationer af
mindst 25 hvalrosser i Norge, hovedsage
lig langs de nordlige kyster (Lund 1954).
Collet (1912) skriver, at de var til stede i
Finnmarken i 1821 »i nogen mængde«,
hvoraf mindst 10 blev nedlagt.
Siden 1900 er der sket en stigning i an-

tallet af hvalrosobservationer i Europa.
Imellem 1900 og 1986 er der blevet rappor
teret 158 observationer af hvalros fra euro
pæiske kyster. Disse observationer repræ
senterer mindst 75 forskellige individer.
Omkring 30 % af observationerne (ca. 2425 dyr) er foretaget siden 1970 (Sæmunds
son 1939, Degerbøl 1940, Bruun et al. 1968,
Øritsland 1973 og pers. komm. 1987, Bree
1977, Reijnders 1982, Mathiasson 1983,
Anderson pers. komm. 1986, Bloch pers.
komm. 1986, Duguy 1986 og pers. komm.
1987, Hauksson 1987). Observationerne
repræsenterer med al sandsynlighed et
absolut minimum, idet det er meget tæn
keligt, at der er blevet foretaget observati
oner, som ikke har fundet vej til mine kil
der.
Fig. l. Nuværende udbredelse
af hvalros (fra Fay 1985; lettere
modificeret).
l) Atlantisk hvalros (0. r. ros
mams Linnaeus).
2) Stilehavshvalros (0. r. diver
gerls Illiger).
3) Laptev hvalros (0. r. Iapievi
Chapskii).
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Fig. 2. Observationer af hvalros i Europa i perioden
1800-1986. (Kilder: se tekst).

e

Den sydligste observation af hvalros i
Europa blev gjort i 1986. En han, der at
dømme ud fra stødtændernes længde var
ca. 10-15 år, blev observeret den 13. okto
ber 1986 i Frankrig ved Contis (Landes) og
derefter to dage senere på stranden i Bas
sin d'Arcachon ved Bordeaux. Den var til
syneladende i god form. Dette dyr blev
genset på den spanske nordkyst ved
Coaua i Asturien den 23. oktober 1986 og
igen den 29. januar 1987 ved Ria de Oro
(Guipuzcoa) (Duguy 1986 og pers. komm.
1987, Anonym 1987). Det er muligt, at
dette dyr er det samme som blev observe
ret fra den 29. juni og til slutningen af j uli
ved Shetland og Orkney øerne (Ander
son, pers. komm. 1987).

Vinteren 1926-1927 blev en voksen han
observeret ved henholdsvis Hanstholm,
Lildstrand og Skagen, før den blev skudt
den 10. januar ved BohusHi.n i Sverige.
Hvad der formodes at være samme indi
vid var blevet set i månederne før ved
Shetland, ved Bomlø i Norge og ved Hel
der i Holland (Jensen 1927, Holm Joensen
1976, Mathiasson 1983).
En yngre han, der i perioden 23. novem
ber til 9. december 1976 var blevet observe
ret ved Texel i Holland og i mundingen af
Rhens og Jade i Tyskland, blev set ved
Vrist på den jyske vestkyst den 20. decem
ber 1976 (Bree 1977, Holm Joensen 1977,
Mathiasson 1983).
Den sidste observation i Danmark stam
mer fra 1981. Den 27. marts 1981 fangedes
en yngre han ved Arneland i det hol
landske vadehav. Med sine ca. 10 cm
lange stødtænder og en vægt på omkring
400 kg må det anses for at være et ca. 3-4-

HVALROSSEN I DANMARK
Hvalrossen er en sjælden gæst ved de
danske kyster, idet der kun kendes tre fo
rekomster fra nyere tid.

�

Enkeltobservationer (nogle repræsenterer mulige genobservationer af de samme
dyr).
Talrige observationer.
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årigt individ. Efter at være blevet fodret i
fangenskab blev hvalrossen sluppet løs
ved Helgoland den 9. aprill981. Her op
holdt den sig indtil den 20. maj, hvorefter
den svømmede nordpå og blev genset
den 25. maj ca. 100 km nord for Esbjerg
(Reijnders 1982). Den 28. maj blev en hval
ros, formodentlig omtalte, set ved Ska
gen. I tidsrummet 6. til 21. juni 1981 blev
en yngre hvalros observeret flere gange
langs kysten af Bohuslan i Sverige; hvor
vidt det drejer sig om samme dyr vides
dog ikke (Mathiasson 1983).
DISKUSSION
Hvor kommer de europæiske hvalrosstrej
fere fra? Der er to realistiske svar på
spørgsmålet. Dels optræder hvalrossen
hele året langs de nordgrønlandske ky
ster, hvor den har sin hovedudbredelse
nord for Scoresby Sund (70°N), selvom
den kan træffes så sydligt som ved Am
massalik (65°30'N); (Dietz et al. 1985).
Dels findes hvalrosserne langs Barentsha
vets kyster, hvor de forekommer regel
mæssigt ved Svalbard, Franz Josef Land,
ved Novaya Zemlya og langs den sovjeti
ske nordkyst fra Karahavet vestover til
Hvidehavet (Timoshenko 1984, Bom
1984).
Ud fra overvejelser over strømforhol
dene i Nordatlanten antog Ritchie (1921)
og Jensen (1927) det for at være mest sand
synligt, at hvalrosserne, hvoraf en god del
optræder ved Shetland og Orkney, stam
mer fra det østgrønlandske område. En
gren af den sydgående Østgrønlandske
Polarstrøm løber fra området udfor Sco
resby Sund sydøstover mod Island-Fær
øerne, og det kan derfor tænkes, at strej 
ferne følger denne strøm. Jensen (ibid.)
anså det derimod for mindre sandsynligt,
at hvalrosserne vandrede sydpå langs den
norske vestkyst, idet de i så fald var nødt
til at vandre mod den nordgående strøm
langs norskekysten.
Ser man på udbredelsen af hvalrosob
servationer i Europa, må man imidlertid
konstatere, at der ikke er mange holde
punkter for at konkludere, at hvalros
serne kun kan stamme fra et område. Der
12

er i sig selv ikke noget i vejen for, at hval
rosser kan vandre mod strømmen. Hvert
år foretager Stillehavshvalrossen storsti
lede vandringer i Beringstrædet. Under
disse migrationer, der kan strække sig op
mod 3.200 km (Bums 1965), svømmer
hvalrosserne også mod strømmen. Obser
vationer fra norskekysten viser, at hvalros
serne her både kan vandre hurtigt syd- og
nordpå, d.v. s. >>mod og med strømmen<< .
Som påpeget af Bruun et nl. (1968) er de
fleste hvalrosobservationer fra Norge fra
de indre farvande, hvor de lokale strøm
forhold er meget varierende og ofte mod
satrettet den >>ydre strøm<<. Hvalrosserne
kan bevæge sig langt inden for relativ kort
tid. Lund (1954) beregnede ud fra norske
observationer, at hvalrosserne kan tilbage
lægge op til 50 km i døgnet. Lignende op
lysninger hos Bree (1977) viser, at vand
ringshastigheden kan ligge på 6-10 km i ti
men, under antagelse af 12 timers aktivi
tet pr. døgn. Tidligere omtalte hvalros, der
blev udsat ved Helgoland i 1981 og som
blev set nord for Esbjerg ca. 5 døgn sene
re, har bevæget sig med en gennemsnits
hastighed på ca. 50 km i døgnet.
I betragtning af, at hvalrossen på grund
af sin ernæringsbiologi er en udpræget
kystnær art, forekommer det sandsynligt,
at hovedparten af de dyr, der optræder
langs norskekysten og længere sydpå i
Europa er dyr, der om foråret har valgt tu
ren sydvestover fra Hvidehavet i stedet for
øst- nordøstover til sommeropholdsste
derne ved Novaya Zemlya området.
Selvom hvalrosserne nok vil have en
tendens til at følge kysten, er der tilsynela
dende heller ikke noget i vejen for, at de
kan krydse over dybere hav under deres
vandring. Af fig. 2 fremgår det eksempel
vis, at en hvalros er blevet observeret midt
i Nordsøen lidt syd for Ekofisk-feltet
(56°N, 02°40'E) omkring den 20. septem
ber 1983 (Øritsland, pers. komm. 1986).
At dømme efter fotos er mange af de
dyr, der er observeret langs med de euro
pæiske kyster i god form. I sin naturlige
habitat lever hvalrossen næsten udeluk
kende af bløddelene af muslinger; især
Myn, Astnrte, Serripes og Hintella (Fay

1982). Disse arter findes også ved Europas
kyster. Desuden tages et varieret spek
trum af andre bundlevende vertebrater
som f.eks. søanemoner, børsteorme, sø
pindsvin o.s.v. (Fay 1982). Man ved ikke
præcis, hvad hvalrosserne lever af under
deres ophold ved de europæiske strande.
Der findes dog en interessant beskrivelse
fra ca. 1903 af, hvordan et par hvalrosser,
der opholdt sig ved Vesterålen i det nord
lige Norge ernærede sig af »kufisk« d.v.s.
molboøsters (Cyprina islandica), en kyst
nær blød- og sandbundsart (Welle-Strand
1944). Muligheden er altså teoretisk til
stede for, at hvalrossen kan finde føde til
et længere ophold i europæiske farvande.
Strejferne kan både være unge og gamle
dyr. Ritchie (1921) og Bruun et al. (1968)
nævner, at der tilsyneladende er en over
vægt af hanner. Det er dog vanskeligt at
gennemskue, hvorvidt denne overvægt
er reel, idet det ofte er uklart, hvilke krite
rier observatørerne har lagt til grund for
kønsbestemmelse. Mange tror for eksem
pel, at kun hannen har stødtænder og ofte
kan det være svært at kønsbestemme
umodne dyr, selv for en kender. Alligevel
kunne man måske forvente en overvægt
af hanner blandt de europæiske strejfdyr.
I Arktis er det nemlig typisk, at det er de
voksne hanner, der om sommeren lægger
sig op på land, mens hunnerne og un
gerne gerne opholder sig længere til havs
i områder med drivis (Fay 1985).
HVORFOR ER DER SKET EN STIGNING
FOREKOMSTEN AF HVALROSSER I
EUROPA?
Ifølge Ritchie (1921) skete der omkring
1870' erne en nedgang i antallet af hvalros
besøg ved de bristiske kyster. Dette skyld
tes ikke, at observationsindsatsen var for
mindsket, snarere tværtimod, og Ritchie
mente derfor, at nedgangen skyldtes, at
hvalrosserne i løbet af det 19. århundrede
var blevet jaget kraftigt tilbage inden for
hele udbredelsesområdet. At hvalros
serne havde været ude for en ryggesløs
overbeskatning er uomtvisteligt, og det
forhold at de generelt var blevet færre kan
i sig selv forklare en reduceret besøgsfrekI

vens. Imidlertid var der i Arktis omkring
midten af det 19. århundede en kuldepe
riode, der efterfulgtes af en mildning
(Dansgård 1985). Det kan tænkes, at en
højarktisk art som hvalros >>ekspandere
de« sit udbredelsesområde sydpå under
denne kuldeperiode, og at dette bl. a. gav
sig udtryk i en øget forekomst af europæ
iske strejfdyr. Af Dansgård (1985) fremgår
det desuden, at der i 1600- og 1700- tallet
var en lignende, og endog kraftigere kul
deperiode. Det kunne eventuelt være en
del af forklaringen på, at hvalrossen øjen
synlig var mere almindelig i Finnmarken i
samme periode. Der har i Grønland været
en mildningsperiode mellem 1920 og
1970, hvorefter klimaet er blevet koldere
og mere normalt (Dansgård 1985).
Efter at hvalrosserne i Barentshav-om
rådet har været fredet siden 1950' erne er
der i de senere år konstateret opmun
trende tegn på, at deres udbredelsesom
råde er under ekspansion vestover. For ek
sempel er det igen blevet almindeligt at se
hvalrosser i marts-april i den sydlige del af
Hvidehavet i området mellem Murmansk
og Kanin Halvøen (Belobodorov & Timos
henko 1974, Lukin 1978, Timoshenko
1984, Bom 1984).
Det samlede antal hvalrosser i området
Barentshavet, Hvidehavet og Karahavet
kendes ikke, men man regner med, at det
stadig kun drejer sig om nogle få tusinde
ialt (Timoshenko 1984). Der er altså ikke
tale om en bestandsøgning af en sådan
størrelsesorden, at det i sig selv kunne
være en simpel forklaring på en tilsynela
dende øgning i forekomsten af hvalros i
Norge. Forklaringen skal således nok sna
rere søges i klimatiske forhold.
Observationsmaterialet eri sagens na
tur meget heterogent, hvilket maner til
forsigtighed i konklusionerne. Det er
f.eks. vanskeligt at vwrdere i hvor høj grad
en stigning i hvalrosobservationer skyldes
en større publicity og et udbygget kom
munikationssystem. Flere og flere har
med tiden fået råd til at dyrke søsport,
hvilket har betydet en øget trafik langs ky
sterne, og dermed en mulig øgning i ob
servationsindsatsen. Alligevel er der no13

get der tyder på, at stigningen i hvalrosbe
søg er reel, og at den på en eller anden vis
afspejler en ekspansion forårsaget af kli
maændring, der muligvis er kombineret
med en bestandsøgning i Barentshav-Hvi
dehav-området.
SUMMARY
Wn/rus stmgglers i11 Europe

The paper summarizes recorded observations in
Europe of walrus (Odobmus rosmnrus). Historical infor
mation on observations made along the coasts of Scan
dinavia, Jceland, the Fa roes, The British Isles, West Ger
many, the Netherlands, Belgium, France, and Spain
was obtained from a literature survey. Unpublished re
cords of recent walrus observations were collected
through an enquiry in April 1986 to various institutes in
these countries.
There has been an increase in recorded walrus obser
vations during the 20th century. Between 1900 and
1986, 158 observations, representing at least 75 indivi
duals, have been reported from Europe. About 30 % of
the observations (24-25? animals) have been made be
tween 1970 and 1986.
Available information indicates that there is no re
ason to preclude the possibility that walrus stragglers
can trave! to European coasts from both northeastern
Greenland and the White Sea-Barents Sea region.
Although a possible bias is recognized introduced by
an increase in recent years in boating activity along the
coast, i t is believed that the increase since about 1970 in
observations of walrus reflects a real increase in num
bers of animals frequenting European coasts. lt is hy
pothesized that this increase has been caused by a com
bi nation o f climatic changes and a population increase
in the western Soviet Aretic and the Svalhard region.
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En botanisk beskrivelse af ni småskove på Røsnæs med
præg af tidligere tiders drift
Peter Milan Petersen
(Institut for Økologisk Botanik,
Ø. Farimagsgade 2 D, 1353 København K)

With an English summa ry

Den vestlige del af halvøen Røsnæs - fra
landsbyen Ulstrup og vestpå - fremtræder
i vore dage som en mosaik af marker og
småskove, med mange levende hegn. lait
er 10 % af arealet vest for 10°58' skovdæk
ket. Størstedelen af skovene er imidlertid
af relativt ny dato. I slutningen af 1800-tal
let var kun omkring l % af arealet skov
dækket, idet der i denne sammenhæng
ses bort fra krattene på Røsnæs' syd
skrænter.
Det er således kun små og spredte are
aler, der gennem en længere periode og
uafbrudt har været skovdækkede, som

det fremgår af en sammenligning mellem
de ældste eksisterende kort, matrikelkor
tene over Ulstrup og Bjørnstrup, opmålt i
henholdsvis 1787 og 1788, og senere kort
(fra 1811, 1894, 1911 og 1980). På grund af
det præg af tidligere tiders drift, som sko
ven på disse arealer har, og med henblik
på en planlagt sammenligning med de ny
ere skove i området, er der foretaget en be
skrivelse af 9 småskove, med et samlet
areal på 5,26 ha, der er bevaret som de sid
ste rester af et oprindeligt større og mere
sammenhængende skovområde, fig. l .

Fig. l. Halvøen Røsnæs, med beliggenheden a f d e undersøgte lokaliteter (1-9). Kortet viser endvidere udstræknin
gen af skov i 1787-88. - Mnp of file peni11suln Røsnæs, siwwing fl1e loen fion offile woods invesfignfed (1-9), ns well ns file
aren covered by foresf in 1787-88 (slwded).
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METODE
De ni skove, som undersøgelsen omfatter,
blev lokaliseret ved kortstudier og rekog
noscering i marken. I løbet af 1985-87 blev
der under besøg på forskellige tider af året
udarbejdet en generel beskrivelse af loka
liteterne (areal, topografi, afgrænsning)
og udarbejdet floralister, omfattende træ
er, buske og urteagtige planter. Mosser
spiller kun en underordnet rolle i disse
skove. På hver lokalitet blev der i forbin
delse med analysen af feltlaget udlagt en
kvadratisk prøveflade på 20x20 eller lOxlO
m. P røvefladens størrelse afhang af lokali
tetens størrelse, idet det tilstræbtes at
undgå eventuelle randeffekter (lys, udtør
ring). I disse prøveflader blev der udført
en frekvensanalyse omfattende 20 cirkler
2
a 0,1 m . Den betydelige variation i feltla
gets sammensætning og udvikling i årets
løb nødvendiggjorde to analyser, midt i
maj og i august-september. Resultatet af
frekvensanalyserne har ikke kunnet brin
ges i deres helhed i denne sammenhæng,
men de hyppigste og dominerende arter
er nævnt i teksten.
Analysen af træ- og busklaget blev ud
ført som en dækningsgrads- analyse, un
der anvendelse af Domins skala (tabel 2).
Analysen omfattede en kvadratisk prøve
flade på 30x30 m, som indeholdt den prø
veflade, hvor feltlaget var blevet analyse
ret, eller den omfattede - på de små lokali
teter - hele skoven (400 - 2.500 m 2).
I hver af de prøveflader, hvor feltlaget
blev analyseret, blev der taget 5 prøver af
de øverste 10 cm af jorden - midt i prøve
fladen, og ud for de fire hjørner - og en
prøve af mineraljorden, i 40-50 cm dybde,
midt i prøvefladen. Hvor der var et forne
lag, blev tykkelsen målt, og der blev taget
en særskilt prøve af dette. P røverne tørre
des ved 60°C og analyseredes for pH og
ledningsevne (jord; demineraliseret vand
1:2,5) og glødetab (400°C i 6 timer).
KORT BESKRIVELSE AF
LOKALITETERNE
Lok. l er den største af de ni skove, 2,68
ha, beliggende på en nordvendt skråning
16

syd for Skovgården. Skoven er mod syd
afgrænset delvis af et stengærde, delvis af
en ret stejl, 1-1,5 m høj skrænt med
spredte marksten. Mod vest og til dels
mod nord udgøres afgrænsningen af en
jordvold. Et nord-syd forløbende sten
gærde deler skoven i to dele. Skoven frem
træder som høj skov (fig. 2) domineret af
stilk-eg (Quercus robur), men med et bety
deligt islæt af andre træarter. De højeste
træer er omkring 20 m. De ældste ege
træer skønnes at være omkring 150 år. Der
er en kraftig opvækst af ahorn (Acer pseu
doplntanus) . Skovbunden er stedvis dæk
ket af førne. Feltlaget er kraftigst udviklet
i den vestlige del af skoven, som er mest
lysåben.
Lok. 2, 0,25 ha, ligger på en sydvendt
skråning nord for Krogebæk Der er tale
om en ganske smal strimmel skov, som er

Fig. 2. Lokalitet l. Høj skov, domineret af Stilk-Eg, Bøg
og Ask, maj 1986. - High fores!, dalllillafed by Querws ro
bur, Fagus sylvatica, n ud Fraxi1111S excelsior.

domineret af hasselbuske (Corylus avel/a
na) med kun få træer. Træerne er op til 15
m høje og næppe mere end 75 år gamle.
Skovbunden på prøvefladen er helt domi
neret af vedbend (Hedem helix), som ifølge
ejeren har bredt sig kraftigt i de senere år.
Lok. 3, 0,19 ha, nord for Kroge bæk, er li
geledes en smal skovstrimmel, belig
gende på en sydvendt skråning. Mod vest
er den afgrænset af et stengærde, mod
syd - mod et mere fugtigt areal - af en lav
jordvold med spredte sten. Træ- og busk
laget er sammensat af mange forskellige
arter, og går jævnt over i hinanden. De hø
jeste træer er omkring 15 m, de ældste
stammer næppe mere end 75 år gamle.
Nogle af ege- og asketræerne (Fraxinus ex
celsior) bærer spor efter nedskæring.
Lok. 4, et kvadratisk skovstykke, 0,39
ha, beliggende på en nordvendt skråning.
Mod øst og vest er skoven afgrænset af

Fig. 3. Lokalitet 4. Underskov af Ask og Hassel, med
overstandere af Stilk-Eg, under udvikling mod høj
skov. Midt i billedet ses fJerstammede asketræer, et re
sultat af tidligere tiders nedskæring. Maj 1986. - Under
wood (Corylus avellana, FraxiiliiS excelsior) witlt standards
(Quercus robur), developing info /tig/t forest. In tlte llliddle
ground trees of Fraxinus exeelsivr w/tic/t lwve been cut down
seveml ti111es.

henholdsvis et stengærde og en lav jord
vold, mod syd skråner terrænet stejlt 1-1,5
m op mod den tilgrænsende mark. På
skrænten ligger spredte marksten. Om
vinteren fyger og skyller sand �g ler fra
marken 6-8 m ind i skoven. Skoven er do
mineret af 16-20 m høje asketræer og
spredte egetræer med en underskov af 6-8
m høje hasselbuske. De fleste af asketræ
erne er Herstammede og har været skåret
ned, nogle muligvis flere gange (fig. 3).
De største stød har en diameter på 165 cm
og op til 9 stammer. På en oversavet aske
stamme, med en diameter på 34 cm, taltes
86 årringe. Egene har derimod ikke været
stævnet. De ældste egetræer bedømtes til
at være op mod 200 år gamle. Under 2. ver
denskrig brugtes hasselkæppe fra skoven
til faskiner ved fyret på Røsnæs.
Lok. 5, et kvadratisk skovstykke, 0,25
ha, ligger på den samme nordskråning
som lok. 4, men et par hundrede meter
længere mod øst. Mod vest er lokaliteten
afgrænset af en jordvold med sten, mod
syd, mod den tilgrænsende mark, af en 11,5 m høj skrænt. Skoven er domineret af
18-20 m høje asketræer, de ældste vel mel
lem 100 og 150 år gamle, med en veludvik
let underskov af 4-8 m høj hassel og almin
delig hvidtjørn (Crataegus laevigata) (fig.
4). Nogle af asketræerne er fJerstammede
og bærer spor efter nedskæring. I
1960'erne græssede der kreaturer i sko
ven, men bortset fra, at der er fældet nogle
døde stammer, er der ikke i de sidste 40 år
foretaget noget indgreb.
Lok. 6, 0,81 ha, ligger ved gården Ege
skov, på den samme nordvendte skråning
som lok. 4 og 5, men længere mod øst.
Mod øst og syd er den afgrænset af et sten
gærde. Det er en høj skov, domineret af
over 100 år gamle egetræer, med en meget
kraftig opvækst af ahorn. Nogle af ahorn
træerne rager helt op i egetræernes kro
ner. Det er den eneste skov, hvor hassel
spiller en helt underordnet rolle. Feltlaget
er kun sparsomt udviklet, skovbunden er
næsten overalt dækket af et tykt førnelag.
Skoven har ligget hen uden indgreb de
sidste 30 år, bortset fra tidvis hugst af
ahorn.
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Lok. 7 er et kvadratisk skovstykke på
ialt 0,32 ha, beliggende på fladt terræn.
Halvdelen af skoven har dog mistet sit op
rindelige præg på grund af opvækst af
ahorn, hvoraf de højeste er 18 m. Den
mere oprindelige halvdel af skoven er en
8-10 m høj underskov af hassel, men der
har tidligere vokset en enkelt stor stilk-eg,
og der er igen plantet nogle få egetræer.
Hasselbuskene er blevet stævnet mange
gange (fig. 5). Den største gruppe af sam
menhørende skud har en diameter ved ba
sis på 155 cm.
Lok. 8, 0,49 ha, er beliggende på en
norddskråning, lidt øst for lokalitet nr. l.
Mod vest er skoven afgrænset af en lav
jordvold, mod syd af en ret stejl, 1-1,5 m
høj skrænt mod det tilgrænsende mark
areal . Skoven er delt i to dele af en nord
sydgående højspændingsledning. Der

Fig. 4. Lokalitet 5. Underskov af Hassel og Tjørn, med
overstandere af Ask, maj 1986. - Undenvood (Corylus
avellmw mzd Cmlaegus laevigata) witlz standards (Fmxinus
excelsior).
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indgår en række forskellige vedplanter i
træ- og busklaget, som på denne lokalitet
ikke er adskilt. De største træer er 14 m, de
ældste under 100 år gamle. På en stamme
af alm. røn (Sorbus aucuparia), med en di
ameter på 27 cm, taltes 55 årringe. P å
denne lokalitet blev der fældet kraftigt un
der 2. verdenskrig.
Lok. 9, 0,04 ha, er den mindste af lokali
teterne. Den er beliggende på en nord
skråning, afgrænset mod syd af en 1-1,5 m
høj, ret stejl skrænt. P å lokaliteten er der
nogle få 12-14 m høje ege- og asketræer.
Underskoven er domineret af hassel, alm.
hyld (Sambucus nigra) og alm. hvidtjørn.
De ældste træer skønnes at være omkring
100 gamle; en tastammet eg med en dia
meter ved basis på 140 cm er formentlig
bleve skåret ned flere gange.
FLORAEN
lait blev der på de ni lokaliteter fundet 90
arter af karplan ter, heraf 26 vedplanter (ta
bel l og 2). Artstallet varierer med lokalite
ternes størrelse, fra 31 på lok. 7 til 66 på
lok. l .
TRÆ- O G BUSKLAGET
Dominerende arter på prøvefladerne - så
vel som på lokaliteterne som helhed - er
stilk-eg, hassel, alm. hvidtjørn, ask og
alm. hyld (tabel 2). Skovæble (Malus syl
vestris) og alm. røn spiller kun en under
ordnet rolle, selv om de forekommer i de
fleste af skovene. Nogle af arterne er kun
fundet i skovbrynene, f.eks. slåen (Prunus
spinosa) og hunderose (Rosa canina) . Bæv
reasp (Populus tremula) og småbladet elm
(U/mus carpinifolia) - sidstnævnte plantet 
forekommer hovedsagelig i skovbrynene,
men har derfra bredt sig noget længere
ind i skoven. Ahorn findes kun på et par af
lokaliteterne, men til gengæld i store
mængder.
Til trods for den ret store ensartethed
med hensyn til træ- og busklagets arts
sammensætning er der betydelige for
skelle mellem de ni lokaliteter hvad angår
træ- og busklagets struktur og kvantita
tive sammensætning og træernes/buske
nes statur, det sidste afhængigt af i hvil-
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ken udstrækning de har været skåret ned.
Skoven på lok. nr. l og 6 er høj skov, men
med en del opvækst, især af ahorn. De øv
rige skove fremtæder som underskov
(lok. 7), underskov med overstandere
(lok. 2, 4, 5, 9), eller underskov i færd med
at overgå til høj skov (lok. 3 og 8). Med
hensyn til etablering fandtes ahorn og ask
i form af såvel kimplanter som småplanter
og op til 2 m høj opvækst på flere af lokali
teterne (ahorn på lok. l, 3, 6 og 7, ask på
lok. 3 og 9). Småplanter af stilk-eg fand
tes, omend meget spredt, på de fleste af
lokaliteterne. For de øvrige arters ved
kommende synes etablering kun at finde
sted meget spredt og lejlighedsvis.
FELTLAGET I PRØV EFLADERNE
Om foråret domineres feltlaget på alle prø
vefladerne af hvid anemone (Anemone ne
morosa), på en del af dem tillige af vorterod
(Ficaria verna) . Stor konval, alm. bjørneklo
og vild kørvel (Polygonatum multiflorum,

Heracleum sphondylium, Anthriscus sylvest
ris) findes på næsten alle prøvefladerne og

udgør i kraft af planternes størrelse en vig
tig bestanddel af feltlaget Alm. guld
stjerne (Gagea lutea) og liden lærkespore
(Corydalis intermedia) findes på over halv
delen af prøvefladerne og er stedvis ret
hyppige, men dominerer ikke vegetatio-

Tabel l. Oversigt over urtefloraen på de ni lokaliteter.

Herb flom af the 9 woods investignted. The /nb/e s/wws the
1111111ber af woods in which tlæ species have been found.

Arter fundet på alle 9 lokaliteter:
Anemone nemorosn, Anthriscus sylvesfris, Dryopleris filix
mas, Fienrin vemn, Hemc/eum splwudylium, Pon nemom/is,
Polygonntum multifiarum.

Arter fundet på 8 af lokaliteterne:

Corydn/isdnbncen, ! Gngen. /u/en, Gnlium npnriue, Me/ien
tmiflom, Mi/ium effustlllt, Rubus fruticosus, Silene dioecn,
Stellnrin ha/osten, S. media, Urlicn dioecin.

Arter fundet på 7 af lokaliteterne:
Adoxn moschntelliltn, Gemni11111 roberlian u m, Sincitys sylva
lien.

Arter fundet på 6 aflokaliteterne:
Dncty/is glomemln, Geum urbm111111, Glechomn hedemcen,
Qxnlis ncetoselln, Paris qundrifolin, Veronica hederifol in.

Arter fundet på 5 af lokaliteterne:
A rum nlpinuut ssp. dnniwm, Pon trivialis, Viola odomln.

Arter fundet på 4 af lokaliteterne:
Scrophulnrin nodosn, Solmillill dulcnmnm, Vicin sepium, Al
linrin petiolntn, Ailiu m olemceum, Chnmneneri11111 mtgllslifo
lillllt.

Arter fundet på 3 af lokaliteterne:
Cnmpmwln tmcltelilllll, Corydnlis b11/bosn, Lactuen 11111rnlis,
Moeltringin trinervn, P11lmonnrin officinnlis, R11bus enesi11s,
R11b11s idneus, Viola reichenbncltimtn.

Arter fundet på 2 af lokaliteterne:
Chnerophyllu1n temlllwn, Deschnmpsin enespitosn, Epilo
bium monlmtwn, H11m11/11s /upul11s, Lapsann COII/1/IIIIlis,
Luzuln pilosn, Primu/n veris.

Arter fundet på l lokalitet:

Aj11gn replmts, Anemone ltepnlien, Cnlnmngrostis epigeios,
Cnrex sylvntien, Co11vnllnrin maja/is, Dryopleris dilntnln, Fe
stuen giganten, Galeapsis sp., Hiernci11m 11mbellnlllm, Hor
delymlls e11ropneus, Rmllmcullls ncris, R. nuricomus, Roeg
nerin enniun, Verouicn chnmnedrys.

Som forvildede fandtes Gnlmtlh11s n ivnlis og Scilla Sibi
rien på l, Narcissus pseudounrciss11s på 3 lokaliteter.

Fig. 5. Lokalitet Z Underskov
af Hassel, med mange gange
stævnede hasselbuske, maj
1986. - Coppice (Coryl11s ave/In
lin).
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Tabel 2. Vedplanter på de ni lokaliteter. Vedplanternes dækningsgrad er skønnet under anvendelse af Domins skala (10: 100%; 9: >75%; 8: 50-75%; 7: 33-50%; 6: 15-33%; 5: 5-15%; 4: <5%; 3: een stor plante; 2:
een lille plante; 1 : kun småplanter; x : kun kimplan ter; D : død); + : i skoven, men ikke i prøvefladen. (+ ) :
kun i skovkanten. - Cover afwoody plmliS i11 ane sample plot in each af tl1e 9 woods i11vestigated.
Plantet på lok. 1: Picea abies og en enkelt !lex aquifolium.
Lokalitet nr.
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Lonicera periclymenum
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Prunus avium
Prunus spinosa
Quercus robur
Rhamnus cathartica
Ribes rubrum
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Salix capraea
Sambucus nigra
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Ulmus giabra
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Viburnum opulus
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+
(+)

5
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4
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ssp. danicum, Veronica hederifolia, Adoxa mo
schatellina, Corydalis bulbosa) stedvis ret

hyppige - det samme gælder den vinter
grønne stor fladstjerne (Stellaria holostea).
Om efteråret er feltlaget mere sparsomt
udviklet, idet de fleste af de forårsblom
strende arter er væk. Til de mere iøjnefal
dende arter, som forekommer på så godt
som alle prøvefladerne: stor konval, alm.
bjørneklo og vild kørvel, slutter sig nu
alm. mangeløv (Dryopteris ftlix-mas) . Også
græsserne enblomstret flitteraks (Melica
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3

9

4

+

4

(+)
(+)

+

5
3

5

3
6
5
2
2
2

3
6
5
5

4
4

3

+
(+)

(+)

5

+
(+)
5
4
4

8

+
4
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nen. Blandt forårsplanterne er også dansk
ingefær, vedbend-ærenpris, desmerurt
og hulrodet lærkespore (Arum alpinu m
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5
3

(+)

3
3
l

20

+

9
5
l

8
5

4

9

11

17

lO

16

11

uniflora) og miliegræs (Milium effusum),
som udvikles ret sent om foråret, er sted
vis ret hyppige og en vigtig bestanddel af
feltlaget, ligeledes stor fladstjerne.
Tabel 3 giver en oversigt over antallet af
karplanter i feltlaget på de 9 prøveflader.
JORDBUND
På de fleste af lokaliteterne er der største
delen af året ikke noget førnelag af betyd
ning - blade af hassel og ask omsættes hur
tigt - men på lok. 6 og 9 er der et 5-10 cm
tykt førnelag. Jordprofilet er på alle lokali
teterne et brunjordsprofil, med en jævn
overgang mellem overfladejorden og mi-

Tabel 3. Artstal (urteagtige planter fraregnet for
vildede haveplanter) i feltlaget på de ni prøvefla
der. - Number ofherb species in lhe fie/d layer 011 9 sam

ple plots (species flowering in the spring, and species
with Sllllllller- and winlergreen lenves respectively.
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rendearter
Sommergrønne
arter
Vintergrønne
arter
Total

12

13

neraljorden, som findes i 30-40 cm dybde.
Mineraljorden er på lok. 7 og 9 leret, på de
øvrige lokaliteter sandet-leret, og iøvrigt
stenet og meget kompakt. pH er relativt
lav (5.1) i førnelaget - hvor et sådant findes
- og i de øverste 10 cm (4. 7-5. 3); noget hø
jere i 40-50 cm dybde (5.5-7.3), især på de
prøveflader, hvor mineraljorden er meget
leret. Ledningstallet varierer i de øverste
10 cm mellem 206 og 351 J.LS, i 40-50 cm
dybde mellem 82 og 182 J.LS. Glødetabet er
i de øverste 10 cm mellem 5.6 og 10.4 %, i
40-50 cm dybde mellem 1.1 og 5.4 % .
DISKUSSION
Alle ni lokaliteter ligger på den nordlige
del af Røsnæs, hvor jordbunden generelt
er mere leret end på den sydlige del. Seks
af lokaliteterne ligger på nordvendte bak
keskråninger. Dette afspejler fordelingen
af skovarealerne i slutningen af 1700- tallet
(fig. 1).
Selv om de undersøgte lokaliteter har
ligget hen med skov i mindst 200 år, har de
ikke altid set ud som i dag. På matrikelkor
tet over Ulstrup fra 1787 viser signaturer
ne, at skoven var underskov med spredte
overstandere. Overstanderne er senere
streget over, hvilket viser, at de på et tids
punkt er blevet fældet. Dette stemmer
overens med, at de største træer anslås til
at være omkring 150 år gamle. Skovene

har formentlig været drevet som stæv
ningsskov, der bl. a. har leveret hassel
kæppe til fletværket i ålegårdene langs ky
sten - halvdelen af gårdene på Røsnæs
havde ålegårdsret. Endvidere må det anta
ges, at skovene har leveret gærdseJ og
brændsel. Det forhold, at skovene er små
og ligger spredt i landskabet, og at de har
tilhørt hver sin gård, har været medvir
kende til, at der aldrig er foregået rationel
skovdrift med moderne metoder og ind
plantning af mere produktive træarter i
større stil. I første halvdel af dette århund
rede er den gamle udnyttelse af skovene
ophørt. I en kort periode under 2. ver
denskrig blev hugsten genoptaget i en
kelte af skovene, men i de sidste 30-50 år
er der ikke sket indgreb af betydning i no
gen af skovene.
De ni småskove repræsenterer forskel
lige stadier i udviklingen fra underskov el
ler underskov med overstandere til høj
skov. Stilk-eg, ask eller bøg, alene eller i
forskellige kombinationer, synes at
komme til at dominere skoven, efterhån
den som den udvikles til høj skov efter op
hør af stævning eller mere eller mindre re
gelmæssig nedskæring af træerne. Træar
ter som alm. røn, vild æble og fuglekirse
bær (Prunus avium), som ikke kan etablere
sig i sluttet skov, findes kun som gamle
individer og vil efterhånden blive skygget
ihjel, eller de vil kun kunne vokse i skov
brynene. Hassel kommer til at spille en
mindre fremtrædende rolle, eller vil helt
forsvinde. På de lokaliteter, hvor ahorn
findes, vil dette udprægede skyggetræ på
længere sigt blive dominerende eller lige
frem enerådende, selv om denne art ikke
er oprindelig i skovene, men indført til
Danmark.
Urtefloraen og -vegetationen synes på
alle lokaliteterne at være i ligevægt med
lys- og jordbundsforholdene, så vidt det
kan bedømmes ud fra de gentagne besøg
i perioden 1985-87. Størstedelen af arterne
er skyggetålende skovbundsplanter. Lys
krævende arter som brombær (Rubus fruti
cosus) og gederams (Chamaenerion angusti21

folium) er kun sparsomt repræsenteret, og
fortrinsvis i udkanten af skovene.

En sammenligning med gamle, engel
ske skove viser, at de undersøgte skove på
Røsnæs meget ligner de bevoksninger,
der af Peterken (1981) betegnes >>Acid pe
dunculate Oak-Hazel-Ash woodland<<.
Alle lokaliteterne ligger på veldrænet
bund, og jordprofilet er på alle prøvefla
derne et svagt surt brunjordsprofil (Orthic
luvisol, karakteristisk for denne del af lan
det, jf. Kingo Jacobsen 1984). pH ligger på
et niveau, hvor blot et mindre fald vil med
føre en forøgelse af opløseligheden af en
række stoffer, f. eks. jern og aluminium
(jf. Køie 1968). På lok. 6 og 9 er der et tykt
førnelag, og pH i de øverste lO cm er noget
lavere end på de øvrige prøveflader. Der
er iøvrigt ikke stor forskel mellem prøve
fladerne med hensyn til de jordbundsfak
torer, der er målt i den øverste del af profi
let.
Forskellene mellem de ni prøvefladers
vegetation kan således ikke skyldes jord
bundsforholdene. Det største antal arter
findes på de prøveflader, hvor der ud fra
en umiddelbar betragtning er størst varia
tion i lysforholdene. Dette gælder det to
tale antal, og grupperne af forårsblom
strende, sommergrønne og vintergrønne
urter hver for sig (tabel 3). Det laveste arts
tal findes på de prøveflader, hvor der er
høj skov, og hvor lysforholdene derfor er
mere ensartede (lok. l og 6), hvor en en
kelt, stærkt skyggende art er domine
rende (vedbend i feltlaget på lok. 2, ahorn
på lok. 6, hassel på lok. 4 og 7) . - Materi
alet er imidlertid for lille til at drage nogen
endelige konklusioner.
Af de ni skove er lok. l, 4 og 6 fredskov.
Det betyder, at de skal henligge som høj
skov, eller i hvert fald drives som høj skov,
og er i virkeligheden en hindring for en
eventuel genoptagelse af stævningsdrift.
De mest akutte trusler mod de under
søgte skoves oprindelige præg er opvæk22

sten af selvsået ahorn, og randvirkninger,
bl. a. tilførsel af jord og plantenæringsstof
fer fra de omkringliggende marker. På
længere sigt kan overgangen til høj skov
medføre en forarmelse af skovbundsflo
raen som følge af den forsuring af jord
bunden, der sker, når træarter med en sur
og næringsfattig førne (bøg, stilk-eg,
ahorn) bliver dominerende. Mere lokale
påvirkninger er aflæsning af haveaffald og
vinterfodring af vildt.
Skovenes præg af tidligere tiders drift
og deres artsrige urte- og vedplanteflora
sikres bedst ved at de drives - eventuelt re
tableres - som underskov eller underskov
med overstandere, med et væsentligt i
slæt af hassel og ask.
TAK
Forfatteren vil gerne benytte lejligheden
til at takke ejerne af de ni skove for tilla
delse til at færdes i skovene, og for oplys
ninger om skovenes drift. Endvidere tak
kes pastor emer. J.P. Vad og Odsherred
Statsskovdistrikt for forskellige oplysnin
ger og arkivar H.E. Jensen, Matrikeldirek
toratet, for hjælp og vejledning.
SUMMARY
The vascular plant flora of 9 small ancient woods on
well-drained soil on the peninsula Røsnæs is descri
bed, as well as the composition and struerure of the tree
layer and soil conditions (pH, conductivity, Iass on ig
nition). The localities form a series ranging from coppi
ced woodland dominaled by Corylus nvelln11n to high fo
res t dominaled by Quercus robur, Fmxi1111S excelsior and
Fngus sylvnticn. lt is suggested, that the impoverish
ment of the flora during the transformation of coppiced
woodland into high forest is due to the increasingly
more homogenous light conditions. In the lang run,
change in soil conditions caused by changes in compo
sition of the tree layer may also be of importance.
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Markgræshoppen Stauroderus scalaris ny for Danmark
Palle Johnsen
(Zoologisk Laboratorium, bygning 135,
Aarhus Universitet, 8000 Å rhus C)

With an English summary

I en større samling insekter skænket vort
laboratorium af øjenlæge E. Frandsen,
Kolding, fandtes blandt de danske insek
ter en markgræshoppe: Stauraderus scala
ris (Fischer-Waldheim, 1846), han.
Etiketten oplyser findestedet således:
>>Dania. Skærsø ved Egtved, 31. VIII.l974<< .
Det er en lokalitet i det sydlige Jylland 20
km SV for Vejle. Selve Skærsø samt land
arealer med mose, krat og hede, Ø, S og
SV for søen er beskyttet af naturfredning,
der tillige omfatter plejeforanstaltninger
til bevarelse af biotopen. Stauroderus har
vist en tendens til at være tørkeelskende.
Arten er medtaget i »Danmarks Fauna<<
(Holst 1974), selv om den ikke tidligere har
været fundet i Danmark, og hannens me
get karakteristiske forvinge er afbildet.
Her gengives et habitus- billede af hannen
(fig. l A) og en tegning af hunnens for
vinge (fig. l B). I de skandinaviske lande
var arten hidtil kun kendt fra Sverige, og
der kun fra bland (Holst 1986). løvrigt er
arten vidt udbredt i Europa og den palæ
arktiske del af Asien. De nærmeste fund S
for Danmark i Tyskland: Niedersachsen
(Allerland) og Brandenburg (N for Berlin)
stammer helt tilbage fra 1901-1907; fra Har
zen foreligger også nyere fund (Harz
1960). Østover forekommer den i Polen
(Bazyluk 1956).
Forekomsten på bland betragtes af
Holst (1986) som reliktisk fra den konti
nentale, boreale periode. Den her med
delte jyske forekomst kunne tolkes på
samme måde - men kunne vel også være
resultatet af en gravid huns ferierejse i
Mercedes eller campingvogn.
Slægten Stauroderus Bolivar, 1887 har
kun en art. Blandt de danske Gomphoce
rinae kan slægten kun forveksles med
Charthippus Fieber, 1852. I »Danmarks
Fauna<< 79 (Holst 1974) er der i bestemme!Flora og Fauna 94(1): 23-24, A rhus 1988

sestabellen side 159, afsnit 5, lidt unøjag
tigheder, idet begge slægter i virkelighe
den kan have cubitus l og cubitus 2 i for
vingen adskilte i den mest basale del. Det
har jeg set på individer af S tauraderus sca/a
ris fra Frankrig (ligeledes skænket af E.
Frandsen), og det gælder begge køn; det
samme ses også i fig. 389 hos Harz (1960)
- altså ligesom hos Charthippus apricarius
(Linne, 1758). Karakteren: medianfeltet
meget kraftigt udvidet hos Stauradents - og
»noget<< udvidet, eller slet ikke, hos Chart
hippus, er ikke så heldigt når begge køn ta
ges i betragtning, for da har både S taurode
rus hun og Charthippus apricarius han
begge »noget<< udvidet medianfelt En for
bedring i bestemmelsestabellen i »Dan
marks Fauna<< foreslås derfor således:
5. Costa og især radius i bagvinge hos begge køn for
tykkede, og radius tillige opsvulmet i en
kort sektion lidt apiealt for bagvingeforkan
tens midte (fig. l C) . Bagvinger sodbrune,
hos han også forvinge-spidsen
. . . . . . . . . . . . . 4. Sinurorlems p. 168
Costa og radius i bagvinge ikke således specialise
rede. Bagvinger klare eller højst svagere
røgsværtede . . . .
5. C/wrll1ipp us p. 169.

Når vingerne i hvilestilling lægger sig op
til hinanden ses det, at begge vingepars
forkant er markant bulet udad (på de ud
spilede vinger opad), der hvor bagvin
gens costa og radius er specialiserede.
Den indbugtning, der ses i bagvingefor
kanten på fig. l C, skyldes denne lokale,
her opadrettede, bule. Det her beskrevne
ses hos begge køn. Denne specielle udvik
ling må opfattes som et særligt stridula
tionsapparat, hvis funktion ikke er nøjere
kendt. Men, foruden den sædvanlige stri
dulation hos Gomphocerinae, høres fra
Stauroderus tillige høje lyde under flugten
- således som det ellers er kendt hos flere
slægter af Oedipodinae.
23

C O STA

RAD I U S

A
Fig. 1. Sin u roderus scnlnris. A: Habitus, han (eft. Bei-Beinko). B: Forvinge, hun. C: Apicale del af venstre bagvinges
forkant, han (B - C: orig.). (A: mnle lwbilus. B: femn/e legmen. C: Apicnl pnrl af nnlerior mnrgin af lefl hindwing, mnle).

Dette, det første danske eksemplar, er
nu i Naturhistorisk Museum, Århus.
Stauroderus opfattes af Harz (1975) som
en subgenus af Chorthippus, men af Jago
(1971) som en subgenus af Stenobothrus .
SUMMARY
Slnuroderus scnlnris (Fischer-Waldheim, 1846) (Acridoi

dea: Gomphocerinae) is recorded as new to Denmark,
one male 31. VIII.l974. The locality was in Southern J u t
land 20 km SW of the town Vejle, at the Lake Skærsø.

Boganmeldelse
Evn/d Lnrsw 1988: Fnislers Flom 6. - Nykøbing F. Udgivet
af Naturhistorisk Forening for Lolland-Falster. 72 sider
illustreret. Bogladepris 90 kr, medlemspris 70 kr.

Sjette hefte af Falsters Flora drejer sig om variations
bredden hos 23 almindelige plantearter. Der er alene
behandlet arter og variationer, som er iagttaget på Fal
ster. Hensigten med hefte 6 er angiveligt at hjælpe den
omhyggelige florist til bedre at kunne studere og navn
give afvigelser. Det er et emne, som er ret stedmoder
ligt behandlet i de gængse danske floraværker.
Variationerne er illustreret ved fotokopier af herha
riemateriale samt ved nogle få af forfatterens stregteg
ninger. Begge dele pynter, men personligt synes jeg
bedst om forfatterens tegninger. Dem har han sandelig
ingen grund til at skamme sig over.
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Jeg er ude af stand til at vurdere den endelige betyd
ning af de mange varieteter og former. De har jo)1leget
med arvelige anlæg at gøre, men nok ikke meget min
dre med voksestedernes egenskaber. Mest spændende
vil de nok vise sig at være i forbindelse med de forskel
lige arters indvandringshistorie. Til gengæld kan jeg
godt vurdere, hvorledes den gode beskrivelse er med
til at åbne mine øjne for mangfoldighedens detaljer.
Metoden er overskuelighed, som gør stoffet til at huske
- i modsætning til de mange spredte oplysninger i de
store floraværker. Falsters flora kan nok ikke klare mere
om dette emne, men forfatteren kunne måske i anden
forbindelse skaffe sig lejlighed til at redegøre for vari
ationsbredden på landsplan?
Meget tyder på, at der ikke er mange florister, som bi
der mærke i arternes variationer. Det udleder jeg deraf,
at næsten alle fundene er Evald Larsens egne. Måtte
det blive anderledes!
Eiler Worsøe

Nye fisk for Danmark (1962-1987)
Jørgen G. Nielsen
(Zoologisk Museum
Universitetsparken 15, 2100 København Ø)

With an English summary

Siden 1963, hvor den sidste oversigt over
nye danske fisk blev offentliggjort (Niel
sen 1963), er der rapporteret yderligere 15
arter af fisk, som ikke tidligere er kendt fra
danske farvande. De nye arter (nr. 1-15) er
sammenstillet i nedenstående liste, der
følger >>List of Danish vertebrates« (Bruun
& P faff 1950).
Enkelte arter (nr. l, 7 og 10) er taget tem
melig langt til havs i Nordsøen og Skager
rak, men dog nærmest danske kyster.
De nye arter er enten afbilledet her, eller
der er henvist til publikationer med illu
strationer.
For syv af arternes vedkommende er
fundet allerede offentliggjort, men for
oversigtens skyld er alle medtaget her.
Fem af arterne er ferskvandsfisk, af
hvilke tre (nr. 3?-4 og 6) er indført til Dan
mark og to (nr. 2 og 5) til naboområder. De
10 saltvandsfisk fordeler sig på seks syd
lige arter (nr. l, 8-12), som nu har deres
nordligste forekomst i danske farvande,
en art (nr. 13) er udbredt fra Spanien til
Sydnorge, en art (nr. 15) forekommer i et
bælte tværs over Atlanten, mens to (nr. 7
og 14) lever pelagisk på nogle hundrede
meters dybde i Atlanterhavet.

semplar var 58 cm langt og blev taget i
Vejle fjords munding i bundgarn i septem
ber 1976 (Christensen 1977, fig.) .
3 . Lille hundefisk, Umbra pygmaea (De
Kay, 1842). Fam. Umbridae. Et eksemplar
på 5 cm blev fanget i P ræstsøen ved Oks
bøl i oktober 1987. Arten, der stammer fra
det østlige Nordamerika, er indført til
Europa som akvariefisk og kendes forvil
det fra Frankrig nordpå til Slesvig. Om
dette eksemplar er udsat eller er en udlø
ber fra den slesvigske bestand vides ikke;
men den kendsgerning, at ingen akvarist
har meldt sig, efter at fangsten er blevet
udførligt omtalt i lokalpressen, kunne
tyde på, at eksemplaret er kommet til
Præstsøen ved naturlig spredning. I marts
1988 blev der yderligere fanget 3 eksem
plarer i søen. Afbilledet i Muus & Dahl
strøm (1967).
4. Græskarpe, Ctenopharyngodon ide/la
(Val., 1844). Fam. Cyprinidae. Denne art

l. Trekanthaj , Oxynotus centrina (Linne,
1758). Fam. Oxynotidae. Et 63 cm langt ek
semplar blev fanget i oktober 1972 i bund
trawl 50 km nord for Hanstholm på ca. 80
meters dybde (Nybelin 1972, fig. 1). Den
er iøvrigt udbredt fra det sydlige England
til Sydafrika.
2.

Pukkellaks,

Oncorhynchus gorbuscha

(Walbaum, 1792). Fam. Salmonidae.
Denne stillehavslaks er udsat nær Mur
mansk, hvorfra den har bredt sig sydpå
langs Norges kyster. Endvidere er den ud
sat i østlige Østersø. Det første danske ekFlora og Fauna 94(1): 25-28, A rhus 1988

Fig. 1 . Marmorkarpe
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Fig. 2. Sølvkarpe

er af kinesisk oprindelse. Den blev indført
første gang til Danmark i 1965 og er siden
blevet udsat i en del søer som biologisk
grødebekæmper, idet den æder alt fra
trådalger til dunhammer (Markmann
1979, fig. 1).
5 . Marmorkarpe, Aristichtys nobilis (Ri
chardson, 1844). Fig. l . Fam. Cyprinidae.
Et 68 cm langt eksemplar blev fanget i sep
tember 1987 i bundgarn ved Klintholm
havn, Møn. Det stammer højst sandsyn
ligt fra Polen, hvor denne kinesiske art er
udsat. I modsætning til græskarpen lever
marmorkarpen af planktoniske alger.
Man har derfor mange steder udsat begge
arter i samme sø.
6. Sølvkarpe,

Hypophthalmichtys molitrix

(Val., 1844). Fig. 2. Fam. Cyprinidae.
Denne kinesiske art er indført til Dansk
Akvakultur Institut, Hørsholm, men
endnu ikke udsat i danske ferskvande.
Den lever af planktoniske alger og kan
derfor med fordel udsættes sammen med
græskarper (Markmann 1979).

Fig. 3. Sneppeål
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7. Sneppeål, Nemichthys scolopaceus Ri
chardson, 1848. Fig. 3. Fam. Nemichthy
idae. Et eksemplar af ukendt længde blev
fanget i rejetrawl i september 1975 ca. 40
km nord for Grenen (Mathiasson 1976).
Arten forekommer pelagisk på 500-1500
m's dybde i Atlanterhavet.
8. Ravgalt, Capros aper (Linne, 1758). Fig.
4. Fam. Caproidae. Et eksemplar af
ukendt længde blev fanget i marts 1965
nordøst for Grenen. Arten er udbredt fra
Sydnorge til Senegal samt i Middelhavet.
9. Dentex maroccan us Val. 1830. Fam Spari
dae. Et 16 cm langt eksemplar blev fanget
på krog ved Prøvestenen syd for Køben
havn i oktober 1962 (Nielsen, 1964: fig).
Arten er kendt fra Nordfrankrig til Guine
abugten samt i Middelhavet.
10. Sorthale, Diplodus sargus (Linne,
1758.) Fig. 5. Fam. Sparidae. Et 16 cm langt
eksemplar blev fanget i snurrevod 70 km
nordvest for Thyborøn i september 1966.
Arten kendes fra sydlige Frankrig til Nord
vestafrika samt i Middelhavet.

Fig. 4. Havgalt

11.
Akarnanisk
blankesten,
Pageflus
acarne (Risso, 1826). Fam. Sparidae. Et 20

cm langt eksemplar blev taget i ruse i au
gust 1987 ud for Tjæreborg, Sønderjyl
land. Arten er dog allerede rapporteret
(Mathiasson 1963) baseret på et 25 cm ek
semplar fanget i september 1961 temmelig
langt ude i Nordsøen - 90 km vest for Thy
borøn. Den er udbredt fra England til Se
negal samt i Middelhavet.
12. Guldbrasen, Sparus aurata Linne,
1758. Fig. 6. Fam. Sparidae. Et 54 cm langt
eksemplar blev fanget i Århus- bugten i
oktober 1973 (Johnsen 1974). Arten er ud
bredt fra sydlige England til Nordvest
afrika samt i Middelhavet.

Fig. 6. Guldbrasen

Gymnammodytes semisqu
amatus (Jourdain, 1879). Fam. Ammodyti

13 . Nøgentobis,

dae. Muus & Dahlstrøm (1968) angiver på
et udbredelseskort, at arten findes ud for
Nordvestjylland, mens Muus (1970) skri
ver, at nøgentobisen ikke er taget i egent
lig danske farvande. K. Popp Madsen,
Danmarks Fiskeri- og Havundersøgelser,
har oplyst, at han i 1956 fangede adskillige
modne nøgentobis ud for Nordvestjyl
land. Også senere er den rapporteret fra
Jammerbugten. Nøgentobis er iøvrigt ud
bredt fra sydlige Norge til Spanien.
14. Geddetryne, Nesiarchus nasutus John
son, 1862. Fig. 7. Fam. Gempylidae. Et 72
cm langt eksemplar fanget i Skagerrak

Fig. 5. Sorthale
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Fig. Z Geddetryne

blev i februar 1967 landet i Hirtshals.
Siden er yderligere 2 eksemplarer fra
Skagerrak landet i nordjyske havne. Ar
ten er udbredt i de fleste verdenshave og
forekommer pelagisk på 200-1200 meters
dybde.
15.

Aftrækkerfisk,

Balistes camlinensis

Gmelin, 1789. Fig. 8. Fam. Balistidae. Et 43
cm langt eksemplar blev taget i bundgarn
10 km vest for Esbjerg i oktober 1972. Ar
ten findes på begge sider af Atlanterhavet
samt i Middelhavet. Den optræder regel
mæssigt ved Storbritanniens vestkyst.
SUMMARY

Fis/1es 11ew to Denmark (1962-1987).

Since the last list of fishes new to the Danish fauna was
published (Nielsen 1963) an additional 15 species have
been reported from Danish waters. The five freshwater
species have all been introduced to Denmark or to
neighbouring countries. Of the ten marine species
eight have a southern distribution and two are found
mesopelagically in most oceans.
Fig. 8. Aftrækkerfisk
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Marsvin Phocoena phocoena som primærpredator
på polychaeter
Lars Tho111ns & Carl Chr. Kinze
(Zoologisk Museum, Universitetsparken 15,
2100 København Ø)

With English subtexts in legends

Den l. oktober 1986 fangedes et marsvin
Phocoenn phocoenn i et rødspættegarn ved
Knuds Grund i Genner Bugt ud for
Knudshoved. Dyret var en hun med en to
tallængde på 134 cm.
Tabel 1 giver en oversigt over dyrets ma
veindhold. Knogleresterne, øjelinserne
og otolitherne er alle rester af torsk Cndus
morhus, som marsvinet har spist, mens
slangestjernen og rejen formentlig er re
ster af torskenes byttedyr. Polychaetre
sterne (kæberne) kunne godt henregnes
til at være torskenes bytte, men noget ty
der på, at det faktisk er marsvinet, der er
primærkonsumenten i dette tilfælde.
Kæberne er meget store (fig. 1). De
stammer fra et eksemplar af Nereis virens,
der formentlig har været mindst 50 cm
langt (fig. 2). Eftersom den største torsk
blandt de individer, der er fundet i mar
svinets maveindhold, maksimalt har væ
ret 40 cm lang, virker det sandsynligt, at
det er marsvinet, der har fanget polychae
ten, idet en torsk på 40 cm formentlig ikke
er i stand til at tage en polychaet på ikke
under 50 cm.
Tak til Gertrud Brovad for fotografier, og
til J. Kierkegaard for hjælp til bestem
melse af polychaeten.

Fig. l. Polychaetkæberne fun
det i marsvinets maveind
hold. - Tl1e palychnete jnws
fouud iu the stomndl-Colllents of
the p01paise.

l '"'llill!llllllliljl!ll
o

1

Føderest:

Antal:

Bemærkninger:

Prey remunnts:

Number:

Remnrks:

Øjelinser af fisk.

12

Eye-leuses offish .

Otolither af torsk.

2

Min. 6 individer.

Miu. 6 iudividunls.

16

8 individer med
længder fra 23-40 cm.
8 iudividunls with
lwgths 23-40 cm .

2

Formentlig Nereis
vireus, længde min.

Gtaliths af cad.

Slangestjerne.
Brittle-stnr.

Reje.
Shrimp.

Knoglerester af torsk.
Baue-frngmeuts af cad.

Polychaetkæber.
Polychnete-jnws.

50 cm.
Prabnbly Nereis vireus,
lwgth mi11. 50 cm .

Fig. 2. Et eksemplar af Nereis vireus. - A specimeu of Nereis vireus.
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Boganmeldelse
P. G. H. Evans (1987): The Natura/ History of Wha/es and
Dolphins. Christopher Helm, London, 343 pp. Pris
13,95 eng. pund. ISBN 0-7470-0800-0.
Bogmarkedet har i de senere år nærmest været over
svømmet med bøger om hvaler. Mange af dem beskri
ver denne populære dyregruppe mere af navn end af
gavn for den interesserede lægperson eller biolog. l se
rien om forskellige pattedyrs naturhistorie hos det en
gelske forlag Christopher Helm foreligger der nu en
bog om hvalernes naturhistorie. Seriens høje standard
og forfatterens velanskrevne navn giver anledning til at
tro, at denne bog kan hæve sig over andre hvalbøgers
middelmådighed.
Bogen er opdelt i 11 kapitler, der bredt orienterer om
den tilgængelige hvalviden. Bogen er rigt illustreret i
teksten og med en række enestående farvefotos, der til
dels er taget af forfatteren selv. Endvidere bringes en
række nyttige tabeller. Kapitel 1 giver en kort indføring
til hvalernes biologi med hovedvægten lagt på hvaler
nes specielle tilpasninger til det marine liv (bevægelse,
dykning, sanser). Kapitel 2 omhandler hvalernes evo
lution og kapitel 3 giver en klassifikation og en kort be
skrivelse (med gode stregtegninger) af de nulevende 78
hvalarter. Hvalernes systematik og zoogeografi disku
teres i kapitel 4. Som en nyskabelse i forhold til tidligere
hvalbøger giver kapitel S en oversigt over hvalerne nu
værende udbredelse opdelt efter større havområder
(f.eks. Nordøstatlanten). Hvalerne er opdelt i tre kate
gorier: 1) bardehvaler, 2) store og mellemstore tandhva
ler og 3) delfiner og marsvin. Kapitel 6 omhandler hva
lernes føde og fødesøgningsadfærd og kapitel 7 social
organisation og adfærd hos hvaler. I kapitel B beskrives
under overskiften >>life history<< nogle af de vigtigste
aspekter af økologien, nemlig reproduktionen, døde
ligheden (herunder parasitbelastning og strandingsdø
delighed), konkurrencen mellem forskellige hvalarter
og arternes respons på en fangstudnyttelse. Kapitel 9
og 10 beskriver henholdsvis hvalfangstens historie og
de senere års kommercielle fangst af de store hvaler.
Endvidere omtales i kapitel 10 fangsten af småhvaler
(f.eks. delfinfangsten i Sortehavet), den utilsigtede bi
fangst af delfiner og marsvin i fiskegarn og indirekte
menneskelige trusler mod forskellige hvalarter (habi
tatødelæggelse, forstyrrelser og forurening). Kapitel H
kaldes en efterskrift, hvor forfatteren giver udtryk for
sine egne meninger om hvalfangstens eksisensberetti
gelse på baggrund af det 38. !WC-møde i Malmø i 1987.
Der gøres rede for metoder, der ikke kræver, at man
dræber hvalerne. Disse metoder bør efter forfatterens
mening erstatte den videnskabelige hvalfangst.
Denne bog er ikke et opkog af gammel viden, som
man desværre finder det alt for tit i andre ••nye<< hvalbø
ger. De omfattende litteraturhenvisninger (34 sider) er
ført helt op til 1987, og ca. 40 % er fra 1980'erne. Bogen
er en glimrende opslagsbog, og man vil let kunne finde
henvisninger til mere specielle emner. Der er mange
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forfriskende nyskabelser. Især er kapitel 5 spækket
med information og meget værdifuld som geografisk
••hvalnøgle<<. Forfatterens store feltviden kommer her
for alvor frem for dagen. Han har siden 1968 beskæfti
get sig med hvalstudier og leder i dag det britiske hval
observationsprojekt. I efterskriften tør han tage stilling
til et brandaktuelt emne, den videnskabelige hval
fangst. Han gør det på en meget sober måde, så det in
genlunde skæmmer en fagbog som denne. Det gør den
snarere mere aktuel.
Evans bog er for tiden den mest uptodate hvalbog,
der kan fås, til og med til en meget rimelig pris. Den er
skrevet i et letlæseligt engelsk og burde derfor finde en
stor udbredelse også i Danmark.
Carl C/1r. Kinze

Boganmeldelse
Edward Fahy: Child of the Tides. 188 sider. Indb. Illustr.
Pris 14,95 Irske Pund. The Glendale Press. 1985.
ISBN 0-907606-31-8.

Edward Fahy er en af Irlands førende lakse- og havør
redspecialister og har tidligere skrevet en lang række vi
denskabelige og populærvidenskabelige artikler af høj
kvalitet. Nu har han forsøgt at samle hele den eksiste
rende viden om irske havørred i en populærvidenska
belig håndbog.
Fahy siger selv, at målet med bogen er: 'at forene de
mange og ofte modstridende teorier som fiskeribiolo
ger og lystfiskere har. Ingen af dem forstår fuldt ud hav
ørreden, men de har hver værdifuld indsigt og det er
mit håb, at bogen kan bidrage til en fortsat udvikling af
ideer. '
Bogen rummer kapitler om: udseende og opbyg
ning, livscyklus, tydning af skæl, opvæksten i fersk
vand, livet i havet, opgangen, parasitter og andre fjen
der, havørredens evolution, sammenligninger med
regnbueørred og kildeørred, udnyttelse og ophjælp
ning af havørredbestanden samt til slut en udmærket
bibliografi.
Særligt fremhæves skal to afsnit i bogen, nemlig af
snittet (om hvorfor der er to vidt forskellige slags havør
red i Irland, en langtlevende, storvoksen form og en
kortlevende, småvoksen form, som begge nærmest har
artsstatus. Dette afsnit er meget spændende og de teo
rier, der fremsættes, ser ud til at være velunderbygge
de. Hvis noget lignende gør sig gældende for den dan
ske havørredbestand, rummer det nogle meget interes
sante perspektiver for den debat om fredningstider og
mindstemål, som kører i Danmark. Ligeledes er afsnit
tet om smolt og smaltnedtræk meget interessant i rela
tion til, hvad man egentlig skal forstå ved en smolt.
Bogen er skrevet på et velformuleret og letlæseligt
engelsk og kan anbefales til danske læsere, da den rum
mer ganske mange oplysninger, som vil være meget
svære at grave frem i den danske havørredlitteratur, og
desuden er bogen en fornøjelse at læse, fordi den rum
mer nytænkning og visioner.
Frm1k ]e11se11

Boganmeldelse
Bengt Elmsfrom & Hezzrik W. Wn/den: Fnuzznv�rd i skogsbru
ket. Del 2. Dezz liigre fnuzznn. Udgivet af Skogsstyrelsen,

Jiinkoping, 1986. 352 sider. Indbundet. 150 sv. kr. ISBN
91-85748-44-Z
Denne bog omhandler et særdeles betydningsfuldt
emne og fortjener at blive kendt her i landet både
blandt forstfolk og zoologer.
I det første kapitel fremføres begrundelserne for at
beskytte skovens lavere fauna. Det er et spørgsmål om
at opretholde balancen i naturen og modvirke den for
armning af faunaen, som opstår, når skovbruget drives
efter moderne metoder. Det gælder i høj grad om at
gøre fredningsmyndighederne opmærksomme på de
truede lavere dyr og derved vække interessen for en
vigtig side af naturbeskyttelsen.
Derefter giver bogen en kort oversigt over de forskel
lige typer af skovdyr blandt de hvirvelløse dyr i Sveri
ge, idet der lægges vægt på de økologiske aspekter,
som er knyttet til de enkelte grupper. I næste afsnit gø
res der status over vort nuværende kendskab til disse
dyr. Det er imponerende at se, hvor godt visse snegle
arters udbredelse i Sverige er kortlagt.
Et vigtigt kapitel behandler eksempler på truede dyr
i forskellige skovtyper. De faktorer, der påvirker sko
vens lavere dyreverden, bliver nøje gennemgået, her
under klima, jordbund, spredning, ernæring og natur
ligvis ikke mindst menneskets indgreb med ofte skæb
nesvangre følger for faunaen.
Behovet for beskyttelse opgøres, og der opstilles di
rekte retningslinier, dels for hvilke skovtyper, det vil
være særlig vigtigt at bevare, og dels for hvordan fæld
ninger bør foretages - eller i mange tilfælde bør undgås.
En betydelig del af bogen (180 sider) udgøres af op
lysninger om de enkelte dyrearter. Snegle, bænkebide
re, tæger og sommerfugle er grundigt behandlet, hvori
mod Iovinger er opstillet meget summarisk til trods for,
at der netop inden for denne orden er flere gode indika
torarter for naturskov.
Eksempelvis er 133 svenske billearter truet. Hver af
disse arter behandles på en halv side under følgende af
snit: udbredelse og status, økologi, trusler, anbefalel
sesværdige beskyttelsesforanstaltninger og litteratur. I
næstsidste rubrik hedder det f. eks. »Gamle egebevoks
ninger med hule og døde træer bør bevares«. l de dan
ske skove er der endnu større mangel på gamle, døde
eller halvdøde træer end i de svenske skove. Gennem
oplysning må man få befolkningen til at forstå betyd
ningen af sådanne træer, og derved måske ændre
mange menneskers opfattelse af, hvad der er »smukt<<
i naturen.
Bogen slutter med en ordliste, litteraturliste, arts- og
sagregister samt et bilag med et uddrag af den svenske
skovbeskyttelseslov. Den er velforsynet med gode teg
ninger og fotografier, således med 16 i farver på inder
siden af det solide bind.
I Danmark er der et stort behov for at inddrage de
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hvirvelløse dyr i naturbeskyttelsesarbejdet. Det gælder
bl . a . om at finde frem til de gode indikatorarter, som
kan give værdifulde oplysninger om det pågældende
naturområdes fredningsværdi. Først og fremmest må
man bevare biotoperne og undgå de ødelæggelser, som
har truet en stor del af disse arter. Bogen er et vigtigt bi
drag til at fremme forståelsen for betydningen af at be
vare skovområder som naturskov.
Emst Torp
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Berigtigelse: I symposieheftet, Flora og
Fauna 93.4 var følgende sætning ikke
kommet med i Ib Johnsens artikel: Flora
og Faunaforfalskning - et naturforvalt
ningsproblem:
»Forfatteren takker lektor Jan Dyck, Zoo
logisk Museum, København, for levering
af materiale til artiklen.<<
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Manuskriptets udformning m.v.

Manuskriptet afleveres maskinskrevet med (dobbelt linieafstand og bred venstremargin.
Latinske slægts- og artsnavne understreges. Som illustrationer kan anvendes gode sort
hvide fotografier og tegninger udført med sort tusch på hvidt tegnepapir. Til bogstaver og
tal på figurerne kan anvendes påføringstegn, f.eks. »Letraset«. Eventuelle tabeller skal
være enkle og overskuelige og gerne udført, så de kan affotograferes direkte til brug i sat
sen. Ved fremstilling af tegninger og tabeller må der tages hensyn til bladets format. Figu
rerne reproduceres i bredderne: 63 mm, 90 mm eller 135 mm. Originalerne bør være noget
større. Figurer og tabeller afleveres på særskilte ark. Det samme gælder figur- og tabeltek
ster.
Citater angives i teksten med forfatternavn og årstal (f.eks . : Knudsen 1955). Den an
vendte litteratur samles i en liste med de citerede forfattere i alfabetisk rækkefølge efter føl
gende mønster:
Knudsen, V S., 1955: Afvigende sommerfugleformer 4 . - Flora og Fauna 6 1 : 25-39 .
Forfatteren får tilsendt spaltekorrektur, der rettes og returneres til redaktionen omgåen
de. Rettelser mod manuskriptet kan forlanges betalt af forfatteren. Om ønskes kan forfat
tere til større artikler få 50 særtryk gratis.
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Formændene for de foreninger, der har FLORA og FAUNA som medlemsblad:

Jylland: studielektor Ems! Torp, Nørrevang 19, 7300 Jelling.
Lolland-Falster: boghandler Erik Po11toppidnll, Sundtoften 230, 4800 Nykøbing F.
Fyn: K1111d Knudse11, Birgits Alle 15, 5250 Odense SV
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