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Handling og handlingslammelse
Det var redaktørens håb på denne plads
at skulle omtale et forslag til den grønne
lovpakke, specielt forslaget til en ny na
turfredningslov. Et af hovedformålene
med at ændre naturfredningsloven var
at opnå en bedre biotopbeskyttelse. Der
skulle således have været sket en ned
sættelse af minimumsarealerne ved be
skyttelse af bl.a. vandhuller, moser og
heder, ligesom overdrevene og de ferske
enge skulle have været inkluderet blandt
de paragraf 43-beskyttede biotoper. En
delig kunne man have håbet, at loven
ville omfatte beskyttelsesbræmmer.
Sådan er det imidlertid ikke gået. Mil
jøministeren har lammet den grønne lov
pakke ved at dekretere mindst et års lov
givningspause på området. Ministeren
mener ikke det betyder noget videre at
vente med en bedre biotopbeskyttelse.
Den opfattelse deler vi ikke.
På samme måde har ministeren lam
met mulighederne for at forbedre vort
havmiljø ved at nægte at tage vandmiljø
handlingsplanen op til revision. Dette
sker på trods af opgørelser af gødnings
forbrug og udvaskning af næringsstof
fer, for ikke at nævne de tilbageven
dende iltsvindsproblemer, der klart viser
planens utilstrækkelighed. Følgelovgiv
ningen på landbrugsministeriets om
råde er derimod ikke lagt i køleboksen;
her må der handles.
I trafikministeriet er de politiske hand
ler vedrørende Storebæltsforbindelsen
afsluttet med et for havmiljøet klart uac
ceptabelt resultat. Bygningen af broerne,
især anskaffelse af kolossale mængder
råstoffer vil have indflydelse på Store
bæltsregionen i en afstand på 30-40 km
fra broerne, bl.a. i form af opgravning af
materialer i beskyttelsesværdige områ
der, dumpning af disse materialer på lavt
vand og medfølgende tilslamning af hav
bunden. Her bliver der handlet.
I mellemtiden sidder en gruppe tekni
kere i miljøministeriets regi og u darbej
der en såkaldt handlingsplan for frednin
ger på søterritoriet, med det u dmærkede
formål at pege på områder, hvortil der
knytter sig væsentlige fredningsinteres
ser. Man må håbe på, at der, når miljømi
nisteriet kommer over handlingslammel
sen, vil være noget tilbage på søterrito
riet, der er værd at frede...
red.

Billefaunaen på mor- og muldbund i Hald Egeskov
Palle førrun
(Nørremøllevej 84 , 8800 Viborg)
With an English summary

Et karakteristisk indslag i den jyske natur
er de talrige egekrat, der ligger spredt
over halvøen, fortrinsvis i den nordlige og
vestlige del. Om disse egekrat foreligger
en ganske righoldig litteratur. Op igen
nem forrige århundrede og langt ind i
dette blev egekrattene således flittigt ind
draget i de ofte heftige diskussioner om
fortidsskovenes udbredelse og hedernes
opståen i Jylland (Gram et al. 1944) . Gen
nem deres nu klassiske undersøgelser bi
drog Vaupell (1863), Muller (1884), Olsen
(1938) og Gram et al. (1944) væsentligt til,
at egekrattene efterhånden blev kortlagt,
typern æssigt inddelt og beskrevet med
hensyn til jordbundsforhold og vegeta
tion.
Mens forstfolk og botanikere således
har beskæftiget sig indgående med de jy
ske egekrat, skorter det i høj grad på viden
om zoologiske forhold, herunder entomo
logien, i krattene . Torp Pedersen (1980)
har udarbejdet en oversigt over kendte in
sekter i Stavbæk krat, og oplysninger om
forekomsten af særligt sjældne arter af
f. eks . sommerfugle og biller kan findes i
bl. a . insektfortegnelser. Men egentlige
systematiske undersøgelser med henblik
på beskrivelser og analyser af insektfauna
ens sammensætning i egekrat foreligger
ikke .
I betragtning af de betydelige natur- og
landskabshistoriske interesser, der knyt
ter sig til egekrattene, vil et forøget kend
skab til deres insektverden være værdi
fuldt. En sådan viden kunne tænkes an
vendt bl. a . ved fremtidigt naturbeskyttel
sesarbejde.
Ud fra ønsket om at få tilvejebragt mere
detaljeret viden om billefaunaen i jyske
egekrat har jeg i årene 1979-80 foretaget
indsamlinger i Hald Egeskov ved hjælp af
faldgrubefælder nedgravet i skovbunden.
Undersøgelsen vedrører således alene
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den epigæiske fauna, d .v. s . de arter, der i
det mindste i visse perioder færdes
fremme på skovbunden. I artiklen redegø
res for faunasammensætningen i relation
til bundflora og jordbundsforhold .
HALD EGESKOV
Hald Egeskov ligger ca. 6 km sydvest for
Viborg, umiddelbart nord for Hald Sø,
midt på den jyske højderyg. Terrænet er
stærkt kuperet, med Ørnebjerg (61 m
o . h . ) som højeste punkt. Skoven, som i
dag hører under Viborg Statsskovdistrikt,
er på ca. 160 ha og udgøres helt overve
jende af gammel egeskov. Den mod vest
tilgrænsende, privatejede Langskov var
førhen ligeledes egeskov, men er nu over
vejende tilplantet med nåletræ. For at
sikre egeskoven opkøbte staten i 1914 108
ha af det dengang under Hald Hovedgård
hørende skovområde og lod skoven admi
nistrativt frede. Siden erhvervedes også
Store og Lille Traneskov, der er omfattet af
Hald Sø fredningen fra 1942. Mens Hald
Egeskov har været statsejet, har den stort
set været uden forstlige indgreb; uønsket
opvækst af især bøg er dog blevet fjernet
siden 1980.
Hald Egeskov blev tidligere betragtet
som en næsten uberørt rest af de skove,
der frem til middelalderen dækkede store
dele af Jylland, og var således ifølge
denne anskuelse >>Urskov« i ordets egent
lige betydning. Dette synspunkt blev delt
af botanikeren Carsten Olsen (1938), der
mente, at >>den er den eneste større og ab
solut naturlige egeskov i Danmark af den
omhandlede type« (egeskov på sand
jord) . Worsøe (1980, 1981) gør imidlertid
opmærksom på, at de jyske egekrat, her
under Hald Egeskov, på ingen måde er at
betragte som rester af gammel naturskov,
men at de tværtimod bærer tydeligt præg
af tidligere tiders ofte intensive udnyttelse
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til stævnings- og græsningsskove. I Hald
Egeskov menes stævningsdriften at være
ophørt omkring år 1800, i den vestlige del
af skoven dog så sent som omkring 1930;
skovgræsningen har været praktiseret
indtil omkring 1880.
Sammenlignet med andre jyske egekrat
rummer Hald Egeskov forholdsvis mange
store og gamle træer; de ældste skønnes at
være omkring 250-300 år. Skoven er over
vejende højskov, kun i den vestlige del har
den karakter af egentligt krat. Egen er den
altdominerende træart og forekommer
både som stilkeg (Quercus robur L . ) , vinter
eg (Q. petmea (Matt. ) Liebl. ) og som mel
lemformer mellem disse (Olsen 1938).
Bævreasp (Populus trenw/a L . ), bøg (Fagus
silvatica L . ) og birk (Betu la pubescens Ehrh . )
vokser spredt i skoven, den førstnævnte
især i den vestlige del. Opvækst af bøg
fjernes nu som nævnt på de fleste arealer,
men bevares i enkelte skovpartier. Under
skoven er veludviklet og består i alt væ
sentligt af ene Uuniperus communis L . ),
alm. gedeblad ( Lonicem periclymenum L . )
o g tørst (Frangula al1ws Mill . ) .

Bundfloraen og jordbundsforholdene i
Hald Egeskov har øjensynlig ændret sig
en del, siden forstmanden P. E. Muller i
1879 foretog sine studier i skoven (Olsen
1938, p. 400). På daværende tidspunkt, da
skoven endnu må have været en åben
græsningsskov, var skovbundsfloraen
præget af lyskrævende græsarter, og jor
den var angiveligt overvejende muld. Si
den da har mere skyggetålende mor
bundsplanter, især blåbær (Vaccinium myr
tillus L . ) , men også f. eks . majblomst (Ma
janthemum bifolium (L. ) Schm.) og liljekon
val (Convallaria majalis L . ) , bredt sig og er i
dag dominerende på store dele af skovare
alet. Denne udvikling må tilskrives de sta
digt dårligere lysforhold i skoven som
følge af den ophørte stævningsdrift og
skovgræsning (Worsøe 1981) . I dag spiller
græsserne en mindre fremherskende rolle
og findes især i skovpartier med store,
spredtstående træer samt i rydninger og
lysninger opstået ved stormfald . En for
holdsvis frodig, muldpræget vegetation
er udviklet enkelte steder i skoven, bl. a. i
dens nordlige udkant.

Fig. l. Skitse af Hald Ege
skov med angivelse af un
dersøgelsesområderne.
Fig. 1. Map ofHald Egeskov
silowi11g file samplilig siles.
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Fig. 2. De fleste steder er Hald
Egeskov udviklet som høj skov.
Hvor lysforholdene som her på
undersø gelsesområde A er
gode, er urtevegeta ti onen va
ri eret og domi neres af bø lget
bunke, flad skovstj erne og al
mi ndeli g kohvede.
Fig. 2. Hald Egeskov is litost/y high
fores!. Where light co11rlitiolls nre
fnvoumble, ns sltowll i11 the plwto
(hnbitnl A), the grotutd vegetaliall
is vnried n11d rlolllillnled by wnvy
lwir-gmss, gren! slnrworlmtd eolit
litall cow-whent.

UNDERSØGELSESOMRÅDER OG
METODER

Indsamli ngerne er foretaget på fire lokaliteter, alle be
li ggende i skoven vest for vejen gennem Hald Ege by
(fig. 1 ) . De udvalgte områder repræsenterer forskellige
vegetations- og jordbundstyper.

Habitat A (fig. 2): Forholdsvi s lys hø jskov med
spredtstående, store ege (hø jde ca. 15 m) og sparsomt
udvi klet underskov af små, armtykke ege samt gede
blad og enebuske; endvidere enkelte individer af tø rst
og rø n (S01·bus nucupnrin L.). Urtefloraen bærer præg af
de gunstige lysforhold og omfatter morbundsplanter
samt planter karakteristiske for fattig muldbund. Den
domineres af bø lget bunke (Desclw111psin flexuosn (L.)
Tri n.), stor fladstjerne (Stel/m·in holosten L.) og alm. ko
hvede (Melmii}JYrlllll pmlettse L . ) . Af andre almindeli gt
forekommende arter kan fremhæves skovsyre (Oxnlis
neeloselin L.), hvid anemone (Ane111o11e 11e111orosn L.), blå
bær og skovstjerne (Trienlnlis wropnen L.). Ørnebregne
(PteridiiiiiJ aquilin11111 (L.) Kuhn), lyngsnerre (Gnlillllt sax
ntile L . ), håret frytle (Luzuln pilosn (L.) Willd.) og maj
blomst forekommer mere sparsomt. Jordbundsforhol
dene veksler mellem sandblandet muld og mor, og ha
bitaten repræsenterer således en overgangsform mel
lem den deciderede morbund (habitat B) og den egent
lige muldbund (habitat C og D). V egetationstypen fore
kommer en del steder i Hald Egeskov, dels i den ikke
for tætte hø jskov, dels i lysninger og skovbryn.
Habitat B: Ret tæt bevoksning af kratagtig karakter.
Egene er farholdsvis beskedne af væsk t (ca. 8-10 m), og
underskoven er veludviklet, omfattende ene, tø rst, ge
deblad og bævreasp. Skovbundsfloraen domineres af
blåbær, der på en del områder er næsten enehersken
de. Endvidere findes alm. kohvede, liljekonval, stor
fladstj erne, skovstjerne, tyttebær (Vnccittilllll vilis- idnen
L.), bø lget bunke og håret frytle. Skovbunden er en ud
præget morbund med et ca. 5 c m tykt morlag. Denne
vegetations- og jordbundstype er meget fremher-

skendei Hald Egeskov, både i den egentli ge hø jskov og
i de mere kratprægede skovpartier.
Habitat C: Tæt skov med overvægt af slanke, ca.10 m
hø je ege. Foruden eg forekommer enkelte træer af rø n
og elm (U/lilliS sp.). O pvækst af hæg (Pr111111S parlus L.)
og hindbær (Ru bus idneus L.) dominerer underskoven;
vedbend (Hedem helix L.) optræder sparsomt. Urteve
geta tione n er ganske frodig, med flere deciderede
muldbundsarter. Skvalderkål (Aegopodi11111 podng1m·in
L.) fi ndes stedvis i tætte bestande, desuden forekom
mer hvid anemone, stor fl adstjerne, skovsyre, feber
nellikerod (Ge11111 urba1111111 L.), vild kø rvel (A11thriscus
silvestris (L.) Hoffm. ) og stor nælde (Urticn dioecn L.).
Jordbunden har e t betydeligt l erindhold, og habitaten
er den mest udprægede muldbundslokalitet blandt de
fire undersø gte områder. V egetationstypen findes kun
repræsenteret på et meget begrænset areal (ca. 200x50
m) i den nordligste, lavtliggende del af skoven .
Habitat D : O gså dette område e r beliggende i den
lavtliggende, nordli ge del af Hald Egeskov. Skoven er
her ret åben og præg es af store,g amle træer, mange ca.
15 m hø je. U nderskoven er sparsomt udviklet og udgø 
res fortrinsvis af små ege; rø n, hæg, ahorn (Acer pseudo
plnlmtus L. ) og bævreasp forekommer fåtalligt. Skov
bundens planteliv er varieret og frodigt. Ørnebregne
optræder pletvis i tætte bestande. lø vrigt domineres ur
tefloraen af anemone, skovsyre, græsser - især rø d
svingel (Festuen m bra L.), alm. hundegræs (Dncty/is glo
lilem la L.) vellugtende gulaks (AIIfltoxnlltlwlll odornt11111
L.) og krybende hestegræs (Holcus 11101/is L.) - stor flad
stjerne, alm. jordbær (Frngnrin vesca L.), tveskægget
ærenpri s (Veronica clw111nedrys L.) og majblomst. Mere
sparsomt vokser bl.a . skovstjerne, hunde-viol (Viola en
IliIla L.) skov-storkenæb (Gernnitllll silvatiw111 L.), skov
galtetand (Stnchys silvalien L . ), stor nælde, vild kø rvel,
feber-nellikerod og gærde-vikke (Vivis sepi11111 L.). Jord
bunden er sand- og lerblandet muldjord. Habitattypen
er fremherskende i en ca. 75 m bred bræmme langs sko
vens nordligste udkant samt i visse områder i den syd
ø stlige del af skoven.
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Indsamlingerne foregik v ed brug af faldgrubefælder (glas med indvendig diameter på 7,5 cm, højde ca. 12 cm). Glassene
blev nedgravet i skovbunden, så mundingen v a r i niveau med jordoverfladen og
blev beskyttet mod regn af en lille masonitplade anbragt som et » halvtag<< over
hver fælde. Glassene indeholdt en 4 %
formalinopløsning. I 1979 var 12 fælder i
brug, 4 på hver af habitaterne A, B og C,
fra 22. april (på C dog først fra 20. maj) til
l. december. I 1980 blev der kun foretaget
indsamlinger på lokaliteterne B & D, fra
19. april til 12. oktober, hvert sted blev 3
fælder benyttet. Fælderne var placeret
med en indbyrdes afstand på ca . 20 m .
Tømning af glassene foregik som regel 2-3
gange pr. måned.
Samtlige voksne biller fra formalinfælderne er blevet bestemt, hvorimod l arv erne kun i beskedent omfang er behandlet og ikke indgår i dette arbejde. Nomenklaturen følger Silfv erberg (1979) og,
for løbebillernes v edkommende, Lindroth (1985, 1986) .
!ll.be1..1. Biller Indsamlet l faldgrubefælder på fire skovbundshabi·
tater l Hald Egeskov, 1979·80. Habitsterne er ordnet l rækkefølge
fra den udprægede morbundshabitat (B) til den mest udprægede
muldbundshabitat (C).
Iable...1. List ol beetles caught In pit!all traps In Iou r forest habitais
In Hald Egeskov, 1 979·80. The habitais are arranged In the order
from heavy mor (B) to the most pronounced mull habitat (C).
Habitat
Ar
Antal fangstdøgn
CARABIDAE

B
B
D
A
C Total
1 979 1 980 1 979 1 980 1 979
892 528 892 528 780
861

o
Carabus nemoralls Mull.
Carabus problematicus Hbst. 99
Carabus vfolaceus L.
81
Carabus coriaceus L.
6
Cychrus caraboides L.
2
Leistus rufomarginatus (Dit.)
o
Leistus terminatus (Hellw.)
4
Nebria brevlcollis (F.)
o
Notiophilus blgu«atus (F.)
o
Lorlcera pllicornis (F.)
o
Trechus secalls (Payk.)
o
Trechus obtusus Er.
o
Pterosticus oblongo·
punctatus (F.)
203
Pterostlchus niger (Schall.) 307
3
Pterostlchus metanarlus (III.)
Pterostichus strenuus (Panz.) o
Abax parallelepipedus
(Pitl. et Mi«.)
81
o
Calalhus fuscipes (Goeze)
Calalhus micropierus (Dit.)
75
38

458 1 1 78

o

o

63
81
11
1

103
79

o
7

o
o
3
2

642 2357 5496
4
9
77
6
5

o

1

o
o
o

5
2
1
1
29
3

68
69

o

558
245
8
1

189
1 20
39
37

83

58

34

72

109

54

o
o
o
o

o

o
1

o

o

4
44
25
2
9

o
o

416
9
3
1
1

8
318
343
25
17
3
18
418
11
5
30
4

889 1907
173 914
173 224
12
50
73
3
165

329
3
475

Calalhus rotundlcollls Dej.
Agonum lullginosum (Panz.)
Arnara aenea (Deg.)
Arnara spreta Dej.
Harpalus ruflbarbis (F.)
Harpalus latus (L.)
Harpalus quadripunctatus Dej.
Trlochocellus placldus (Gyll.)
Badister bullatus (Schr.)

o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o

LEIODIDAE

2

6

Leiades rugosa steph.
Lelades oblonga (Er.)
Anlsotoma humeralls (F.)
Agathldium convexum Sharp
Agathldium alrum (Payk.)
Agathldlum badium Er.

o
o
o
o

o
o
o

1

1
5

SILPHIDAE

4

10

Nlcrophorus vesplifoldes Hbst. 3
Phosphuga atrata (L.)

1
9

CHOLEVIDAE

467

Nargus velox (Spence)
Nargus wilkinl (Spence)
Choleva fagniezl Jeann.
Scladrepoldes watsonl
(Spence)
Galops Iristis (Panz.)
Galops nlgrita Er.
Galops westi Krog.
Galops lullginosus Er.
Galops nigrlcans (Spence)
Galops plclpes (F.)

335
1
1
1
1
3
11
1

357
3
1
1
2
13
15

o

7

16

o
o
o
o
o
o

1
2
1

3

1
2
2
1
6
4

3

2

20

o

1
2

2

1

7
13

26

1 30

45

544 1 2 1 2

361
76
2

13
4

23
95

24
4

491
46

912
225
2

3
1
5
6
2
11

1

o

3

1

o

o
o

8

3
10

2
3

7
2
16
29
2
15
2

1

o

o

o
6
2

11

o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
1

o
o
o

o

o

10
2

o
o

1
10
4

o
o

o

o

o

o

o

o

o
o
o

2
1

o

COLONIDAE

o

o

o

o

9

9

Colon latum Kraatz

o

o

o

o

9

9

SCYDMAENIDAE

2

o

o

o

2

4

stenlchnus collarls (Mull.
et kunze)

2

o

o

o

2

4

SCAPHIDIIDAE

o

o

o

o

Scaphlsoma agarlclnum (L.)

o

o

o

o

947

507

Philonthus decorus (Grav.) 108
Phllonthus carbonarlus (Grav.) O
Platydracus fulvipes (Scop.) 1 5
Staphyllnus erythropterus L. 49
o
Ocypus olens (MGII.)
8
Ocypus brunnlpes (F.)
Ocypus compressus (Marsh.) 8
58
Quedlus Isterafis (Grav.)
o
Quedlus longicornls Kraatz
o
Quedlus clnctus (Payk.)
o
Quedlus lnvreae Grld.
o
Quedlus lullginosus (Grav.)
1
Quedlus Iristis (Grav.)
18
Quedlus plclpes (Mannh.)
18
Quedlus nlgriceps Kraatz
1
Xanthollnus linearis (Oiiv.)
Othlus punctulatus (Goeze) 78
Othlus myrmecophllus Kies. 254
o
Rugllus rufipes Germ.

1 10

STAPHYLINIDAE

o

10
33

2
9
1
7

o
o
o
5

o

7
28

o

25
146

o

o

o
o

1

574 1 81 3 2983 6824
33

8 1 1 1 208 2270
o
1
1
1
39
8
5
o 1 19
35
2
1
8
o
5
o
1
24
6
11
38
77
19
54 165
2
44
o
1
1
o
4
o
o
1
o
o
1
37
1
29
2
1
o
o
o
56
10
16
5
o 52
6
2
o
3
4
o
71
8
56 238
87 147 817
183
3
o
1
2

o

Lathroblum gemlnum Kraatz. O
Lathroblum brunnlpes (F.)
5
Protøfnus brachypterus (F.)
O
Omallum caesum Grav.
O
Omallum rugatum Muls.et Rey 2
Anthoblum atrocephalum
69
(Gyll.)
Anthoblum unlcolor (Marsh.) 42
98
Olophrum plceum (Gyll.)
10
Acldota crenata (F.)
Acldota cruentata (Mannh.)
1
O
Anotylus rugosus (F.)
Mycetoporus ruficornis Kraatz O
Mycetoporus rufescens (Sieph.) 6
Mycetoporus splendldus (Grav.) 1
O
Lordlthon exoletus (Er.)
1
Lordlthon lunutatus (L)
1
Bolltoblus Inelinans (Grav.)
Sepedophllus marshami
54
(Sieph.)
Tachyporus hypnorum (F.)
O
Tachypoorus chrysomelinus
o
(L.)
Tachlnus signatus (Grav.)
1
Tachlnus Iaiieoiiis Grav.
O
O
Tachlnus elongatus Gyll.
3
Oxypoda viHata Mark.
Oxypoda spectabllls Mark.
26
Oxypoda umbrata (Gyll.)
o
O
Oxypoda alternans (Grav.)
Oxypoda annutaris Mannh.
O
O
Ocalea badla Er.
llyobates nlgricollls (Payk.)
3
Aloconota gregarla (Er.)
1
Llogluta pagana (Er.)
Llogluta oblongluscula
(Sharp)
O
Geosliba cireellaris (Grav.)
2
Atheta negligens
(Muls.et Rey)
O
Atheta fungl (Grav.)
O
Atheta subterranea
(Muls.et Rey)
O
Atheta britannise Bernh.
et Scheerp.
O
Atheta hepatica (Er.)
O
Zyras humeralis (Grav.)
2
Bolltochara mulsantl Sharp
O
Bolitochara pulchra (Grav.)
O
Leptusa pulchella (Mannh.)
O
Pachyglula rufleoflis (Er.)
o
Slenus lmpressus Germ.
2

o
4
o
o
o

o
2
o
o
o

6
28
o
o
o

o
6
1
2
8

6
45
1
2
10

4
5
41
7
o
o
1
7
1
o
o
o

52
42
6
5
1
1
o
7
o
1
o
o

3
2
11
2
o
1
o
1
1
o
o
o

112
21
19
1
2
o
o
o
2
o
o
2

240
1 12
175
25
4
2
1
21
5
1
1
3

45
1

17
o

3
1

11
o

130
2

o
2
o
o
1
o
o
o
1
o
o
o
o

o
o
o
1
1
10
o
o
2
o
1
o
o

1
743
2
15
o
3
o
o
4
o
o
o
o

o
o

o

o
8

o
o

o
2

o

o

o
1
o
o
1
o
o
4

o
2
o
o
o
o
o
2

2

1
o
929 1 675
51
53
o
16
10
5
7
46
1
1
o
7
15
15
o
4
1
2
157 158

o

NmDULIDAE

2

2

4

9

o

o
o
o

Epuraea unlcolor (Oiiv.)
Epuraea sp.

2

o
1

4

o
o

o
1

1
3

RHIZOPHAGIDAE

3

o

o

o

4

Rhlzophagus dispar (Payk.)

3

o

o

o

4

CRYPTOPHAGIDAE

3

7

Cryptophagus setufosus
Slurm

3

7

CERYLONIDAE

o

o

o

o

5

5

Cerylun fagl Brls.

o

o

o

o

5

5

COCCINELLIDAE

o

o

o

Calvia quaHuordecim·
punctata (L.)

o

o

o

LATHRIDIIDAE

o

2

o

o

2

Enlcmus testaceus (Sieph.)
En le mus histrio Joy
et Tomlin
Arldlus nodifer (Westw.)

o

o

o

o

o
o

1
o

o
o

o
o

o
2

ANASPIDAE

o

o

o

o

o

o

o

o

14

25

Anaspis frontalfs (L.)

o

o

4
68

6
71

MELANDRYIDAE

o

o

o

o

Orchesia undulata Kraatz

o

o

o

o

CHRYSOMELIDAE

4

Oulema metanopus (L.)
Phratora vitelllnae (L.)
Chaetocnema hortensis
(Fourer.)

3
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Datoplus marginatus (L.)

8
1
o
1

1
4
10
1
1
1
9

PSELAPHIDAE

o

o

o

o

Bryaxls puncticollls (Denny)

o

o

o

o

SPHAERmDAE

o

o

o

o

Sphaer!tes giabratus (F.)

o

o

o

o

CURCULIONIDAE
Otlorhynchus raucus (F.)
Otiorhynchus singularis (L.)
Strophosoms melanogram·
mum (Forst.)
Slrophosoma capltatum
(Deg.)
Rhynchaenus signifer
(Creutz.)
Rhynchaenus fagi (L.)
Trachodes hlspldus (L)
Hyloblus abietls (L)
Cldnorhlnus quadrima
culatus (L.)

1
2

7

o
o
1

1
o

o
o

1
o

o

o

o

o

85

18

97

7

38

244

o
o

o
o

o
o

o
o

4

4

22

4

79

o

62

13

17

4

30

126

o
o
o
o

o
o
o
1

o
o
1
o

o

o
o
1
o

1
1
3
1

o

o

o

o

601

250

439

126

288 1704

Geotrupes siercorasus
(Scrlba)
Aphodlus fimetarlus (L.)

600

1

250
o

439
o

126
o

288 1 703
o
1

CANTHARIDAE

o

o

2

o

o

2

SCOLYTIDAE

o

o

o

o

Rhagonycha llgnosa (Mufl.)

o

o

2

o

o

2

Hylasies brunneus Er.

o

o

o

o

ELATERIOAE

o

3

10

2

4

19

Athous viHatus (F.)

o

2

8

o

o

10

2980

2438
1 284

5
1

106

SCARABAEIDAE

Coleoptera Total

4

6245
2642

1 5589

39

S KOVBUNDSBILLEFAUNAEN I
HALD EGES KOV
Der blev indsamlet ialt 15. 589 biller, for
delt på 143 arter, i formalinfælderne. Tabel
l viser for hver art den totale fangst samt
fangsttallene på hver af de undersøgte lo
kaliteter. De dominerende grupper er,
både hvad arts- og individantal angår, rov
biller (S taphylinidae) og løbebiller (Cara
bidae), men også ådselbiller (især Chole
v idae) er talrigt repræsenteret; det store
indiv idtal for torbister (Scarabaeidae)
skyldes alene en betydelig forekomst af
skov skarnbasse (Geotrupes stercorosus).
Da antallet af fælder og antallet af ind
samlingsdage ikke var det samme for hver
habitat, er i tabel 2 de absolutte fangsttal
omregnet til fangst pr. 100 fælder pr.
døgn, og denne >>aktivitetstæthed<< er her
efter i procent af den samlede aktiv itets
tæthed for de hyppigste arter på lokalite
ten . Tabel l og 2 er lagt til grund for den ef-

terfølgende sammenligning af billefau
naen på de fi re skovbundsbabitater.
På den deciderede morbund (habitat B)
og på den lettere morbundsprægede habi
tat (A) er den totale aktivitetstæthed samt
artsdiversiteten markant lavere end på
muldbundslokaliteterne (tabel 3).
På basis af fangsttallene er en eventuel
præference for enten muld- eller mor
bund søgt v urderet. Dette er sket v ed for
hver art at sammenligne aktivitetstæthe
den på morbunden (habitat B; gns. af 1979
og 1980) med aktivitetstætheden på muld
bunden (gns. af aktiv itetstæthederne på
habitat C og D). Resultatet fremgår af ta
bel 4 . Det ses, at for kun 5 arter har det v æ
ret muligt at konstatere en større hyppig
hed på morbunden end på muldbundsha
bitaterne: C. problematicus er en eurytop
skov art i Mellemeuropa (Thiele 1977); hos
os forekommer den såvel i som uden for
skov, altid på forholdsv is tør, sandet bund

!llbrl2.- Aktivitetslæthed (Akt.) og dominans (%) hos de almindeligste skovbunds-bllier på hvert af de fire undersøgelsesområder l Hald
Egeskov. Tallene for habltat B er kombinerede resultater for 1979 og -80.

I.able..2. Activity density (Akt.) and dominance (%) In the most common eplgele boetles In each of the four study areas in Hald Ege
skov. The figures for habitat B are comblned results of 1 979 and -80.

l::lllbillii..A

Akt.

%

Pterostlchus oblongopunctatus
Geotrupøs stercorosus
Pterostlchus nlger
Dthlus myrmecophllus
Calalhus micropierus
Carabus problematlcus
Nargus wllkinl
Carabus violaceus
Strophoserna melanogrammum
Dthlus punctulatus
Abax paralleleplpedus
Anthoblum atrocephalum

62.6
49.2
27.5
20.5
12.2
1 1 .5
10.7
8.9
8.9
8.0
6.5
5.8

22.9
18.0
10.0
7.5
4.5
4.2
3.9
3.2
3.2
2.9
2.4
2.1

l::1llbilill...

Akt.

%

Geotrupes stercorosus
Dthlus myrmecophllus
Pterostlchus niger
Nargus velox
Pterostlchus oblongopunctatus
Phllonthus docorus
Abax paralleloplpedus
Carabus problematicus
Carabus violaceus
Calalhus miereptorus
Olophrum piceum
Dthlus punctulatus
Sepedophllus marshaml

59.9
28.2
26.5
26.3
1 9.1
1 5.4
1 1 .5
1 1 .4
1 1 .4
1 0.4
9.8
7.3
7.0

1 9.9
9.4
8.8
8.8
6.4
5.1
3.9
3.8
3.8
3.4
3.3
2.4
2.3

Akt.: Aktivitetslæthed (antal indlvider pr. 1 00 fældedøgn).
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l::lillilllll..
Phllonthus docorus
Tachlnus signatus
Pterostlchus oblongopunctatus
Nargus velox
Nebrla brevicollls
Calalhus rotundicollis
Geotrupes stercorosus
Pterostichus nlger
Pterostlchus melanarius
Calalhus micropierus
Liogluta pagana
Othius myrmecophilus

tllllillli1..l2
Philonthus decorus
Tachinus signatus
Pterostlchus oblongopunctatus
Geotrupes siercorasus
Pterostichus nlger
Dthlus myrmecophllus
Carabus violaceus
Calalhus micropierus
Ptorostlchus melanarius
Pterostlchus strenuus
Abax paralleleplpedus
Trechus socalls
Quedlus lullginosus

Akt.

%

1 54.9
1 1 9.1
1 1 4.0
62.9
53.3
39.7
36.9
22.2
22.2
21.2
20.1
18.8

19.4
14.9
14.3
7.9
6.7
5.0
4.6
2.8
2.8
2.7
2.5
2.4

Akt.

%

1 53.6
140.7
35.8
23.9
22.7
16.5
14.6
10.2
7.4
7.0
6.4
5.5
5.5

30.7
28.1
7.2
4.8
4.5
3.3
2.9
2.0
1 .5
1 .4
1 .3
1.1
1.1

Ilil!!ll..a. Antal arter, ak1Mtetstæthed og artsdiversitet på de fire undersøgte skovbundshabitater l Hald Egeskov.
Som mål for artsdiversiteten er her brugt Margalefl 's (1951) Index (S·1)/In N, hvor S
antallet af arter og N
antallet af Individer.
=

=

Iahlll...3. Number ol species, actlvity density and species diversl1y In the tour fores! habltats In Hald Egeskov.
Species diverslty Is calculated from the formula (S-1)/In N (Margaleff, 1951), where S
lndMduals.
Habitat
År
Antal arter/Number ol species
Ak1ivitetstæthed/Activity density
ArtsdlversiteVSpecles diversity

=

number ol species and N

=

number ol

B

B

A

D

c

1979

1980

1979

1980

1979

68

59

68

72

99

334

243

273

500

801

8.4

8.1

8.3

9.0

11.2

(Hansen 1968). Den findes i Danmark kun
på Læsø og i Jylland, fortrinsvis i de midt
og vestjyske sandjordsegne (Bangsholt
1983). I Hald Egeskov er aktivitetstæthe
den af arten den samme på habitat A og B
og er her markant højere end på muldbun
den. Arten er varmekrævende, og antage
lig skyldes dens præference for morbun
den, at mikroklimaet her er mere varmt og
tørt end på muldbundslokaliteterne. På
bøgeskovs-muldbund i Hestehave ved
Kalø forekom arten ikke (Jørum 1976) til
trods for, at der findes en bestand i nærhe
den. S. erythropterus optræder med størst
hyppighed på blåbær-morbunden og er
kun taget meget fåtalligt på muldbunden.
Arten forekommer på mere eller mindre
fugtig bund, både i og uden for skove, ofte
i moser. Mossakowski (1970) fandt den så
ledes talrigt i fugtige højmose-biotoper.
Muligvis er det det tørveagtige lag af råhu
mus, der gør morbundshabitaterne til eg
nede levesteder for arten i Hald Egeskov.
På bøgeskovsmuldbunden i Hestehave
blev billen ikke konstateret. Også hos S.
marshami og O. piceum ses en klar præfe
rence for habitat B, der for O. piceum's ved
kommende kan hænge sammen med en
forkærlighed for tørvebund (Mossakow
ski 1970). Den konstaterede præference
for morbunden hos skovskarnbassen er i
god overensstemmelse med hollandske
resultater (Drift 1959) .
I tabel 4 er opført 12 arter, som forekom
mer med signifikant størst hyppighed på
muldbunden. Blandt løbebillerne er Pt.
oblongopunctatus karakteristisk for skov-

biotoper på lettere jorder. Den forekom
mer ikke på stærkt lerpræget bund og
undgår ligeledes den mest tørre sandjord,
hvor larven ikke kan overleve (Brunsting
1981 ). Ifølge Brunsting foretrækker den
egeskov, muligvis på grund af denne
skovtypes gennemgående ret tørre og
varme mikroklima (Paarman 1966) . I bøge
skoven i Hestehave forekom arten kun
sporadisk (Jørum 1976) . Ifølge Drift (1959)
opnås de største bestandstætheder på ege
skovs-muldbund, hvilket harmonerer
godt med mine iagttagelser fra Hald Ege .
Selv om Pt. oblongopunctatus nok foretræk
ker muldbunden, så er den dog også sær
deles hyppig på morbundshabitaterne og
er en dominerende art på alle de under
søgte lokaliteter. De øvrige løbebiller i
gruppe II, tabel 4, er derimod stort set ind
skrænkede til en eller begge muldbunds
habitater. Disse arter er mere eller mindre
stærkt hygrofile muldbundsarter (Lind
roth 1985, 1 986) . N. brevicollis og C. rotun
dicollis er udprægede løvskovsarter, de øv
rige forekommer både i løvskov og i det
åbne land. Også de rovbillearter, der ude
lukkende eller fortrinsvis forekommer på
muldbundshabitaterne, er fugtigheds
krævende . Ph. decorus er kendt som en de
cideret løvskovsart med forkærlighed for
fugtig, lerblandet muldbund (Drift 1 959,
Brunsting 1981 ) . I Hestehave var den
blandt de stærkt dominerende arter. I
Hald Egeskov viser Ph. decorus klar præfe
rence for de to muldbundslokaliteter, men
findes tillige ret hyppigt på morbunden. T.
signatus, T. laticollis, A. fungi og L. pagana
41

Tabel 4. Opdeling af de almindeligste skovbunds-bllier l Hald Egeskov efter forekomst pA muld· og morbund.
Forskellen l hyppighed pA muld· og morbund er bedømt ved hjælp af chl2 · testen (5% signifikans-niveau).
+: Muligvis præference for muldbund. •: Muligvis præference for morbund.

Table 4. Grouplng of the most common eplgele beetles of Hald Egeskov accordlng to their occurrence In mull and mor habitats.
Differences In activity density between mull and mor habitats were estlmated by means of the chl square test (0.051evel of
significance). + Probably with s light preference for mull. • Probably with a slight preference for mor.

l Artermed størstak1MtetstætbedpAmorbyod
l Speciesbavingtbejrgreatest aclivitydensjtyjo morhabilsis
Carabus problematlcus
staphyllnus erythropterus
Olophrum piceum
Sepedophilus marshaml
Geotrupes stercorosus

11 ArtermedstørstaktjyjtetstælhedpAroyidbynd
11 Soeclesbavingtbe!rgrealesl aclivjtydensiN In mul!babjtats
Nebria brevlcollls
Trechus secalis
Pterostlchus oblongopunctatus
Pterostlchus melanarius
Pterostichus strenuus
Calalhus rotundlcollis
Phllonthus decorus
Tachinus signatus
Tachinus latlcollis
Tachinus elongatus
Llogluta pagana
Atheta fungl

er derimod så godt som ude lukklende
fundet på muldbundslokaliteterne. T. sig
natus er almindelig i løvlaget på fugtig
skovbund, formodentlig især i skove af Fa
getalia-typen (Thiele & Kolbe 1962) . T. lati
collis og A . Jungi er yderst eurotype fugtig
bundsarter uden særligt tilhørsforhold til
skovbiotoper. T. elongatus forekommer i
løv og mos på fugtig bund, såvel i som
uden for skove (Hansen 1952). I Tyskov
egekrat er den fundet på morbund (Viggo
Mahler, pers. medd . ) . L. pagana synes at
foretrække muldrig skov- og engbund,
hvor den forekommer dels i løvlaget, dels
i muse- og andre pattedyrgange (Hansen
1954) .
For en række arter har det ikke været
muligt med sikkerhed at fastslå en præfe
rence for muld- eller morbund. Blandt lø
bebillerne gælder det C. violaceus, Pt. ni
ger, C. micropterus og A . parallelepipedus.
De to førstnævnte er eurytope skovarter
uden forkærlighed for nogen bestemt
skovtype; begge var almindelige i bøge
skoven i Hestehave . C. micropterus fore42

III Artormed sammeaktjyiletstæthedpåmor- ogmuldbund
III Soec!es bavingtbe sameactjyjtydensityIn morand mul!
hllllilll11
Carabus violaceus
Pterostichus niger
Abax parallelepepldus
Calalhus micropierus
Nargus velox
Nargus wilkinl
Platydracus fulvlpes •
Ocypus compressus +
Quedlus lateralls
Quedlus lullginosus +
Quedlus plclpes
Quedlus nlgriceps •
Othlus punctulatus
Othlus myrmecophllus
Lathroblum brunnlpes +
Anthobium atrocephalum
Anthobium unlcolor
Oxypoda spectabllls

trækker en ret sur skovbund med et ret
varmt og tørt mikroklima (Thiele 1977) og
optræder ofte i selskab med Pt. olongo
punctatus; den forekom ikke i mine ind
samlinger i Hestehave. A . parallelepipedus
regnes for en eurytop skovart i Mellem
europa, men har været betragtet som en
mere stenotop løvskovsart, helt overve
jende knyttet til bøgeskov, hos os og i Sve
rige (Lindroth 1945, Hansen 1968). Dens
store aktivitetstæthed i Hald Egeskov,
også på den blåbær-prægede morbund,
viser, at den er mindre bundkræsen end
hidtil antaget. Mere detaljerede undersø
gelser af artens forekomst i danske skov
habitater vil være meget ønskeligt. Hos
Nargus arterne ses ingen klar præference
for muld- eller morbund. N. velox fore
kommer mest talrigt på habitat C og B, N.
wilkini især på A . Begge arter menes at
være knyttet til musegange og -reder, og
deres hyppighed kan derfor været et ud
tryk for størrelsen af musebestanden på
habitaterne. Rovbillerne O. myrmecophi
lus, O. punctatus, Q. lateralis, A . atrocepha-

hun og A . unicolor forekommer ret talrigt
såvel på morbunden som på muldbunds
lokaliteterne. De er alle eurytope arter, al
mindelige i løvlaget på forskelligartet
skovbund, O. myrmecophilus også hyppigt
uden for skove, f . eks. på hede- og tørve
bund (Mossakowski 1970); Anthobium-ar
terne forekommer fortrinsvis i skove af Fa
getalia-typen (Thiele & Kolbe 1962, ThieJe
1964) .
Mange arter er indsamlet i så beskedent
antal, at det ikke er muligt med sikkerhed
at påvise forskelle i hyppighed på muld
og morbunden. Dette gælder også for en
del af arterne i tabel 4, bl. a. O. compressus,
Q. Juliginosus og L. brunnipes, der er regi
streret med størst hyppighed på habitat C
eller D, og som antagelig fortrinsvis er
knyttet til muldbunden. Drif t (1959) påvi
ste hos de to f ørstnævnte arter en større
aktivitetstæthed på muld end på mor i
egeskov. Hos Q. nigriceps og i mindre grad
hos P fulvipes tyder fangsttallene på, at
Vnccinium-habitaten er den foretrukne bio
top-type i egeskoven. Q. nigriceps er knyt
tet til varme, tørre og sandede lokaliteter,
primært åben hede (Hansen 1952) . P. fulvi
pes forekommer dels på skovbund under
mos og i gamle stubbe (Hansen 1952), dels
- og måske især - på åben tørvebund; den
er således fundet i flere af vor højmoser.
FAUNISTISKE BEMÆRKNINGER
Flertallet af de biller, der er indsamlet i
faldgrubef ælderne, er almindelige og ud
bredte arter her i landet. Kun for et mindre
antal arter er f undene i Hald Egeskov af
f aunistisk interesse. I det f ølgende gives
en oversigt over disse arter; oplysnin
gerne om forekomst m .v. bygger på Han
sen (1964) og Mahler (1987).
Leiades rugosn & oblo11gn: Sjældne, fortrinsvis taget ved
aftenketsj ning, både i og uden for skov.
Agnthidiulll co11vexum: Ret sjælden, oftest fundet enkelt
vis; i svampet lø v m. v. Den foretrækker muligvis sand
eller hedebund.
Clwlevn [ng11iezi & Colo11 lnlitlll: Sj ældne; knyttet ti l dyre
boer og -gange, i Hald Egeskov utvivlsomt til musegan
ge.
Plntydmcus fulvipes: Sjælden, oftest enkeltvis. O mtalt
ovenfor.
Ocypus compressus: Ret sjælden. O mtalt ovenfor.
Quedius i11vrene: Yderst sjælden og kun kendt fra nogle

få danske lokaliteter; fundet bl. a. på ådsel; menes at
være knyttet til dyreboer og -gange.
Bolitobius illclillnlls: Udbredt, men sjælden; som regel
enkeltvis. l skov.
Tnchimus elongntus: Sjælden, oftest enkeltvis. O mtalt s.
42.
1/yobntes 11igricol/is: Sj ælden, oftest på to rvebund i mo
ser.
Lioglutn pngn11n: Udbredt, men ret sjælden. O mtalt s.
42.

Athetn subterm11en: Meget sjælden; oftest taget enkeltvis
ved aftenketsjning.
Leptusn pulchel/n: Ret sjælden. Under bark på oftest in
sektangrebne stammer og stubbe af lø v- og nåletræer.
Spilaeriles glnbmtus: Sj ælden og kun kendt fra Jylland.
V ed svamp, gø dning og ådsler samt i dyreboer.
Tmcl!odes hispidus: Sjælden. På stubbe, halvdø de stam
mer og udgåede grene af især lø vtræer. l Hald Ege flere
gange nedbanket i antal af dø de egegrene.

DISKUSSION
Faldgrubefælder er velegnede til indsam
ling af biller, der er aktive på jordoverfla
den, og benyttes derfor ofte ved fauna
undersøgelser, især vedrørende løbebiller
og rovbiller. Ulemper ved brugen af f ald
grubef ælder er, at arter med stor mobilitet
(f.eks. Carabus- arter) kan være overrepræ
senterede, at dagaktive biller (f . eks . Notio
philus-arter) kan være underrepræsentere
de, samt at mikroklima, vegetationsdæk
ke, brug af konserveringsvæske i fælder
ne, m .v. kan påvirke fangsttallene (se Jø
rum 1976 og Baars 1979 for yderligere de
taljer og referencer) . Disse fejlkilder redu
ceres imidlertid ved kontinuerlige ind
samlinger over længere tidsrum, f. eks .
gennem en hel sæson, hvorved metoden
har vist sig at kunne give absolut tilforla
delige skøn over arternes relative popula
tionstætheder, i al fald når det drejer sig
om løbebiller (Baars 1979) . Det synes der
for rimeligt at tro, at indsamlingsresulta
terne f ra fældeindsamlingerne i Hald Ege
skov giver et nogenlunde korrekt billede
af sammensætningen af den epigæiske
billefauna.
Undersøgelsen har vist, at der er bety
delige forskelle i f aunasammensætningen
mellem morbunds- og muldbundslokali
teterne i Hald Egeskov. På den f remher
skende skovtype, domineret af blåbær og
andre morbundsplanter, er billefaunaen
relativt artsfattig, og aktivitetstætheden
og dermed formentlig også individtæthe43

den - er markant lavere end på muld
bundslokaliteterne. Billefaunaen på mor
bunden præges af en række udpræget
eurytope arter· (f. eks. G. stercorosus, Pt. ni
ger, O. myrmecophilus og C. violaceus), af ar
ter som foretrækker et forholdsvis tørt og
varmt mikroklima (f. eks. C . problematicus,
Pt. oblongopunctatus, C . micropterus og Q.
nigriceps) samt af arter med en vis forkær
lighed for tørveholdig jordbund (S. eryth
ropterus, P. fulvipes). Kun hos få arter (C .
problematicus m. fl. ) har en egentlig præfe
rence for morbundshabitater kunnet påvi
ses. På de få steder i Hald Egeskov, hvor
jordbunden er sand- og lerblandet muld
jord, og hvor en noget mere frodig vegeta
tion er udviklet, findes en rigere bille
fauna, både i henseende til artsdiversitet
og individtæthed. Faunaen præges disse
steder i vidt omfang af de samme arter,
som dominerer på morbunden, men en
del arter forekommer mere talrigt på
muldbunden (f. eks. Ph. decorus, Pt. oblon
gop�111ctatus og C. rotundicollis), og endelig
er en række hygrofile løvskovsarter kun
fundet her (T. signatus, N. brevicollis, Pt.
strenuus, m . fl. ) .
Undersøgelsen har ikke omfattet målin
ger af edafiske og mikroklimatiske fakto
rer, og det er derfor ikke muligt med sik
kerhed at pege på årsagerne til de påviste
forskelle i billefaunaens sammensætning
på de fire undersøgelsesområder. Den
stærke dominans af hygrofile arter på de
to muldbundshabitater tyder dog på, at
jordbundsfugtigheden her har været hø
jere end på morbundslokaliteterne.
Netop luft- og jordbundsfugtighed er af
overordentlig stor betydning for habitat
valget hos mange løbebiller (Thiele 1977);
temperatur- og lysforhold, pH og substra
tets fysiske beskaffenhed er andre fakto
rer, der kan have væsentlig indflydelse på
valget af levested, og som måske kan have
haft betydning også i den konkrete situa
tion. Endelig kan randeffekten tænkes at
være medvirkende årsag til de påviste for
skelle, idet muldbundslokaliteterne som
tidligere omtalt ligger i udkanten af sko
ven.
Mine undersøgelser af den epigæiske
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billefauna i Hald Egeskov skal ses som et
bidrag til en forøgelse af kendskabet til in
sektlivet i denne i entomologisk hense
ende stærkt forsømte biotoptype . En øget
viden om insektfaunaen i egekrattene kan
have værdi, bl. a. for vurderingen af virk
ningerne af rydning af krat og indplant
ning af nåletræ. Endvidere bør overvejel
ser vedrørende driftsformer (stævnings
drift, græsning etc . ) ses i lys også af en vi
den om insektforekomster og insekters
krav til deres levesteder. Endelig vil det
være ønskeligt, gennem studier af ege
krattenes insektverden, at kunne udpege
særlige indikatorarter til brug for det na
turovervågningsarbej de, der netop er i sin
vorden. Det er mit håb, at entomologer vil
vise egekrattene øget opmærksomhed og
iværksætte detaljerede undersøgelser af
deres insektverden .
Carlsbergfondet takkes for støtte til fær
diggørelse og trykning af arbejdet og Vi
borg Statsskovdistrikt for tilladelse til at
foretage indsamlinger i Hald Egeskov. En
særlig tak til Viggo Mahler, som har ydet
værdifuld hjælp ved bestemmelsen af
flere vanskelige arter.
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SUMMARY
T !te coleoplerous fnww of mor mtd mull so il iu Hald Egeskov.

The epigeic coleopterous fauna of an oak forest in cen
tral Jutland, Hald Egeskov (UTM reference: 32VNH25),
is deseribed on the basis of pitfall trapping du ring 1979
and 1980.
Hald Egeskov is an almost pure oak forest which for
years has been protected against forestal intervention

and now remains in a fairly natura! state. The major
part of the forest grows on poor sandy mor soil, but
some areas, especially along the northern border of the
fores t, have ciay-mixed sand y m uli soil.
Sampling took place on four study plots differing
with regard to soil type and vegetation. Area B is an oak
mor habitat dominaled by Vnccini11111 myrtillus while C
and D a re mull soil habitats with a richer vegetation of
e.g. AllelilOlle 11emorosn, Oxnlis ncetoselln, Stellaria !to/o
sien, and various grasses. Habitat A represents an in ter
media te type between the mor and mull soil habitats.
15.589 adult beetles, representing 143 species, were
trapperl (Table 1 ) . Staphylinidae and Carabidae were
the most predominant groups. Table 2 shows the activ
ity density of the most frequent species of each habitat.
Activity density and species diversity were lower on
oak mor than on oak mull soil (Table 3). In 5 species
(e. g. C. problemntiws, S. erytltroplerus, G. slercorosus) a
preference for the mor soil was apparent (Table 4). The
mor preferring species are either eurytopic beetles or
beetles which prefer warm and d ry - some peaty - habi
tats. 12 species (e.g. N. brevicollis, Pl. ob!ollgopu11clntus,
Pit. decorus, T. sig11ntus) occurred with greatest frequ
ency on oak m u li. They are more or less stenotopic spe
cies which prefor ciayey, mully and usually damp si tes
in decidous woodland. In many, large!y eurytopic, spe
cies no habitat affini ty could be estabiished.
Investigations of the insect fauna of Danish oak for
esis and oak thickets a re sparse and are much needed
as such studies could provide an important basis for
the future management and conservation of these valu
able and often threatened biotopes.
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Boganmeldelse
Erich Wederkinc/1: Småvmldlwller - om bevaring, pleje og ny
gravning. 62 sider, ill. Pris 60 kr. Skov- og Naturstyrel
sen, København 1988. ISBN 87-503-7119-3.

Som uddybende supplement til 'Plejebo
gen', som udkom i 1984, har der længe
været planlagt specialplejebøger for de en
kelte biotoptyper. I 1985 udkom således
'Moseplejebogen'. Og her følger så - en
delig - vandhulsplejebogen.
Den skal nok vise sig at komme til at
dække et meget stort behov. Af alle former
for landskabspleje har vandhulsplejen
haft den største succes. Det skyldes to væ
sentlige ting. For det første er behovet for
vandhulspleje enormt som følge af vand
hulsmishandling. For det andet betales
plejen i vid udstrækning af beskæftigel
sespenge .
Vandhullerne er gennem de sidste
mange år blevet næringsberiget i uhørt
grad. Desuden er de blevet fyldt op med al
slags affald uden hensyn til skaderne på
naturen. Dertil kommer, at afgræsningen
på vandhullernes bredder i vidt omfang er
bortfaldet, så der er sket opvækst af bælter
af tagrør og træer.
Bogen giver i rimelig udstrækning svar
på spørgsmålene om, hvad der er at stille
op i den anledning, og hvordan det kan
gøres .
Det bliver i høj grad ikke-zoologer, som
skal bruge bogen. Derfor er afsnittet om li
vet i vandhullerne i høj grad på sin plads.
Det er også oplysningerne om vandhul
lers fysiske forhold. Det praktiske arbej de
ved og omkring vandhullerne er behand
let ret indgående. Man får også at vide,
hvordan man kan oprette nye vandhuller.
Endelig er der en gennemgang af de tekni-
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ske og økonomiske problemer i forbin
delse med arbejdets tilrettelæggelse.
Stoffet er gennemgående ret forståeligt.
Og vil man læse mere, så er der en over
sigt over yderligere læsestof i bogen. Det
kan give nogle flere detaljer også omkring
de j uridiske forhold ved arbejder i og om
kring vandhuller - der er endda forlægget
til et ansøgningsskema til brug ved ansøg
ning til amtet om tilladelse til vandhulsar
bejder.
Et og andet i metoderne kan måske
vække til eftertanke . For eksempel har det
med at fjerne fisk med gift nok mindst to
sider. Og det skal ikke besluttes af hvem
som helst.
Og med hensyn til at oprense eller an
lægge vandhuller ved hjælp af spræng
ninger, så er det en barsk metode. Vel vi
ser to verdenskrige, at man kan sprænge
huller i jorden, men som naturpleje er det
for barbarisk.
Er end bogen skrevet af en, der ved,
hvordan man graver med maskiner, så vil
læseren nok få svært ved at komme i
gang. Skal man således begynde at grave
fra bredden? Eller skal man måske køre
sin gummiged ud i vandhullet og grave
indad? Og hvis man nu vil holde oppe på
bredden og grave med sin gravemaskine,
kan bredden så bære? Og kan den ikke,
hvad så? Og sådan kan der være så meget.
Det er ikke let at svare på det hele på en be
grænset plads.
De mange praktiske folk, der fremover
kommer til at benytte bogen, vil som j eg
opdage små mangler. De vil også helt sik
kert selv samle mængder af erfaringer
med vandhulsarbejde. Det vil givetvis
glæde Styrelsen at få del i den viden til
brug for en senere udgave af bogen.

Eiler Worsøe

Rundfinnet Radeløv - genfundet og forsvundet
Hans Guldager Christiansen
(Skel toften 30,
4400 Kalundborg)

Birger Prehn

(Esbern Snaresvej 39,
4400 Kalundborg)

Fig. l. Rundfinnet Radeløv. Tegning: Jens Chr. Schou.

I efteråret 1985 fandt vi et eksemplar af ar
ten rundfinnet radeløv (Asplenium tricho
manes) på Kalundborg Slotsruin. Bregnen
stod på nordsiden af den nordvestlige del
af ringmuren, der omgiver det tidligere
Kalundborg Slot.
Den oprindelige mur er opført 1356.
Dens nederste del blev afdækket i 1907 og
restaureret i 1919. Til dette arbejde blev
der brugt cement til fuge og murkrone. Da
munkesten og cement ikke arbejder ens i
vind og vejr, havde der dannet sig revner
mellem fuger og sten. Rundfinnet radeløv
sad i en sådan revne i øverste fuge.
Arten er meget sjælden i Danmark og
Flora og Fauna 94 (2 +3): 47-48, Arilus 1988

rødlistet med statuskoden 'sårbar' (Løjt
nant 1985) . Vi skrev derfor pr. 6111 1985 til
Teknisk Forvaltning i Kalundborg, til
Fredningsstyrelsens 5. kontor, til TBU-ar
kivet på Botanisk Museum og vi talte med
Nationalmuseets folk, der havde udgrav
ninger på stedet. Alfred Hansen, Botanisk
Museum skrev tilbage, at der var tale om
et nyt fund, at arten er kendt fra ca. 10 fin
desteder i distr. 42, men alle fundene er
fra forrige århundrede, og at arten hidtil
ikke er genfundet på nogle af de gammel
kendte lokaliteter.
Både Teknisk Forvaltning og National
museets udgravningshold viste stor vel47

vilje, og planten fik lov at stå, dengang
man fjernede anden plantevækst fra mur
værket. Men nye trusler var under opsej
ling. I forbindelse med Fredningsstyrel
sens ruinkampagne skulle murstykket
med bregnen restaureres. HGC talte med
Fredningsstyrelsens folk den 29/5 1986, og
deres forslag var, at murstykket skulle f lyt
tes og senere sættes på plads i den nyre
staurerede mur.
Som et kuriosum kan nævnes, at den lo
kale avis 'Kalundborg Folkeblad' i forbin
delse med en omtale af restaureringsarbej
det havde en lille artikel om bregnen un
der overskriften 'Sjælden bregne slog rod
i Kalundborg'. Journalistens overskrift var
listig, da byens mangeårige borgmester
hedder Aage Brejnfod.
Vi tilså fra tid til anden bregnen somme
ren igennem, og alt var vel medio august.
Den 3/9 1986 talte HGC med Fredningssty
relsens repræsentant, som havde konsta
teret, at bregnen var væk. Han mente,
den var fjernet af en plantesamler, idet der
manglede et stykke munkesten tæt på det
sted, hvor bregnen sad. Det viste sig dog,
at den ikke var fjernet helt, idet der sad ialt
7 stilke tilbage . Ca. halvdelen af bladene
var revet væk, og småbladene revet af de
tilbageværende stilke. Derimod formo
dede vi, at jordstænglen var intakt, og at
der var begrundet håb om, at bregnen
ville overleve .
Da muren ligger lige over for en folke
skole, og da der ofte færdes børn på mur
værket, er det vores gæt, at et barn har
flået i planten uden at tænke videre der
over. Hullet i muren ca . l m øst herfor var
også tegn på hårdhændet behandling,
men det havde altså ikke med planten at
gøre.
Pr. 25/11 1986 var der igen omtale af
bregnen i Kalundborg Folkeblad, og der
stod at læse, at bregnen var blevet offer for
en samler. HGC skrev den 1/12 1986 til
Fredningsstyrelsens mand på stedet og
forklarede sagens rette sammenhæng, og
vi bad ham kontakte os inden restaure
ringsarbejdet på murstykket påbegyndtes
det følgende forår.
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Gennem foråret 1987 tilså vi bregnen,
men den havde ikke sat blade i begyndel
sen af maj . Da HGC besigtigede stedet
den 21/5 1987, var murkrone og øverste
række munkesten samt fuge fjernet fra
murstykket i f lere meters længde, og der
med var også bregnen væk. Restaure
ringsarbejdet foregik derefter vest for vok
sestedet sommeren igennem, og først ef
ter den 7/8 1987 blev murstykket under
voksepladsen endeligt restaureret. For os
at se havde det ikke været til gene at lade
plante og mur stå urørt indtil da, og vi fø
ler således ikke, at alt blev gjort for at be
vare denne sjældne bregne på Kalund
borg Slotsruin.
Brevveksling, avisudklip m.v. er givet
som bilag nr. 25 i Løjtnant (1987) .
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Muldvarpens

(Talpa europaea)

fortsatte spredning mod vest i
Hanherred-Thy
Birger Jensen

(Naturhistorisk Museum,
Universitetsparken, 8000 Å rhus C)
With an English summary

I 1901 henledte Jeppesen opmærksomhe
den på, at muldvarpen ikke fandtes i Thy
og en del af Vester Hanherred, men var
under spredning derud fra øst. I en artikel
fra 1923 fulgte Degerbøl spredningen op
og omtalte den igen i håndbøgerne Dan
marks Pattedyr (1935) og Vort Lands Dyre
liv (1949). Sidste sted er tilføjet, at muld
varpen 'huserede i sommeren 1946 slemt
på markerne ved Østerild' . Mohr (1936),
Buch (1980) og Nørgaard (1982) citerer de
nævnte undersøgelser, men kun Nør
gaard føjer en ny oplysning til, idet artens
vestgrænse i 1980 er groft markeret på kort
sammen med tidligere fastlagte grænser.
Formålet med nærværende notits er lidt
nøjere at beskrive, hvor sydvestgrænsen
for muldvarpens udbredelse ligger nu
(1988) og at pege på mulighederne for
mere detaljeret at følge artens sprednings
hastighed.
KORTLÆGNING AF FOREKOMST
Ved forskellige lejligheder har jeg de se
nere år under kørsel i bil gennem Thy og
Hanherred noteret tilstedeværelsen af
muldskud. Desuden har jeg et par gange
både i 1987 og 1988 direkte kørt ad næsten
alle veje omkring muldvarpens nuvæ
rende udbredelsesgrænse og kortlagt fore
komst af muldskud.
Ifølge håndbøgerne (f. eks . Bang og
Dahlstrøm 1972) frembringes muldskud
af såvel muldvarp som mosegris, og der
anføres forskelle på skuddenes udseende
m . m. , som skulle kunne bidrage til at
skelne de to arters skud.
Ved fangst med saks kan dog træffes
muldvarp og mosegris i samme gang
system (Buch 1980), men der er ingen tvivl
om, at muldvarpen i langt de fleste til
fælde er ansvarlig for skuddene. I Thy har
jeg syd for Thisted aldrig set et muldskud,
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til trods for at der kendes mosegris flere
steder herfra (Jensen et al. 1980), men
muldskud optræder talrigt i den nordlige
del af Thy, i de områder muldvarpen nu
kendes fra .
Primært er det mine iagttagelser af
muldskud, der er benyttet ved fastlæggel
sen af muldvarpens nuværende udbredel
sesgrænse mod sydvest. Ved flere lejlighe
der kunne artens forekomst kontrolleres
ved samtale med lokalt boende, der di
rekte havde set (fanget) dyret eller havde
hørt om det på egnen.
De ture, hvor der direkte er kortlagt
muldskud, er foretaget ved langsom kør
sel i bil og med kontrolstop ind imellem.
De har været lagt omkring l. maj, hvor
skud fra vinterhalvåret er talrige og tyde
lige i vejrabatterne, inden der er kommet
kraftig vækst i vegetationen. Samtidig kan
ses perlerækker af skud på nyharvede og
-tilsåede marker, inden afgrøderne dæk
ker den nøgne jord.
Det er imidlertid ikke alle steder, der er
lige egnede for muldvarpen og for iagtta
gelser af dens skud. Vejrabatter er de bed
ste, men der kan være strækninger med
smalle rabatter, hvor mark og asfalt næ
sten støder sammen. Her er chancen for
skud ringe, og der kan fra vending med
plov ligge jordklatter, som ligner gamle
muldskud. Hvor der er store rabatter og
skråninger ved vejgennemskæringer, vil
der derimod næsten altid kunne ses skud,
hvis muldvarpen findes i området. Vejra
batter tjener uden tvivl som refugier og
vandringsveje for muldvarpen, og man
ser ofte gangsystemer skyde herfra ud i de
opdyrkede marker. Man kan derfor ikke
forvente, at udbredelsesgrænsen for
muldvarpen er en jævn linie, men at
netop veje vil kunne skyde den frem som
kiler.
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Fig. l . Vestgrænse for
muldvarpens udbredelse
i Hanherred-Thy 1860 og
1900 (Jeppesen 1901),
1922 (Degerbøl 1923) og
1988 (denne undersøgel
se).

MULDVARPENS FOREKOMST I 1988
På grundlag af egne iagttagelser og lokale
oplysninger var det relativt let at fast
lægge hovedtrækkene i udbredelsesgræn
sen mod sydvest. Den forløber nu fra lidt
vest for Vigsø over det vestlige Ræhr til Så
rup og nord og øst om Tved Plantage til
lidt syd for Tved, så over Sønderby, Øster
by, Kåstrup, Hillerslev, syd for Skovsted,
Ullerupgård, nordvest om Lønnerup
Fjord til Lønnerup, Ny Kløv og lige syd
om Østerild. Nord og øst for denne linie
synes der ikke at være større områder,
hvor arten mangler.

gerbøl 1925) . Her er arten på knap 200 år
rykket godt 30 km frem.
I begge de danske tilfælde drejer det sig
om terræner, der stedvis har budt muld
varpen forhindringer i form af klitter, he
der, sumpede områder og vandløb . Fra
Holland foreligger en undersøgelse
(Haech 1969), der viser, at muldvarpen
kunne kolonisere de nye polder i Ijssel
meer med en hastighed på 2-3 km pr. år.
Til sidst vil jeg gerne takke min kone,
Annelise Jensen for med vanlig opmærk
somhed at have spejdet efter muldskud,
indprikket dem på kort og diskuteret,
hvem der var ophavsmand til dem .

MULDVARPENS SPREDNING I
HANHERRED-THY 1860-1988
På grundlag af Jeppesen (1901), Degerbøl
(1923) og nærværende undersøgelse er
det muligt at følge muldvarpens spred
ning mod vest i Hanherred-Thy over en
periode på 128 år (fig. 1 ) . Jeppesen
(op . cit. ) angiver udbredelsesgrænsen om
kring 1860 til at være lidt vest for Fjerrits
lev og omkring 1900 til at ligge ved Bjerget
nordvest for Selbjerg Vejle - Lund Fjord.
Degerbøl (op . cit . ) kunne ved forespørg
sler til lokale landsbylærere fastlægge
grænsen i 1922 til at ligge ved Frøstrup Glæde, mens den nu (1988) er rykket frem
til en linie Tved - Ullerup (6 km nord for
Thisted). Det giver på de 35 km og 128 år
en gennemsnitlig spredningshastighed
på knap 1/2 km pr. år.
Fra området mellem Nissum Fjord og
Nissum Bredning kendes et lignende ek
sempel på muldvarpens spredning (De-

SUMMARY
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of tlze mole
1860 - 1988.

Sprendi11g
Tizy

(Tnlpn eumpnen) lizmug/z Hnlllzeri·ed

The mole has been absent from Thy-Hanherred in NW
Jutland. Its presence there was first recorded in 1860
and since then i t has spread towards west (Fig. 1). Sta
tus for the species was recorded in 1900, 1922 and now
in 1988. In 128 years the borderline of distribution has
moved about 35 km, i.e. less than 1/2 km per year.
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Kvægmyglarver (Diptera: Sirnullidae) i en uforurenet bæk
Jens Wolf Jespersen

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

Det er desværre en udbredt misforståelse
i dansk ferskvandslitteratur, at der altid
skulle være en mere eller mindre direkte
sammenhæng mellem store tætheder af
kvægmyglarver og organisk forurening af
vandløb (Nielsen 1976, Nielsen 1980) . I
det følgende forsøger j eg at give et mere
nuanceret billede af problemstillingen.
LOKALITET OG METODE
Den undersøgte bæk er et førsteordens
vandløb i Hørret skov, 7 km syd for Å rhus.
Bækken er et tilløb til Kapelbæk og Giber
å. Forureningsgraden af vandløbet blev
bedømt efter saprobie-indexet (Sladecek
1973, Iversen og Lindegård 1988) til S
1,3 eller forureningsgrad I og er således
uforurenet. Vandløbet var domineret af
strømkrævende rentvandsarter (Tabel 1 ) .
P å en strækning gennem et overgangsrig
kær er bækken kanaliseret og her fandtes
på den nedhængende bredvegetation en
tæt population af kvægmyglarver. Jesper
sen (in press) giver en nærmere beskri
velse af vandløbet og dets omgivelser.
Bækken blev besøgt med mellemrum
gennem et helt år, hvor den nedhæn
gende brinkvegetation hver gang blev
indsamlet efter dens skønnede egnethed
som levested for kvægmyglarver. Tæthe
den af kvægmyglarver blev bestemt ud fra
en vegetationsprøve indsamlet den l. j uli
1987 i den kanaliserede strækning af bæk
ken (UTM- koordinat 32 VNH 746 164) .
Prøvetagningsmetoden er beskrevet af
Jespersen (in press) .
Arealet af vegetationen blev beregnet
ved at fotokopiere alle flade blade, klippe
kopierne ud og sammenligne deres masse
(± 0, 0001 g) med massen af et A4-ark pa
pir. Længden af stængler og runde blade
blev opmålt med en lineal (± l mm) og di=
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ameteren blev målt med en skydelære ( ±
0,05 mm) . Herefter blev arealet af stæng
lerne og de runde blade beregnet ud fra
deres form efter de geometriske formler
for enten en kegle eller en cylinder.

Tabel l. Liste over strømkrævende rentvandsarter fra
bækken i Hørret skov indsamlet fra 29/9 1986 til 17/9
1987.

Fimreorme (Turbellaria)
Dugesin go1wcephnln (Duges)
Lungesnegle (Pulmonata)
Ancylus Jiuvintilis O. F. Muller
Slørvinger (Plecoptera)
Nemoum flexuosn Aubert
Leuctm digitn/n Kempny
Leuctm hippopus Kempny
Cnpnin bi[ro11S (Newman)
Biller (Coleoptera)
Hydme1w nigritn Germar
Hydme1w gmcilis Germar
Helodes sp. Latreille
Myg (Nematocera)
Dicrnnotn sp. Zetterstedt
Sntchellielln stnmmel'i ()ung)
Eusimulium costntum (Friederichs)
Simuli11111 spillOSIIIII Doby & Deblock
Vårfluer (Trichoptera)
Rhyncophiln fnscintn Hagen
Agapetus fuscipes Curtis
Plectrocnemin COI!spersn (Curtis)
Hydropsyche nngustipe1111is (Curtis)
Hydropsyche fulvipes (Curtis)
Silo pnllipes (Fabricius)
Serieoslolila personnl11111 (Spence)
Snyltehvepse (Ichneumonidae)
Agriotypus annatus ? Curtis
51

RESULTATER OG DISKUSSION
Prøven indeholdt 835 kvægmyglarver for
delt på følgende taxa: Eusimulium costntum
(Fried . ) 88, Simulium spinosum Doby &
Deblock 683, Eusimulium sp. 41, ube
stemte Simuliidae 23. Da arealet af vegeta
tionen var 292,8 cm2 beregnedes larvetæt
heden til totalt 28 .500 pr. m2 vegetation.
I en undersøgelse af dambrugsforure
ningens effekt på invertebratfaunaen i
Mattrup å fandt Aagaard og Bjørnkjær
(1977) en stor population af kvægmyg (Si
mulhnn omatum Meigen og Simulium equi
num (L.)) med tætheder på 4 .100 til 60. 200
larver pr. m2 vandløbsbund umiddelbart
nedstrøms et dambrug. Denne popula
tion blev favoriseret af organisk forure
ning. Ladle m.fl. (1972) angav en tæthed
af kvægmyglarver på 500 . 000 larver pr. m 2
i en naturligt næringsrig bæk i de engel
ske kalkbjerge og Niesiolowski (1980�
fandt en tæthed på 340.000 larver pr. m
bund i en polsk flod. Der blev dog ikke re
degjort hverken for artssammensætnin
gen eller for en eventuel spildevandsbe
lastning. Wichard (1976) gør op med Sla
decek's (1973) opfattelse af, at kvægmygfa
milien skulle være nogenlunde veldefine
ret med hensyn til tolerance overfor orga
nisk forurening. Hun viser, at de enkelte
arter kan have en veldefineret og indbyr
des vidt forskellig saprobieværdi og at
kvægmygfamilien som helhed ikke kan
bruges til forurenings-bedømmelse.
Omend de anførte tætheder ikke er di
rekte sammenlignelige, fordi de nævnte
forfattere angiver tætheden som antal dyr
pr. m2 bund, hvor j eg angiver tætheden
som larver pr. m2 vegetation udvalgt efter
tilstedeværelsen af kvægmyg, anses stør
relsesordenerne dog for sammenligneli
ge. Store tætheder af kvægmyglarver op
træder altså under såvel naturlige betin
gelser (Ladle m. fl. 1972), som følge af en
kanalisation (Jespersen, in press) og som
følge af kraftig organisk forurening (Aa
gaard og Bjørnkær 1977) . Der er dog tale
om vidt forskellige arter med vidt forskel
lige forureningstolerancer (Kovatchev
1977) .
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Konklusionen på denne undersøgelse
må blive, at rentvandsarterne Eusimulium
costahnn og Simulium spinosum kan op
træde i store populationer i et uforurenet
vandløb. En forudsætning for at vurdere
forureningsgraden af et vandløb ud fra en
kvægmyg-population er, at man kender
populationens artssammensætning. An
vendelse af kvægmygfamilien under et
som indikator i saprobiesystemet er ikke
mulig (Wichard 1976).

SUMMARY
Simuliidne (Diptern) lnrvne i11 n11 zuzpolluted strem11.

In an unpolluted (saprobie index S
1 .3) firs! order
stream a population of Simuliidae larvae composed of
Eusimulizmz costntum (Fried.) and Simulium spi11osum
Doby & Deblock was found in a density of 28.500 larvae
pr. m 2 vegetation. This population was eneauraged by
canalizalian inducing reduced water turbulence and la
minar flow. Uespersen, in press) These conditions to
gether with a well developed submerged and Irailing ri
paria n vegetation made an unusual large proportion of
the stream water accessible to the filtering simuliid lar
vae.
=
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Naturlige skove i Danmark
Eiler Worsøe

(Lund bergvej 2,
Værum, 8900 Randers)

Spredt over landet ses mange steder be
stande af selvsåede træer fra før skovind
fredningernes tid - mest perioden fra 1780
til 1840. Bestandene er oftest små, helt
ned til enkelte træer. Ofte er den slags be
voksninger blevet kaldt 'naturskov' . Sy
stematisk har Aaby og Odgaard brugt be
tegnelsen sideordnet med betegnelserne
'gammel græsningsskov' og 'stævnings
skov' i 'Naturskovarealer i Københavns og
Frederiksborg amter'. DGU 1985.
Gamle naturskove var engang unge, og
der ops�år fortsat nye naturlige skove . Det
sker som før skovindfredningen ved til
groning i perioder med ophørende brug af
jorder. I gamle dage var årsagerne måske
krig, pest eller kvægpest, hvor de nu blot
er ændringer i landbrugets driftsmetoder.
Der er således tale om såvel nye som
gamle naturlige skove.
Den gamle naturskov fortæller om sider
af ældre tiders land- og skovbrug. Den
unge tilgroningsskov, som vi ser opstå nu,
kan i nogle henseender vise tidlige stadier
af visse typer af nu gammel naturskov. Et
helhedsbillede af naturlige skoves op
ståen og ændringer gennem brug kan
man få ved at sammenligne konkrete
gamle naturskove med de skovhistoriske
oplysninger, der findes om dem. Her gø
res det ved eksempler hentet fra nuvæ
rende dansk område. I praksis er det mere
instruktivt at studere de naturlige løv
skove i Skåne, hvor stadier af den slags
skov i drift endnu findes i forståelig sam
menhæng.
SKOVENE FØR INDFREDNINGEN
Nutidens skove består mest af velafgræn
sede samlinger af plantede træer. Før ind
fredningen var de fleste skove ikke af
grænsede eller hegnede. Man talte om
skov, hvor træerne stod tæt (Berntsen
Flom og Fn 1111n 94 (2 +3): 53-64, Arl111s 1988

1656). Det var en relativ tæthed, for ofte
stod træerne så langt fra hinanden, at vi
ikke ville have talt om skov. Mange træer
stod samlet som lunde i åben græsbund.
Her i byernes udmarker eller overdrev
hentede husdyrene deres sommerfoder.
Der fandtes skove, som ikke ubetinget
lå for fæfod. Det var hegnede skovstykker,
som ikke eller kun periodevis, når det øn
skedes, blev afgræsset. I andre perioder
kunne der i disse 'skovhaver' være høeng
eller ager som i Viemose Strandhaver ved
Kalvehave (Munk 1969) .
Større græsningsskove var som de ud
marker, hvori de lå, oftest fælles. Også
skovhaver kunne være fælles, hyppigere
var de ejet eller brugt af en enkelt. Skove,
skovhaver eller dele af skove kunne af
godsejeren være taget ud af fællesskabet
og brugt af ham alene. Det var de såkaldte
enemærker.
Ejendomsforholdene blev efter midten
af 1400-tallet ændrede. Det blev i Østdan
mark - men normalt ikke i Vestjylland - ef
terhånden således, at godsejerne kom til
at eje overskovens træarter eg og bøg (Pe
dersen 1958-60) . Bønderne kom uden for
enemærkerne til at eje underskovens træ
arter, som var alle øvrige træarter. Brugen
af underskoven blev med tiden pålagt re
striktioner. Normalt var det også bønder
ne, som havde retten til at bruge jorden
mellem træerne. Det var målt med nuti
dens alen et mærkeligt dobbelt ejerfor
hold.
TRÆERNE
I græsningsskovene var hovedtræarterne
i århundrederne inden skovindfrednin
gen gerne både eg og bøg, men mange ste
der fandtes næsten kun eg. Rene bøge
skove forekom, men de var ikke almindeli
ge. Under hovedtræarterne voksede un53

Fig. l. 250-årig skov af Stilk Eg med pletvis underskov af Naur og Tjørn. Der var også græsning i 1700 tallet. Den
gang ville man have kaldt det skov, for træerne står ret tæt. Nu vil man snarere tale om træer i et overdrev. I 1700-tal
let var træerne mindre end 100 år. Nutidens opfattelse af datidens skove som særligt gamle er i de fleste tilfælde
ikke rigtig. På grund af græsningen er der i øjeblikket ingen opvækst af Eg. Skejten, Toreby sogn. T. Worsøe fot.
1985.

derskoven, som næsten overalt blev hug
get til gærdematerialer. Det kunne ske ef
ter en plan som stævningsdrift. Det
kunne også foregå mere tilfældigt, uden
eller med kontrol fra overskovsejerens
side. Kontrollen begrundede han med, at
der også var opvækst af eg og bøg i under
skoven. Det store problem i græsnings
skovene var, at dyrene skadede under
skov og opvækst og dermed hindrede sko
vens genvækst.
I hegnede skovhaver - roder, løkker,
indtægter, enghaver eller hvad de nu kald
tes - havde man styr på driften. Ikke blot
overskovens træarter var her beskyttet
mod græsningsskader. Underskoven
kunne sideløbende drives i forsvarlig
stævningsdrift uden skader i genvækstpe54

rioden. Man kunne i ly af hegnet produ
cere hø og korn samt dyrke frugttræer.
Man kunne - lovligt eller ulovligt - regu
lere træernes tæthed efter bundens lysbe
hov og fjerne skyggende bøge (jf. Munk
1969) . Agernhaver var særlige indhegnin
ger til at beskytte såede træer (Oksbjerg
1985) . Andre begninger blev etableret for
at sikre lovende opvækst som i Frejlevs
skove og i de sønderjyske brudgomskob
ler.
Oplysningerne om træartssammensæt
ningen i førudskiftningstidens skove er
ofte mangelfulde . Man kan dog konstate
re, at der i de sidste mange hundrede år
fandtes de samme træarter, som endnu
findes vildtvoksende.
De området� der blev skov ved skovind-

fredningerne, udgjorde kun en del af dati
dens skove . Det var de områder, hvor træ
erne stod tættest eller som var bedst eg
nede til skovs opelskning. Måske tre
gange så store arealer med træer blev ud
lagt bønderne som græsningsvederlag, er
statning for bøndernes afgivne græs
ningsrettigheder i de indfredede skove .
Hovedparten af de træer blev snart efter
ryddet. Mange af de arealer havde båret
vidtstrakte underskove uden eller med en
mådelig mængde overskov. Hvor under
skoven ikke blev ryddet efter skovudskift
ningen, kan dens træer endnu findes; ofte
har de været drevet med stævning langt
op i tiden. På steder kan overskovstræer,
overstandere fra forsvundne underskove,
stå som enlige træer i nutidens marker el
ler i yngre kulturskove, som det kan ses
flere steder ved Maribo-søerne.
Overskovens træer var i 1600- og 1700tallet som oftest ikke særligt gamle. Dog
fandtes spredte gamle træer bevarede for
deres oldenproduktions skyld. En hel ge
neration af gamle træer blev grundlagt i
kvægpestens tid midt i 1700-årene . De
træer var endnu unge, da skovene blev
indfredet. Nu er de sjældne minder.
Svin gik der i de fleste skove, fælles
skove som skovhaver. De kom som regel
først ud i september, når olden var mo
den . Så strejfede de frit gennem åbne gær
der. Større skade på træerne forårsagede
de næppe, dog nok nogen på opvæksten.
Svin har på steder favoriseret opkomsten
af rene bøgeskove (Bjerke 1957, Nielsen
1969-76) .
GAMLE NATURSKOVES
TIDLIGERE BRUG
Kilderne giver trods alle mangler detalje
rede skildringer af en del skove fra tiden
før indfredningen. Her vises i skemaform
eksempler på artssammensætning og da
værende anvendelse. De er udvalgt med
henblik på at vise mange typer skov, hvor
den tidligere brug ligger klar og kan sæt
tes i forhold til skovarealer af ensartet be
skaffenhed (skema 1-9).

Fig. 2. Borret er et græsset og h·æbevokset vænge til en
udflyttergård. Før udskiftningen var Borret en skov i
byens vang. Trevangsbruget gjorde det muligt at slå hø
i de to år, hvor vangen var tilsået, mens der var græs
ning det tredie år, hvor vangen lå til fælled. Egene er ef
terkommere af overskovstræer i førudskiftningssko
ven. Datidens underskov af Naur, Avnbøg, Ask og
Rød-El findes udenfor billedfeltet og er vokset op til
høje træer. Ingen træer er over 100 år. Således har Skej
ten og de fleste andre skove med Eg set ud før udskift
ningen. Af skovindikatorarter findes kun Gul Anemo
ne, som overlever under Tjørn samt helt inde ved træ
stammerne. Frejlev, Kettinge sogn. T. Worsøe fot. 1983.
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Træarter og bemærk
ninger

Brug før Indfred
ning

Skov/sogn

Træarter og bemærknlnger

Brug før indfrednlng

Skov/sogn

Bøg 150 Ar

Græsning/svin

Ormstrup/Sahl

Græsning, svin

Bøg 250 Ar opvokset ef
ter topstævning samt
af røller, Vorte-Bir1< 1 00
Ar, Asp, Ene, hvoraf
mange Ihjelskyggede

Græsning/svin

EnebærstykkeV
Rold

Bøg med mange 70-årige stammer, ingen un·
derskov

Dronninglund
Storskov/Dronn ingiund

Bøg med mange 70-årige stammer, få Stilkeg, 70 Ar, Ingen
underskov

Græsning, svin

Hammer Bakker/Hammer

Bøg, 250 Ar, Skov-Elm
1 00 Ar

Svag græs
ning/svin

SkræntenNive
Græsning, Svin

Bøskov
KraVThem

Bøg og Stilk-Eg op til
1 50 Ar med skæve
stammer, Tjørn, Tørst,
Røn, Asp, Kristtorn

Græsning langt
op i tiden/svin

Undeballe/Undeballe

Bøg og Stilk-Eg med
flere til mange 50-årige
stammer, Tørst
Bøg med en til flere
250-årlge stammer

Græsning, svin

Vælderskov/Skerping

Bøg op til 300 Ar, Stilk
Eg op til 250 Ar, Kor
nel, Skov-Elm, Ask,
Tjørn, Benved, Hassel,
Hyld m.m.

Ingen?

Vesnæs PynV
Skødstrup

1 . Eksempler på skove med Bøg som hovedtræart, hvor træerne
har haft den væsentlige del af deres opvækst før skovlndfrednln
gen.
For samtlige skemaer gælder, at der normalt blev hugget træ l
skovene. Også hvor det Ikke er anført, har der normalt været
gærdselshugst og svin på olden.
Såning og plantning er næsten ukendt før 1 720 og blev først al
mindeligt anvendt efter 1 760. Foryngelse skete ved selvsåning
eller ved rod- og stødskud l forbindelse med stævning.

3. Eksempler på skove med Bøg, der har været stævnet lavt, 'sat
på roden' 01. Worsøe 1 984).

Træarter og bemærk
ninger

Brug før indfred
ning

Skov/sogn

Stilk-Eg, 1 25 Ar, Tjørn,
Dunet Gedeblad

Græsning

Løjtofte/Købelev

Stilk-Eg, 1 8D-200 Ar,
Bøg, 150 Ar, Hassel

Græsning, hø
eng, gærdsel,
ager - var under
skov l vangen før
1785

Tebbestrup/
Haslund

4. Eksempler på skove med Stilk-Eg, som hovedsageligt er vok
set op l Indfredet skov.

Træarter og bemærknlnger

Brug før lndfredning

Skov/sogn

Træarter og bemærkninger

Brug før indfrednlng

Skov/sogn

Bøg, 50-150 Ar, flerstammet El efter stævnlng, grund af plastisk
ler

Høeng l vangen,
bøgen måske
Indvandret fra
skov på skrænten ved siden af

Lerbjerg/Lerbjerg

Stilk-Eg, Bo-årige stammer af rodskov

Græsning endnu

Fårup DybdaV
Vindum

Græsning, Hugst

Gasse Skrøp/
Skærbæk

Bøg, 100 Ar, Stilk-Eg
100 Ar med kort kævle
og stor krone

Græsning/svin

Dravedlløgumkloster landsogn

Stilk-Eg med mange
45-Arlge stammer efter
stævning, Asp, Tørst

Antagelig kun
hugst

Holt KraVThem

Bøg, 100 Ar, Stilk-Eg,
Dun-Bir1<, Kristtorn

Græsning/svin

Rye Nørskov/
Rye

Bøg 18D-180 Ar, VInterEg, Vorte-Birk, Alm.
Røn, Kristtorn

Stilk-Eg med Bo-årige
enkeltstammer efter
tynding, Småbladet
Und med mange 4Dårige stammer, Abild,
Ene

Græsning/svin

Eldrup/Gjeslng
Græsning

Boller KraVRomlund

Bøg og Avnbøg, 1 00
Ar, Kristtorn

Græsning/svin

HemstokiDover

Stilk-Eg og VInter-Eg
med ao-Arlge enkeltstammer af rodskud,
Tørst, Ene

Bøg, 160 Ar, Stilk-Eg,
Skov-Elm, Småbladet
Und, Ask, Hassel, Tjørn

Jonstrup Vang/
Værløse

Vinter-Eg med 80-Arlge
enkeltstammer af rodskud, enkelte stammer
1 25 Ar efter at være
holdt som overstandere

Græsning, bark

Høeng

StenhoiVKragelund

2. Eksempler på skove med Bøg som hovedlræart, hvor træerne
har haft den væsentlige del af deres opvækst beskyttet af hegn. l
denne gruppe skove findes kun sporadiske kreaturskader, som
er opstået, Inden hegningen blev effektiv.

56

5. Eksempler på egeskove, der har været stævnet Indenfor de sidste 100 Ar - de kaldes som regel egekrat De fleste findes vest for
lsrandsllnlen ned gennem Jylland Ofr. Worsøe 1 980).

Træarter og bemærknlnger

Brug før indlrednlng

Skov/sogn

Træarter og bemærkninger

Brug før indlrednlng

Skov/sogn

Slilk-Eg, 200 år, al rodskud efter stævning,
Hassel

Græsning, ager

Langå Egeskovllang å

El, enkellslammel, 1 00
år, Kristtorn, meget
blød bund

Ikke anvendt

Lille Rusebæk/
Sønder Vissing

Slllk-Eg, 200 år, mangestammel El efter
stævning, 1 Bøg

Først høeng og
gærdsel, siden
græsning og
gærdsol

TusøNisslng

Skov-Elm, 81)-100 år,
lidt El samt lå Bøge på
100 år, IIdi Ask

Tidligere skovhave?

Radbjergi
Væggerløse

Slilk-Eg, 200 år, Avnbøg, 200 Ar træerne
spredtslående

Græsning, høeng

Kærstrup Dyrehave/Fugise

Taks op 111 185 år l
gammel bøgeskov ijlr.
Worsøe 1 985)

Græsning og
pyntegrønt

Sirandskoven/
Gauerslund

Slilk·Eg, 250 år, Pil, El,
Hæg, Tjørn, Hassel,
Naur, Fuglekirsebær

Gærdsel, svin,
først høeng, siden græsning
og gærdsol

Kaslunde/Dølle·
fjelde

Dun-Birk og Slilk-Eg
op III 120 år, Bøg 1 00
Ar, Kristtorn Ofr. Worsøe 1974a)

Græsning III ca.
1 900

Ringholm Hoved/Rye

Slllk-Eg, 200 år, Hassel, Småbladet Lind,
100 år, opvokset al
stødskud

Græsning, svin

Køge Ås/Højelse

Slilk-Eg, 250 år, Avnbøg, Naur og Tjørn l
pletler

Græsning til nu

SkejleniToreby

8. Eksempler på skove al underskovslræarter, hvor der Ikke er op·
lysninger om skovhavedrift eller stævning. Del første eksempel
synes al være uberørt primærskov. Del sidste eksempel er garnmel tilgroningsskov l tidligere græsgang. De øvrige eksempler er
formentlig resler al den naturlige skov på stedet.

6. Eksempler på skove med Slllk-Eg som hovedtræart, hvor træer
ne har haft den væsentlige del al deres opvækst før skovens Ind·
fredning

Træarter og bemærkni nger

Brug før lndlred·
nlng

Skov/sogn

Ask, 1 20 år, enkellslammel efter udtynding

Høeng

HavkærNindblæs

El med mange 50-årl·
g e stammer efter slævnlng

Høeng og siden
IIdi græsning

Ask med 2·3 SQ-årige
stammer efter stævning

Høeng og siden
lidt græsning

Moes AbildgårdNisslng

Ask med flere uregel·
mæsslge stammer el·
ler stævning, El, Hæg

Græsning

Ajstrup KraV
VIndblæs

Hassel, Avnbøg, Tjørn,
Kornel, Asp, Korsved,
Ask, topstævnet Slllk·
Eg, Hassel er dominant

Gærdsel,måske
også høeng

Slubbestykkel
Ullerslev

Småbladet Lind med
stammer op III 200 år,
opvokset af topstævnet
Lind og al Lind som un
derskov ijl. Vaupell
1863)

Græsning med
husdyr og vildt

Vindeholmel
Tillilze

Moes AbildgårdNissin g

7. Eksempler på skove overvejende al underskovslræarter, der
gennem århundreder har været drevet med stævning. Høenge l
skov var normalt hegnede, ellers var de vogtede al hyrder 01.
Worsøe 1 979).

Træarter og bemærknlnger

Brug al voksesle·
del førhen

LokalileVsogn

Slilk·Eg op til 60 år
med en eller flere slammer, Ene, Alm. Røn

Græsning III nu l
lyng- og græshede

Mols Bjerge/Agrl

Ask, låårlge frøplanler
1·3 meler høje

Sporadisk græsnlng III nu

Kyslen ved Havkær SkovNind·
blæs

El, flerstammel, 30 år l
våd tørvebund, hvor
man har søgt at fJerne
den l åben eng ry-.lorsøe 1 977)

Høeng

VIle Kilder/Them

El, 1 2 år, med 1-3 slamm er l brakmark på plastisk ler

Ager til 1 973

HollerneNisslng

Dun-Birk, 5-30 år,op
voksel l åben græs
bund

Græsset kullur
eng til 1 950'erne

Ringholm Ho
ved/ Aye

Dun·Birk, 100 Ar, Pors,
på våd tørvebund Olr.
Worsøe 1 974 a)

Høeng i skoven

Aye Nørskov
ved RosvigtAye

9. Eksempler på lilgronlngsskove, hvor del sidste eksempel med
gammel tilgroningsskov formidler overgangen til de gamle natur
skove.
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UNGE SELVSÅEDE SKOVE
Før landbrugets udskiftning af jordfælles
skabet og før skovindfredningerne blev
næsten alt land og alle skove brugt på en
anden måde end i nutiden. Træ og gærd
se! blev taget, hvor træer var. Men arealer
nes anvendelse var anderledes mangesi
dig end i vor tid . Sideløbende med træpro
duktionen blev jorden brugt til høeng,
ager og græsning. Utilsigtet tilgroning fo
rekom, når driftens intensitet faldt. Tilsig
tet tilgroning skete i 1600- og 1700-tallet i
forbindelse med skovs opelskning. Hyp
pigere skete det måske som i Hinge sidst i
1600-tallet, hvor den mineralstoffattige
agerjord krævede lange hviletider, fordi
der ikke var gødning nok. Den hvile fore
gik med erfaringsmæssigt fastlagte inter
valler. Indfredning og hvile har gundlagt
meget af den skov, der nu findes som gam
mel naturskov, som lunden ved Tebbe
strup nær Randers.
I skovindfredningsperioden foregik der
en stærk tilgroning på åbne pladser og
blandt spredte store træer bag de indfre
dede skoves gærder. De tilstedeværende
træarter bestemte i høj grad sammensæt
ningen af tilgroningsskoven. En del af
denne selvsåede skov findes nu som gam
mel naturskov som Eldrup Skov på Djurs
land (Andersen 1984). Typisk var der i den
slags skov kun små græsningsskader op
stået i ungdommen, før indfredningen
blev effektiv.
I nutiden ser man tilgroningsskove op
stå ved opgivelse af høenge, overdrev og
heder samt på tilfældigt henliggende are
aler. Den opgroende skov adskiller sig i
begyndelsen ikke meget fra tidligere ti
ders tilgroningsskov. Men den får bedre
mulighed for at udvikle sig i fred, end sko
vene havde førhen.
REGULERET NATURSKOV
En del skov af gamle træer fornemmes
som naturskov. Det er indlysende, at
skov, hvor træerne er lige gamle og står i
rækker, er plantet. Men gammel kultur
skov, hvor der er sket spredt hugst i forbin
delse med opvækst af måske flere genera58

tioner af frøplanter, kan ikke altid uden vi
dere erkendes som kulturskov.
Naturskov af bøg på god bund sætter
ofte mange frøplanter. Ved lysstilling af
bunden vokser de op til nye træer. De
kommer passende udtyndet til at udgøre
nye trægenerationer som i Fanefjord Skov
på Møn. Men de er hjulpet på vej .
Frostrup Hestehave nær Sakskøbing er
selvsået skov af Ask, der engang hørte til
i en bondeskovhave. Den er gennem et
100 år langt forsøg opelsket med tre etager
af kroner ved at efterlade overstandere
gennem en eller to omdriftsperioder, når
de øvrige træer blev hugget. Driften er til
dels en stævningsdrift, idet foryngelsen
er sket såvel gennem frøplanter som gen
nem stødskud, der bliver eftertyndet (Bor
nebusch & Rix 1924) .
Hald Ege var til ca . 1800 en stævnings
skov af eg, der blev sat på roden og senere
eftertyndet. Skoven blev brugt til græs
ning til omkring 1850. Efter græsningens
bortfald er egene vokset op til høje træer,
på hvis stammer man stadig kan se spor af
en eftertynding, der kun efterlod en stam
me. Bøg findes i skoven fra gammel tid og
er vokset op til store træer. De fjernes nu i
vid udstrækning af skovvæsenet, idet sko
vens karakter af egeskov er sikret gennem
fredning (jf. Worsøe 1981 ) .
D e 300-årige ege i Frisenborg Dyrehave
voksede op i de nedlagte agre til den om
kring 1680 nedlagte landsby Emdrup. Nu
holder skovvæsenet underskoven nede,
for at egene skal komme til deres ret (Biil
mann 1952) .
BLANDINGER AF NATUR
OG KULTURSKOV
I Vrangstrup Skov, Granslev sogn, er en
skovmose blevet tilplantet med ask for en
del år siden. Askene er nu høje træer, men
den naturlige underskov af rød-el og hæg
på den våde bund er stadig i behold.
I en del af Brande Krat, Them sogn, be
står underskoven af pyntegrønt, mens
overskoven udgøres af opstammede ege i
den tidligere stævningsskov.
På steder findes tilgroningsskov af ind-

Fig. 3. FJerstammet bøgeskov af rod- og stødskud opvokset i hede efter hugst og græsning. Bøg har i denne del af
landet en regenerationsevne, som ellers er usædvanlig. For 100 år siden stod træerne som store buske i lyngen.
Grundet på menneskets efterstræbelser er her ingen Eg. Selv om frøtræerne ikke er langt borte, er der nu for mørkt
til, at Egen kan genind vandre. Vælderskov, Rebild, Skørping sogn. T. Worsøe fot. 1981.

førte træsorter. I en tidligere åben mose
forhen anvendt til høslæt i Nørlund Skov,
Årestrup sogn, er tilgroningen sket med
dun-birk blandet med rød- gran, som såle
des foreløbig indgår i den naturlige suc
cession på mosens frugtbare bund. Tilsva
rende indgår skov-fyr og bjerg-fyr ofte i til
groningen af heder sammen med blandt
andet vorte-birk, almindelig røn, eg og
bævreasp, der ofte hidrører fra rodskud.
Tit ser man rød-gran og ædelgran så sig i
skov af indfødte løvtræer.
Ahorn er naturaliseret i Danmark efter
dyrkning, særligt i bøgeskov, hvor den tå
ler skyggen. Ahorn blev hyppigt plantet
af von Langen midt i 1760-erne (Ødum
1980) . På steder danner den bestande af
større træer, en slags naturlig skov af en
naturaliseret træart.

DE NATURLIGE SKOVES OPRINDELSE
Skovudviklingen i Danmark efter sidste
istid er i regionale træk velkendt gennem
en række pollenanalytiske arbejder
(herom Iversen 1979). Lokalt er skovud
viklingen foreløbig kun kendt enkelte ste
der gennem arbejder fra de seneste år
(Aaby 1983, Andersen 1984, Odgaard
1985). Fra de undersøgelser hidrører ho
vedparten af vort kendskab til de primære
skove, der dækkede landet, før landbru
get omkring 4000 f. Kr. begyndte at ændre
forholdene. De oprindelige ændringer
kan ikke direkte spores i bevarede natur
skove. Indirekte har de nok virket ved at
ændre artssammensætningen.
Er end enkelte ege 1000 år gamle, så er
træer i større antal i bedste fald kun nogle
få hundrede år, i hvert fald hvad stam59

Fig. 4. Egekrattet her har været græsset gennem flere hundrede år. Bunden blev holdt lys ved stævning. Nedskæ
ring i fast om drift, her med 60-70 års mellemrum. Det nedstævnede træ kunne anvendes til gavn og brænde, bar
ken blev anvendt til garvning. Der har været græsning i skoven endnu efter krigen 1939-45. Det har givet skader
på opvoksende stammer, og der findes endnu pigtrådsrester som vidnesbyrd om den tidligere brug. For tiden gen
nemføres en fredningssag for skoven med tilliggende hederester. Den skal bevare særpræget gennem pleje samt
hindre, at området ødelægges ved indplantning af nåleh·æ. Stenhalt Skov. T. Worsøe fat. 1979.

merne angår. Underskovstræarter, som
forynges ved rod- eller stødskud, kan nok
være ældre. Alle eksisterende træindivi
der må dog formodes at være fremvokset
efter landbrugets ankomst til Danmark.
En urskov er en skov, hvor opvæksten
er i balance med højskoven. Den findes i
et område, der altid eller i hvert fald meget
længe har båret skov. Dens artssammen
sætning har aldrig været ændret af men
nesker, og dens jordbund har aldrig været
behandlet af mennesker. Træerne bevaret
i urskov behøver ikke at være særlig gam
le. Eftersom urskov er et spørgsmål om
skovkontinuitet og manglende brug, er
urskove sjældne i Danmark. Sidste eksem60

pel i skema l og første eksempel i skema 8
er formentlig urskove .
Træarter, der fandtes før bondestenal
deren, findes næsten alle endnu i natur
lige forekomster. Arter som stilk-eg, rød
el, ask, dun-birk, hassel og tørst er almin
delige i gammel naturskov.
Andre er sjældne som taks, skærm-el,
småbladet lind og småbladet elm. Hvor
de nævnte arter nu vokser, er deres ind
byrdes mængdeforhold ikke som i ursko
vens tid. Der findes dog skove, som min
der om dengang. På Køge Å s vokser skov
af stilk-eg, småbladet lind og hassel. Sko
ven blev før indfredningen anvendt til
græsning. Ved herregården Krenkerup

nær Sakskøbing findes i skavstykket Ha
veskoven skærm-elm som hovedtræart,
dertil lidt stilk-eg og ask (jf. Andersen
1976) . Skoven synes efter ældste matrikel
kort at have været høeng før 1800. I ingen
af de nævnte to skove findes stammer væ
sentligt ældre end 200 år, de fleste er yng
re.
Træarter som bøg og avnbøg er typiske
i gamle naturskove, men de er først ind
vandret til landet efter landbrugets an
komst (Ødum 1968).
Naturskove, der henligger i århundre
der uden anvendelse, vil med tiden med
god vilje nok kunne betegnes urskov.
SKOVKONTINUITET OG URTEFLORA
Mange steder findes jordfaste fortidsmin
der i skov, som eksisterede før indfrednin
gen. Ofte er der skov, hvor der for 2-300 år
siden var ager. Det er velkendt, men frem
hæves her for at erindre om, at skovens hi
storie på steder har været afbrudt i perio
der. Tilstedeværelsen af frøtræer gav ny

skov, hvor mulighed opstod. De træer
stod sjældent langt væk. I Vestjylland var
træer dog blevet sjældnere allerede i løbet
af middelalderen. I det øvrige land stod
træer spredt i agre, enge og overdrev langt
op i tiden: østpå således i Frederiksborg
amt hen i 1800-tallet, vestpå på samme tid
i Ribe amts østlige herreder.
Man skal hen i 1600-tallet, før skovens
genvækstmuligheder i Østdanmark for
ringes skæbnesvangert. I 1680-erne fand
tes mange skovløse arealer for eksempel
på Vestlolland og i det midtjyske Houl
bjerg herred.
Ad pollenundersøgelsernes omstænde
lige vej kan man få kendskab til konkrete
skoves sammensætning gennem tiderne.
Man har det som nævnt enkelte steder.
Getmem historiske kilder er det hurtigere.
De rækker dog i bedste fald kun tilbage til
ca. 1500. På begge måder dokumenteres
afbrydelser i skoven. Af dem blev der sta
dig flere. Hvor skoven kom igen, har der
været frøtræer. Hvor urtefloraen fortsatte

Fig. 5. Når man finder mange ensartede stød med dette udseende i en skov, så har der været stævningsdrift. Her
ophørte den regelmæssige stævningsdrift til gærdsel og brænde i 1964. Sporadisk foregår der stadig hugst. Efter
fredning for nylig vil amtet søge at genskabe arealer med den oprindelige driftsform. Stubbetykke, Utterslev sogn.
T. Worsøe fot. 1984.
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Fig. 6. Naturlig løvblandingsskov af bl.a. Eg, Bøg og Skov-Elm på stejl, sydvendt kystskrænt. l skovbunden findes
en overordentlig rig urteflora med adskillige sjældne arter. Et sådant skovsamfund er det nærmeste man kommer
urskov i Danmark. Vosnæs Pynt. T. Worsøe fot. 1976.

sin eksistens under nye træbestande, har
der været overlevelsesmuligheder i form
af beskyggede voksesteder i nærheden.
Kun her kunne skovens urter klare kon
kurrencen med lysbundsplan terne. Skyg
gede voksesteder fandtes helt inde ved
træernes baser, under buske og opvækst
samt på nordhæld. Det ser man på beva
rede overdrev i nutiden.
En del af skovens urter kan ikke klare
blot en sommer på åben bund; flertallet
holder i det højeste nogle få år. Sjældnere
skovurter med ringe spredningsevne og
særlige krav til bunden kan man opfatte
som indikatorer for skovkontinuitet, i
hvert fald hvis der findes flere arter på
samme lokalitet (skema 10) .
Er urterne til stede i et område, kan de
hurtigt brede sig til tidligere dyrkede are
aler, når træernes skygge kommer tilbage.
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Mens de gamle naturskove blev an
vendt til stævning, græsning og høslæt,
skete der en kompliceret tilpasning af ur
tefloraen til skovbundens brug. I de nu
gamle naturskove kan tilpasningens resul
tater normalt ikke mere erkendes. Hvor
der ikke længe har været landbrugsdrift i
skovbunden, har skyggeplanterne, skov
bundsplanterne, helt taget herredømmet.
Hvorvidt et område har været perma
nent bevokset med skov, kan man derfor
ikke normalt se i bevarede naturskove,
med mindre afbrydelsen er af nyere dato.
Derimod kan man dokumentere, at der
overordentlig mange steder har været
skov i de gamle matrikelskort og Den store
Matrikels forstand gennem de sidste 300
år, ja, på steder tilbage til slutningen af
1400-tallet. Bedre kan det gøres ved pol
lenanalyser.

Skov-Rørhvene (Calamagrostis arundinacea)
Kæmpe-Repgræs (Poa remota)
Skov-Svingel (Festuca alllsslma)
Skov-Byg (Hordelymus europaeus)
Finger-Star (Carex dlgitata)
Kæmpe-Star (Carex pendula)
Tyndakset Star (Carex strigosa)
Rød Skovlilje (Cephalanthera rubra)
SVærd-Skovlilje (Cephalanthera longifolia)
Hvidgul Skovlilje (Cephalanthera damasonium)
Tælblomstret Hullæbe (Eplpactis purpurata)
Rederod (Neottia nldus-avls)
Knælæbe (Eplpogium aphyllum)
Uldhåret Renunkel (Ranunculus lanuginosus)
Tandrod (Dentarta bulbifera)
Kronløs Springklap (Cardamine impatlens)
Forskelligblomstret Viol (Viola mlrabilis)
Vår-Fladbælg (Lathyrus vernus)
Snylterod (Monotropa hypopitus)
Håret Kartebolte (Dipsacus pilosus)
1 0. Eksempler på urter, der indikerer skovkontinuitet. De må Ikke
kunne overleve udenfor skov, de skal stille krav om en særlig
skovjordbund, og de må helst ikke kunne sprede sig for langt.
Om de fleste skovarters spredningsevne ved man · som for an
dre planler -for lidt til, al deres tilstedeværelse kan dokumentere
noget. Tilfældig fjernspredning gør, at der må være mindst 2-3
Indikatorarter tilstede på en lokalitet for at sandsynliggøre
skovkontinuitet l et område.

EG ELLER BØG
Naturskove med bøg forekommer som of
test i tidligere fælles græsningsskove. De
synes overalt at ligge i de oprindelige mid
delalderlige almindinger. Det var de ud
marksjorder, som engang var ingens og
senere kongens. Interessen for at eje al
mindingen viser, at den kunne bruges og
blev det. Urskovsrester netop her er der
for ikke at forvente .
Som art viser bøg kun ca . 3500 år tilba
ge. Men hvor den forekommer i gammel
naturskov er den indikator for skovs fort
satte eksistens. Den kan kun forynge sig i
skovklima .
Nordjyske bestande af mangestam
mede bøge, 'røller', er uregelmæssigt
stævnede rester af tidligere løvblandings
skove. Hvor bøgebestandene er rene,
skyldes det, at egen var særlig efterstræbt.
Egens frøplanter kan under lyse forhold
tage sig op i kort græs. Bedst var dens
fremvækst i hegnede stævningsskove.
Den blev således favoriseret af landbrugs
driften. Også landbruget ville gerne have
egen, som var det bedste gavntræ til de
fleste formål. Tilstedeværelsen af gamle
ege fortæller mere om førudskiftnings
landbrug end om urskov.

De jyske egekrats oprindelse var skove
med eg i blanding med andre træarter: her
bøg, der småbladet lind og hassel. Endnu
i 1680-erne var der bøg i skovene på østsi
den af Karup ådal. Man kan endnu på ste
der se, hvor godt bøg under de rette for
hold trives på hedebund. Bøgens forsvin
den fra flertallet af egekrattene må tilskri
ves menneskets utrættelige stævnings
virksomhed, som bøgen dårligt kunne
tåle i længden.

Fig. Z Kantet Kohvede (Melampyrum cristatum) findes
kun i skove, der ikke er for mørke. På den anden side
kan den ikke klare sig i det åbne land, hvor den over
vokses af konkurrenterne. Derfor er Kantet Kohvede li
gesom sin slægtning Blåtappet Kohvede (M. nemoro
sum) indikator for skovkontinuitet. E. Worsøe fot.
1973.
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LAD NATURSKOVENE STÅ
Naturskove er spændende, de kan føje
brikker til puslespillet om landets tidligere
brug. Derimod siger de mindre om den
tidligere natur, fordi træartssammensæt
ningen som regel er ændret gennem sko
vens brug til stævning, græsning, høslæt
og ager. Er naturskoven som oftest ikke ret
'naturlig', så lad den alligevel stå, hvilke
træarter den nu måtte være sammensat
af. Naturskoven er et bedre levested for
planter og dyr end kulturskovens mono
bestande . I modsætning til den ensaldre
de kulturskov ændrer naturskovens sam
mensætning sig gradvist gennem tiden.
På steder forynger den sig, eller der ind
vandrer andre træarter. Det giver overra
skelser og nyt liv. Og hvis den gamle na
turskov ikke vil stå mere? Så kommer der
en anden i stedet for, som er mindst lige så
naturlig.
Plantenavne efter: Kjeld Hansen:
Dansk feltflora . - København 1984.
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Berigtigelse:
I artiklen af Edwin Nørgaard: Eresus niger
i Danmark, Flora og Fauna 94.1 (1988) var
der desværre sket en ombytning af signa
turer i billedteksten til fig. l side 6. Den
rigtige tekst skal være:
O før 1928 (befare 1928)
e efter 1928 (nfter 1928)
O både før og efter 1928 (bolh befare n11d nfter 1928)
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Bestemmelse af karpefiskehybrider.
Steen fesper Horsted & Torkel G isse/ Nielsen
(Zoologisk Muse!! m Universitetesparken 15
2100 København Ø)
With an English summary

I forbindelse med fiskeri og fiskeribiologi
ske undersøgelser fanges til tider fisk,
som er overordentlig vanskelige at be
stemme . Det drejer sig i mange tilfælde
om hybrider. Det største antal hybrider
finder man inden for karpefiskefamilien
(Cyprinidae) (Hubbs 1955). Det kan godt
undre, hvorledes disse hybrider opstår,
da der normalt er en tidsmæssig, rumlig
eller adfærdsmæssig adskillelse af nært
beslægtede arters gydning. Hvis man
f.eks . ser på brasen og skallens legetider,
gyder skallerne normalt sidst i april til
midt i maj, mens brasen gyder midt i maj
til først i juni (Otterstrøm 1923) . Alligevel
kan der være et vist overlap, da nogle bra
sen modnes tidligt og skaller kan sinkes i
udvikling f.eks. af sygdom. Dette kan
medføre hybridisering, da de to arter stil
ler nogenlunde samme krav til legeplad
sen. Sandsynligheden for dette kan yder
ligere forstærkes på lokaliteter med få eg
nede gydepladser. Hos to arter, der besid
der karakterer uden overlap, skulle man
forvente, at hybriderne let kunne identifi
ceres, da de i forhold til forældrearterne
har intermediære karakterer, men dette er
langt fra altid tilfældet. Hybriderne ligner
til tider den ene af forældrearterne mere
end den anden. Dette skyldes muligvis, at
visse hybrider (skallebrasen og skallerud
skalle) kan være fertile og således krydses
tilbage på en af forældrene, hvorved der
med hensyn til en given karakter frem
kommer en flydende overgang mellem
hybrid og forældre (Wheeler 1976 ). Hybri
dernes gonadeudvikling er i de fleste til
fælde normale, men det endelige bevis for
hybridernes fertilitet med kontrollerede
opdrætseksperimenter mangler stadig
(Burrough 1981 ) .
Formålet med denne artikel e r dels at
gennemgå de kendte danske karpefiske
hybrider og at diskutere de væsentligste
Flom og Fa1111a 94 (2 +3): 65-71, Arhus 1988

karakterer i forbindelse med bestemmel
sen af disse .
DANSKE KARPEFISKEHYBRIDER
Samlede oversigter over danske karpefi
skehybrider findes i Otterstrøm (1919,
1923 & 1930-31), hvor en række forskellige
hybrider beskrives meget detaljeret. Disse
oplysninger suppleret med egne fund,
samt registreringer fra Ferskvandsfiskeri
laboratoriets søarkiv (Dahl pers. medd . )
e r angivet i tabel l .
Tabel 1 . Lokaliteter mærket * stammer fra Dahl (pers.med.), de
understregede fra Horsted & Nielsen(1 986),og de øvrige fra otter·
strøm (1919, 1 923 & 1 930·31). Udover de i tabellen anførte hybri·
der angiver otterstrøm (1 923) udokumenterede tilfælde af rud
skallebrasen og rudskalleskalle fra hhv. Mossø og Tjele Langsø.
KRYDSNING

LOKALITET

Brasenskalle (Abramls
brama X Rutilus rutilus)

Almlndsø, Arresø, Bagsværd Sø,
Brassø, •eurresø, Erededksborg
slols.sø. *Fiadesø, Flyndersø,
'Fusslngsø, "Haderslev Dam,
Lyngby Sø, Lyngsø, Lumby - Tho
rup Mark Dam, Maribo sø, Slike
borg Langsø,•Skærsø v/Don s,
•Stevning sø, •Tange sø, l]ele
Langsø, \JHerslevMose?, •vest
birk sø, Viborg Søerne

Brasenrimte (Abramis
bram a X Leuclscus Id u s)

Tjustrup Sø

Brasenløje (Abramlsbra
ma X Alburnus alburnus)

Arresø

Rudskalleflirer (Scardini
us erythrophthalmus X
Blicca bjorknaj

Randers Fjord

Rudskallebrasen (Scardl
nlus erythrophthalmus X
Abramis brama

LJUers!eyMose ?

Flireskalle (BIIcca bjork
na X Rutllus rutllus)

Helgeå

Løjeskalle (Aiburnus al
burnus X Rulilus rutilus)

Arresø, Borresø, Gudenå, Ran
ders Fjord, Silkeborg Langsø

Karpekaruds (Cyprinus
carpio X Carasslus caras
slus)

Lokaliteterne Ikke nærmere opgi
vet
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Fig. 1. Hybriden fra Utterslev
mose (foto G. Brovad)

Da der til stadighed registreres en lang
række hybrider fra det øvrige Europa, kan
det undre, at der siden Otterstrøm (193031) ikke er registreret andre hybrider i
Danmark end brasenskaller (Dahl pers.
medd . ) . Dette skal sandsynligvis ses i ly
set af den store interesse for medefiskeri i
Mellemeuropa og England. Kendskabet
til og opmærksomheden på hybridernes
tilstedeværelse er her langt større end i
Danmark, da det i forbindelse med kon
kurrencer i medefiskeri med meget store
præmiesummer er vigtigt at få bestemt
fangsten korrekt. Brasenskallen er uden
tvivl den almindeligste hybrid i Danmark,
men sandsynligheden for, at andre bra
sen- og flirehybrider er blevet bestemt
som brasenskaller, er ganske stor. På Zoo
logisk Museum i København eksisterer

kun et enkelt eksemplar af en karpefiske
hybrid, så referencematerialet er meget
ringe.
Med udgangspunkt i en fisk fanget i Ut
terslev Mose i maj 1985 (Horsted & Niel
sen 1987, Nielsen & Horsted 1987), vil vi i
det følgende diskutere forskellige karakte
rer som kan anvendes til bestemmelse af
karpefiskehybrider. Hybriden havde en
totallængde på 24.5 cm, vejede 137 gram
og var 7 år gammel (fig 1). Fisken havde på
trods af fangsttidspunktet umoden rogn
og var formodentlig steril.
I de følgende afsnit vil hybriden blive
sammenligne.t med brasen, skalle og rud
skalle med hensyn til de morfologiske ka
rakterer, der normalt anvendes ved be
stemmelse af karpefisk.

Tabel 2. Skæl og finnestråle tællinger, X refererer til den l artiklen omtalte hybrid.

skalte

rudskalte

brasen

skalle

brasen
X rud
skalle

x

40-45

41-42

49-57

45-54

45-48

47

12-13

12-13

18-19

1 5-18

1 1 -14
1 1 -14
1 5-18
9-10
x-19-x

1 1 -12
13-15
1 5-17
9
x-19-x

1D-1 2
26-32
15-19
8-10
x-1 9-x

1 1 -13
1 8-20
16-19
10
x-1 9-x

brasen

Sidelinieskæl
Skælrækker mellem
rygf. og bugt.

Eiccesi[Ahu
Rygfinne
Gatfinne
Brystfinne
Bugfinne
Halefinne
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x

16

1 4- 1 9

11
17
18
9
x-1 9-x

ANTAL FINNESTRÅLER, SIDELINIE
SKÆL OG SKÆLRÆKKER
Tabel 2 viser antallet af finnestråler, sideli
nieskæl og skælrækker på hybriden fra Ut
terslev Mose sammenlignet med skalle,
rudskalle, brasen, brasenskalle og brasen
rudskalle. Data stammer fra egne tællin
ger, Otterstrøm (1914, 1923 & 1930-31) og
Kennedy & Fitzmaurice (1968) .
Uheldigvis er det ikke muligt at finde
beskrivelser af finnestråleantallet i alle fin
ner hos skallerudskalle og brasenrudskal
le . Wheeler (1976) konkluderede, at oplys
ninger om antallet af finnestråle1� sideli
nieskæl og skælrækker ikke hjælper me
get i forbindelse med bestemmelse af
skalle og rudskalle, da der er et betragte
ligt overlap mellem de to arter.
Antallet af finnestråler i gatfinnen på
den omtalte hybrid er den eneste karakter,
der kan pege på en mulighed i tabel 2,
nemlig at det skulle være en hybrid mel
lem brasen og rudskalle.
SVÆLGBEN
Morfologien af svælgbenene og deres
tænder er en væsentlig karakter i forbin
delse med bestemmelse af karpefisk.
Wheeler (pers. medd. ) anser svælgbe
nene for den stærkeste enkeltkarakter til
bestemmesle af hybrider. På fig. 2 og 3 ses
svælgbenet og svælgtænderne af hybri
den og de tre mulige forældrearter.
Skallen har 5 (sjældent 6) koniske tæn
der i en enkelt række. Bidefladen er glat
og konkav og de to bageste tænder kan
have en svagt savtakket overflade . Svælg
benet hos brasen har 5 tænder i en enkelt
række. Tænderne er krogformede med
glat bideflade . Rudskallens svælgben har i
modsætning til de før nævnte arter 2 ræk
ker svælgtænder med 3 i den inderste og 5
i den yderste række. De enkelte tænder af
viger ligeledes fra de to tidligere ved at
være stærkt kamformede. De bageste tæn
der har 6-7 spidser.
Hybridens 5 svælgtænder sidder i en
enkelt række og på nær den bageste er alle
stærkt eroderede. Den bageste er krogfor
met som hos brasen, og bidefladen er kon
kav og svagt takket som hos skallen.

l

llllllrll IIIII

10

11

Fig. 2. Det venstre svælgben fra (regnet fra oven): l )
Skalle, 2) Brasen, 3) Rudskalle og 4 ) Hybriden (foto G.
Brovad).
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Cowx (1983) beskriver svælgbenet af en
hybrid mellem brasen og skalle som har 56 koniske tænder med en glat konkav bi
deflade. Berg (1964) nævner at sådanne
hybrider i sjældne tilfælde kan have 2
tandrækker på svælgbenet til trods for at
begge forældrearter kun har een. Ken
nedy & Fitzmaurice (1974) konkluderer at
svælgbenet fra hybrider mellem brasen og
rudskalle altid har to rækker kamformede
tænder ligesom rudskallen. Wheeler
(1976) undersøgte 29 eksemplarer af hybri
der mellem skalle og rudskalle, af hvilke
21 havde l række svælgtænder med rucl
skallelignende form.
Morfologien af hybridens svælgben
sammenholdt med ovennævnte forfatte
res konklusioner antyder, at hybriden er
en krydsning mellem brasen og skalle .

Fig. 3. Den bageste tand fra venstre svælgben fra (reg
net fra oven): l) Skalle, 2) Brasen, 3) Rudskalle og4) Hy
briden (foto G. Brovad).
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ØRESTEN
Berinkey (1956) brugte ørestenene i en tax
onomisk beskrivelse af karpefiskefamili
en. Karpefiskene har ialt 3 sæt øresten, i
dette afsnit har vi sammenlignet den stør
ste øresten (asteriscus) fra hybriden med
de tre mulige forældrearter (fig. 4) .
Skallens øresten er rektangulær, højere
end lang, med en enkelt trekantet indskæ
ring fortil, nedenfor hvilken der sidder en
lille spids. Kanterne er irregulært tandede
med korte afrundede tænder. Sulcus (for
dybningen i midten ) er oval, dyb og næ
sten lukket fortil.
Rudskallens øresten er ligeledes rektan
gulær og højere end lang, men har 2 tre
kantede indskæringer fortil med en frem
springende spids imellem dem. Kanterne
er irregulært tandede med dybere indskæ
ringer end hos skallen. Sulcus bøjer opad
og er ret lav.
Hos brasen er ørestenen cirkulær med
to spidser. Kanten er irregulært tandet
med korte stumpe tænder. Sulcus er lav,
næsten cirkulær og åben fortil.
Formen af hybridens øresten ligner rud
skallens med to trekantede indskæringer
fortil . Tænderne langs med kanten er ge
nerelt spidse med dybere indskæringer
end hos skalle og brasen. Ligesom hos

Fig . 4. Øresten (Asteriscus) set fra indersiden fra l) Skalle (øv. tv.), 2) Brasen (øv. th. ), 3) Rudskalle (ned. tv.)
og 4) Hybriden (ned. th.).

rudskallen er sulcus lav og opadbøjet
Asteriscus' morfologi tyder på, at hybri
den er en krydsning mellem en rudskalle
og skalle eller brasen.
GÆLLELÅ GSKNOGLEN
Formen af hybridens operculum vil i dette
afsnit blive sammenlignet med skalle,
rudskalle og brasens operculum (fig. 5) ef
ter metoder anvendt af B erenkey (1960) og
Pethon (1981). Til dette formål anvendes
følgende index : K( K l /1<2) og R (R1/
R2), hvor K1 er længden af operculumn
og K2 den største høj de . R1 er afstanden
fra ledforbindelsen til gællelågsknoglens
bageste og øverste hjørne og R2 er afstan
den fra ledforbindelsen til det bageste
nederste hjørne. Indexværdierne er vist i
tabel 3 .
=

=

Tabel 3. Værdler for K- og R-lndeM; s.d.-værdl l parantes.

K
R

brasen
(n=4)

skalle
(n = 4)

1 .546 (0.01 8)
1 . 1 36 (0.045)

1 .510 (0.029)
1 . 1 65 (0.045)

rudskalle
(n = 6)
1 .593 (0.039)
1 .241 (0.026)

hybrid
(n = 1)
1 .6 1 2
1 .062

Hubbs (1955) og Gasowska (1968) skri
ver, at det på det nærmeste er en universel
regel, at hybrider besidder karakterer,
som er intermediære i forhold til forældre
arterne. Følgeligt skulle forældrearterne
være en brasen og en anden art end skalle
og rudskalle (se tabel 3). Dette forekom
mer ikke sandsynligt, da de andre arter
karpefisk i Utterslev Mose ifølge Nielsen
& Horsted 1987 er regnløje (Leucaspius deli
niatus), suder (Tinea tinca), karuds (Caras
sius camssius) og sølvkaruds (Cm·assius au
r a tus) .
Konklusionen på dette er, at R-index
ikke kan bruges til at spore denne hybrids
forældrearter. Hybridens K-index ligger
derimod inden for rudskallens interval.
DISKUSSION
I tabel 4 summeres diskussionen af de
morfologiske karakterer, der er anvendt i
artiklen. Fire karakterer peger på, at bra
sen indgår i hybriden, hvilket understøt
tes af fiskens udseende. Hvorvidt skalle
eller rudskalle er den anden forældreart
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fremgår ikke umiddelbart. Hvis de for
skellige karakterer vægtes lige, skulle hy
briden være en krydsning mellem brasen
og rudskalle. Men antallet af stråler i gat
finnen, som indikerer, at rudskalle indgår
i krydsningen er sandsynligvis af sekun
dær værdi, da et større antal hybrider for
modentlig ville resultere i en større varia
tion i denne karakter. Hvis denne karakter
udelades, er spørgsmålet, om svælgbe
nets eller ørestenens morfologi er den
mest konservative karakter. Dette er vi
ikke i stand til at vurdere, da begge karak
terer anvendes som vigtige taxanomiske
karakterer, f. eks. øresten af Berinkey
(1956) og svælgben af Kennedy & Fitz
maurice (1974) og Wheeler 1976) .
En anden mulighed kunne være, at alle
tre arter er involveret i hybriden. Denne
antagelse forudsætter at hybriderne er fer
tile, hvilket nogle forfattere f. eks . Whee
ler (1976) og Borrough (1981) anser for
sandsynligt, til trods for at direkte beviser
stadig mangler.
Denne mulighed anser vi for usandsyn
lig, da brasenbestanden i mosen er overor
dentlig ringe . Trods j ævnlige undersøgel
ser gennem de sidste 20 år er der til dato
kun fanget en enkelt brasen i mosen (Niel
sen 1988) .
Tabel 4. +: karakterer der indikerer, at arten indgår i hybriden.
7: karakterer der er uanvendelige i denne sammenhæng. : karak
terer som antyder, at arten ikke indgår i hybriden.
·
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Fig. 5. Venstre operculum set fra indersiden fra (regnet
fra oven): l) Skalle, 2) Brasen, 3) Rudskalle og 4) Hybri
den (foto G. Brovad).
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Antal sidelinieskæl
Antal skælrækker
Rygfinnestråler
Gatfinnestråler
Brystfinnestråler
Bugfinnestråler
Halefinnestråler
Svælgben
Øresten
Gællelågsknogle

brasen

skalle

rudskalle

+
+

?
?

?
?

?
+

?

?

+

?
?

?
?

?
+

+

?

?

+

?

?

?

?

En analyse af fiskenes proteinsammen
sætning ved hjælp af elektroforese er en
mere nøjagtig metode til at bestemme op
rindelsen af fiskehybrider. Elektroforese
kan kun anvendes på friskt materiale, idet
de fleste konserveringsmidler medfører
en denaturering af de proteiner, metoden
er baseret på. Den væsentligste fordel ved

denne metode er, at den bygger på tilste
deværelsen af eller manglen på specifikke
karakterer hos hybriden, i stedet for at af
hænge af intermediære morfologiske ka
rakterer (Child & Salomon 1977) . Det vil
sige, at hvis man ønsker en helt sikker be
stemmelse af en hybrid, bør man anvende
elektroforese. Men i de fleste tilfælde vil
hybriden kunne bestemmes ud fra de her
omtalte karakterer.
I dette tilfælde er vi overbeviste om, at
brasen er den ene art i hybriden. Da fisken
blev konserveret i formalin havde vi ikke
mulighed for at bestemme den anden art
ved hjælp af elektroforese, så hvorvidt det
er en skalle, rudskalle eller en tilbage
krydsning kan ikke med sikkerhed afgø
res på grund af konflikten mellem de an
vendte morfologiske karakterer.
Tak til Gert Brovad for fotografier, Knud
Rosenlund for praktisk assistance, Lars
Thomas for tegning af øresten og Jørgen
Dahl for oplysninger vedrørende de dan
ske karpefiskehybrider.
SUMMARY
Detemzilwtion of cyprilzid hybrids
The present paper summarizes the known Danish cyp
rinid hybrids (table 1 ) . A cyprinid hybrid is compared
to its possible parentals by ten traditionally used sys
tematic characters: Number of lateral line scales,
number of scalerows between dorsal and ventral fins,
number of rays in dorsal fin, anal fin, pectoral fin, ven
tral fin and eaudal fin and morphology of the
pharyngeal bone, otolith and operculum. The possible
parentals are bream (Abmmis bmzzw), roach (Rulilus
rutilus) and rudd (Scnrdinius erytroplztlznlmus). Four
characters indicate bream, while respectively ane and
two indicate roach and rudd. Depending on the value
of the characters used either roach or rudd is invalved
or all three species have taken part in the hybrid. A final
solution is not offered.
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