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Rent redaktionelt
Flora og Fauna udkommer med tvangfrie
intervaller. En del abonnenter synes, at
det bl. a. i de seneste år er udkommet
med rigeligt tvangfrie intervaller, og
dette kan dårligt benægtes.
Vi håber med dette nummer at have
indhentet den værste forsinkelse, men
vil her benytte lejligheden til at beskrive
intentionerne med udgivelsespolitiken.
Flora og Fauna skulle også i fremtiden
udkomme fire gange om året. Den første
udsendelse vil imidlertid være et medde
lelsesnummer i stil med det tidligere ud
sendte gule hefte, der rummer general
forsamlingsindkaldelser, årets ekskur
sioner samt referater fra sidste års aktivi
teter i foreningen.
De øvrige tre hefter vil rumme det væ
sentlige: publicering af originalartikler,
boganmeldelser, mindre meddelelser og
en liste over modtagne publikationer.
Det er hensigten, at disse hefter skal

være på mindst 32 sider, gerne mere. For
år tilbage udkcim Flora og Fauna med fire
hefter, men disse var oftest på færre si
der. Det totale sideantal har således i pe
rioden 1986-1988 ligget på gennemsnit
ligt 12 8 sider, mod gennemsnitligt
der i perioden 1980-1985.

88 si

Men en ting er gode forsætter, noget
helt andet livets barske realiteter. Økono
misk set har de seneste år været tilfreds
stillende for foreningen, men bladets
abonnementsindtægter dækker blot 1/31/2 af trykkeomkostningerne, resten må
hentes gennem tilskud fra fonde, mini
sterier m.v. , hvilket kan sætte begræns
ninger i sideantallet. Fagligt set er tilgan
gen af acceptabelt stof meget ujævnt for
delt gennem tiden, og dette betyder sammen med redaktionens øvrige ar
bejdsbelastning- at de tvangfrie interval
ler opstår.
Summa summarum: Vi stræber mod et
meddelelsesnummer i januar, et num
mer i foråret, et efter sommerferien og et
før jul. Om økonomi, forfattere og redak
tion det vil!
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Skællet Stilkporesvamp (Polyporus squamosus) er en sapro
xylisk hvidrådsvamp, der nedbryder både cellulose og lig
nin. Den vokser på løvtræer, især Elm og Ask.
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95. ARGANG

1. A HÆFTE. JANUAR 1989
JELLING

EKSKURSIONER 1989
LØRDAG 20. MAJ OG SØNDAG 21. MAJ 2-DAGES EKSKURSION TIL HIMMERLAND.
Mødested: Lørdag kl. 16.00 ved Dokkedal Kro. Først tur i Mulbjerge.
Dernæst kort før solnedgang besøg 1 fugletårnet i Lille Vildmose.
Mad kan medbringes, eller man kan spise på Dokkedal Kro. Overnatning
på Høstemarke er gratis.
Søndag Mou Kro kl. 9. 00. Først morgenmad for egen regning. Dernæst
GENERALFORSAMLING. Medlemmer, der ikke deltager lørdag, kan støde til
i Mou. Efter generalforsamlingen ekskursion til den normalt lukkede
Høstemarke Skov under ledelse af skovfoged Søren Hansen og Flemming
Thorn1ng-Lund. Skoven blev sidste år opkøbt med henblik på naturfred
ning i særklasse. Her kan man se enestående rester af gammel natur skov
og af opgivne stævningsskove. Der er kronhjorte, der er græssede slet
ter� og der er højmose. Der er fredeligt, og der er mange usædvanlige
arter både af dyr og planter i dette foreløbigt dårligt undersøgte
område. Frokostpakke og godt fodtøj nødvendigt.
Tilmelding til deltagelse lørdag samt til overnatning på Høstemar
ke er ubetinget nødvendig. Det sker til Eiler Worsøe på 06 44 51 86
eller skriftligt på adressen Lundbergvej 2, Værum, 8900 Randers. De
tilmeldte får særskilt skriftlig besked. Tilmelding søndag alene·af
hensyn til morgenmad, ellers unødvendig.
LØRDAG 17. JUNI. EKSKURSION I STENHOLT SKOV med tilliggende hede.
Mødested: Kragelund Kirke kl. 9. Området er nyligt blevet fredet. Det
indeholder et af landets smukkeste egekrat, en rest af tidligere ti
ders driftsform. Frokost og rigtigt tøj medbringes. Varighed 4 ti
mer. Tilmelding unødvendig.
FREDAG DEN 18. TIL SØNDAG DEN 20. AUGUST. 3-DAGES EKSKURSION TIL THY
med to overnatninger på lejrskolen Hinding Dås ved Nors Sø - midt i
en storslået, men ret uudforsket natur. Vi mødes sidst på eftermidda
gen fredag og afslutter søndag eftermiddag. Pensionspris i alt for de
to døgn ca. 500 kr. - lidt afhængigt af deltagerantal. Eget sengelin
ned medbringes. Tilmelding snarest og senest 1. marts til Eiler Wor
søe, Lundbergvej 2, Værum, 8900 Randers (06 44 51 86). T1lmeldte deltagere
får tilsendt nærmere program og en omfattende litteraturliste.
EKSKURSIONSBERETNINGER FRA 1988.
LØRDAG 7. MAJ. Efter generalforsamlingen besøgtes Vest Stadil Fjord.
Fra sømærket vest for fjorden sås flere rørhøge, der Jagede over enge
og rørskove. Fra P-pladsen udfor Strandgården sås og hør�es flere tu
sinde kortnæbbede gæs. De fouragerede på græsmarker og enge. 2 snegæ�
og mindst 2 sandterner samt viber og landsvaler i mængde blev set.
Til sidst gik vi en tur ved nordsiden og de oversvømmede områder
nord for fjorden, hvor vi oplevede at høre rørdrummen pauke gentagne
gange. Desuden hørtes et helt kor af strandtudser. Gøgen blev hørt
og ved Hjelmbakker sang bl. a. skovpiber, løvsanger og gærde
kukke,
sanger. Turen foregik under ledelse af amtsbiolog Hans Jørgen Degn.
Ekskursion til egnen syd for RØRBÆK Sø OG GUDENAENS KILDER 11. JUNI.
Vi mødtes ved Vester Kirke kl. 10 og kørte samlet til skovrider Løf
tings bolig. Derefter overtog den 847årige dr. agro. E.C. L. Løfting
lederskabet i de næste par timer. Han foreviste dele af Nr. Risager
plantage og Skovsbøl krat, som han selv ejer, og fortalte om ændrin
ger i skovområderne efter græsningens ophør.
De ældste plantede træer er Douglasgran, vistnok fra 1895. Græs
ningen er formentlig ophørt inden da. Meget krat er gennemplantet
med nåletræ uden rydning af eg. Det har givet en smuk blandingsskov.
Ege, der er opvokset i græsningsperioden, er vrange. De overvokses
nu af yngre frøplanter, fortrinsvis af Vinter-Eg. Det er retstammme
de træer, og de ældste er fra 19 10-15.
Unge ege på åben hede lægger sig for vinden og kvæler derved lyn
gen, konkurrenten. Det vil være uoverkommeligt at retablere allerede
gennemplantede egekrat i større stil. Under egene i lyngen kommer

Vedtægter for
NATURHISTORISK FORENING FOR JYLLAND
Vedtaget på generalforsamlingen 7. 5. 1988.

§ 1.

Naturhistorisk Forening for Jylland har til formål at uddybe og udbrede kendskabet
til Jyllands plante- og dyreverden og aktivt bidrage til at bevare den jyske natur
ved at foreslå og hjælpe til ved naturfredninger.

§ 2.
Foreningen iværksætter og støtter aktivt naturhistorisk forskning gennem medlemmer
nes registreringer og iagttagelser af planter og dyr. Herunder bistår medlemmerne
hinanden - så vidt gørligt - med præparations- og bestemmelsesarbejde.
§ 3.

Foreningen udgiver tidsskriftet "Flora og Fauna", der tilsendes medlemmerne. Kon
tingent/abonnementspris fastsættes af bestyrelsen. Tidsskriftet udkommer med mindst
fire hæfter om året i et omfang, der bestemmes af bestyrelsen. Det redigeres af en
redaktør, der ansættes af bestyrelsen. Redaktøren bestemmer og ordner tidsskriftets
indhold og er ene ansvarlig for dette.

§ 4.

Foreningen kan arrangere større og mindre ekskursioner samt foredrag og møder med
biologiske emner. Disse arrangementer kan afholdes i fællesskab med andre forenin
ger. Medlemmerne får underretning om arrangementerne mindst otte dage før deres
afholdelse.

§ 5.

Bestyrelsen består af højest otte medlemmer, der vælges for tre år ad gangen. Be
styrelsen vælger af sin midte selv formand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen har
ansvar for foreningens formue, den planlægger ekskursioner og møder, og den bestem
mer tid og sted for generalforsamlingen. Ved afstemninger er formandens stemme ud
slaggivende i tilfælde af stemmelighed.

§ 6.

På generalforsamlingen vælges to revisorer til at gennemgå det af kassereren under
skrevne regnskab inden den ordinære generalforsamling. Hvert år er den ene revisor
på valg. Kalenderåret er regnskabsår.

§ 7.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den vælger en dirigent og af
holdes med følgende faste dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Kassereren forelægger regnskab.
4. Forsl�g fra medlemmer drøftes. De må foreligge hos bestyrelsen
mindst 14 dage før generalforsamlingen.
5. Valg til bestyrelse.
6. Valg af revisor
7. Eventuelt.
Generalforsamlingen afholdes inden udgangen af juni måned og så vidt muligt i for
bindelse med en ekskursion. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter øn
ske fra bestyrelsen eller fra mindst 10 medlemmer, der må fremsætte skriftlig be
gæring derom. Ethvert medlem kan - uden at vedkommende behøver at møde - fremsende
skriftligt forslag til behandling på den ordinære generalforsamling. Generalforsam
ling indkaldes skriftligt med mindst otte dages varsel. Ved afstemning er alminde
lig stemmeflertal afgørende.

§ 8.

Vedtægtsændringer kan ske på den ordinære generalforsamling efter skriftligt for
slag, og kun når 2/3 af de fremmødte stemmer for.

snart en særlig flora af f. �ks. Blåb�r. Alle krat ændrer sig 1 ret·
ning mod skov.
Bøg gror bedre end eg, hvor den er plantet i skov. Dens tynde bark
er dens svaghed, idet den ligesom Ædelgran er sårbar for tidlig frost.
Alle bøge skyder igen fra rod og stød inden 30-års alderen. Bogen kan
ikke i stævnet tilstand følge med egen op. Stævnet eg sætter også tid
ligere agern, end bøg tilsvarende sætter bog. Bævreasp svækkes snart,
når egen overvokser den.
Løfting tror ikke på rene bestande, for blandingsskove er mere mod
standsdygtige overfor sygdom. Han mener ikke, at ren løvskov er renta
bel, men løvtræer kan udgør-e en betydelig del af blandingsskove. Om
retablering af egekrat siger Løfting, at det skal gøres på unge stadi
er af eg kort efter græsningens ophør. Om miljøskader siger han, at
man ikke kan skelne mellem nåletræernes tilstand som følge af klimati
ske forhold og af forureningsvirkninger. Han omtalte og demonstrerede
betydningen af læ. Selv så jeg samme dag ved Varde, hvorledes blot fem
meter brede bryn var gode nok til, at træerne straks indenfor k unne
blive 20-25 meter høje.
Et sted ved vejen stod der mangestammede ege under Skovfyr, fordi
nogen en gang havde ment, at egene skulle væk.
Frokosten blev indtaget i det fri ved Vejle amts naturudstilling,
Ballesbækgård, syd for Rørbæk Sø. Derfra kørtes sydpå gennem Lindet
Krat og Kallemorten Krat, hvor man gjorde ophold. Siden besøgte vi
kildeområdet, hvor Gudenå og Skjern A udspringer ganske nær hinanden.
Eiler Worsøe
T uren blev afsl uttet kl. 16.

TUR TIL ENDELAVE FREDAG 19. TIL SØNDAG 21. AUGUST.

Med færge fra Snapt un kl. 18.45. Dernæst middag og fælles samvær.
Lørdag besøgtes Øvre, et fredet strandvoldslandskab på øens nordende.
Om eftermiddagen studeredes strandengen Bremae (Bredmade). Her er end
nu græssede enge med tuer af G ul Engmyre samt typisk saltengsflora med
store bestande af Stilket Kilebæger. Sidst på dagen besøgtes skoven
ved Lovisenlund. Den har i udstrakt grad præg af stævningsskov. Hoved
træarter er Ask, Stilk- Eg og Rød- El. Skovplanterne viser, at der har
været skov i lang tid. Bøg mangler. Der er tegn på tidligere kultur
indgreb. B unden er våd med Eng-Rørhvene og arter af star som hovedar
ter. Nævnes bør også Bjerg-Ærenpris, D unet Steffensurt og Skov-H ullæbe.
Søndag startede vi på vestspidsen, Knoben. De udstrakte strandenge
var svært påvirkede af gødning og uden botanisk interesse. Den storslå
ede sydkyst har to-tre meter høje skrænter. Her fandt vi fire døde sæ
ler. Om eftermiddagen besøgtes området med skoven igen. Overdrevet mel
lem skov og strand var øens artsrigeste plantesamf und med bl.a. mæng
der af den ellers sjældne Mark-Tusindgylden. Der blev optaget lister
over planter på alle besøgte steder. Kopi af plantelister er overdra
get Plantelokalitetsregisteret. Fra listerne skal specielt bemærkes
Kirtel Due urt og Liden T usindgylden.
Eiler Worsøe
l forbindelse med ekskursionen blev foretaget en kortlægning af svir
refl uernes forekomst på Endelave. Esther og Ernst Torp indledte indsam
lingerne fredag eftermiddag, efter at et kraftigt regnve jr var tr ukket
over. Lørdag og søndag tog Preben Jørgensen del i denne undersøgelse.
Hidtil var kun kendt 5 arter af svirrefluer fra øen siden 1950. Dette
tal blev forøget til 39 arter. Endelave er delt i 4 UTM-kvadrate� Det
lykkedes at få alle kvadraterne op på mindst 25 arte� Den sjældneste
art, der blev fanget, var Xanthandr us comtus på Kattehale i Skoven.
Den er dog fanget i 32 danske kvadrater og kan k un regnes til "subrari
teterne". Disse indsamlinger gav 84 nye prikker på kortene. E. Torp

Preben Jørgensen udarbejdede følgende liste over i agt tagne dagsommer
f ugle: Pieris napi (Grønåret Kålsommerfugl), Inachis io ( Dagpåfugleø je),
Vanessa atalanta (Admiral), Cynthia cardui (TTdserr-ugn. A lais uJ·ti
cae (Nældens Takvinge), Aphantopus hy erantus (Randøje-art
Lycaena
PfiTaeas (Lille Ildf ugl) og Pl ebeJUS 1 as [l3TH ugl-art).
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GENERALFORSAMLING I SØNDERVIG 7.5.1988
Generalforsamlingen blev holdt på Danland i Søndervig. Esther Torp
valgtes til dirigent. Formanden, Ernst Torp, aflagde beretning og sag
de herunder blandt andet:
-- Vi vil arrangere ekskursioner i mange forskellige dele af Jylland, og vi vil
også gerne have bestyrelsens medlemmer spredt ud over halvøen. Vores forening skal
dække hele Jylland. ---Jeg håber, at medlemmerne synes, at det er en god ide med de gule sider. Så
kan vi forholdsvis hurtigt få referater af ekskursioner og generalforsamling sendt
ud. -Foreningens blad Flora og Fauna har i 19B 7 været på 144 sider. Vi
skal helt tilbage til 1970 for at finde så stort et sidetal. I de sid
ste 2 år og i 19B4 har bladet været på over 100 sider, men det er også
de eneste 3 år siden 19 74, hvor dette har været tilfældet. Medlemmerne
har altså fået noget for pengene i år. Det lidt større medlemstal og
de tilskud, vi har fået, har været en hjælp. Symposiehæftet betales
stort set af et tilskud på 32.000 fra Skov- og Naturstyrelsen. Desuden
sparer foreningen ca. 10.000 kr. pr. årgang ved brug af tekstbehandling.
Jeg vil gerne her bringe en varm tak til Anna Margrethe Sørensen, som
uden vederlag skriver MS-erne ind på tekstbehandling. Vi er meget tak
nemmelig for denne store hjælp. Jeg vil også bringe en tak til Birger
Jensen, som nu har forladt redaktionen for at hellige sig foreningens
ekspedition på museet. Hæfte 3 er det sidste hæfte, som Birger Jensen
har redigeret. Den nye redaktør Thomas Secher har redigeret symposi�hæf
tet (hæfte 4) og er nu godt i gang med årg. 94 (19BB). Vi håber, at det
te arbejde bliver til glæde og gavn både for Thomas Secher, for besty
relsen og først og fremmest for medlemmerne.
Til slut et lille hjertesuk. Hvor mange sider Flora og Fauna kan få,
afhænger af foreningens økonomi, som igen afhænger af medlemstallet.
Jo flere medlemmer, jo flere sider. Derfor vil jeg opfordre de tilste
deværende til at finde nogle nye medlemmer.-----Kassereren fremlagde regnskabet, som blev godkendt. Der var en sær
skilt redegørelse for legatet, hvorom det oplystes, at det snart vil
le blive frigivet. Det er siden sket. Vor likvide beholdning er brugt
til indkøb af obligationer med henblik på en bedre forrentning.
Vedtægtsændringerne blev vedtaget, så bestyrelsen nu er udvidet med
tre til otte medlemmer. Jens Wolf Jespersen, Palle Jørum og Simon Læ
gaard blev nyvalgt for 3 år. Ernst Torp blev genvalgt ligeledes for 3
år, Flemming Naabye genvalgtes som revisor for 2 år.
Under eventuelt drøftedes mulig tilgang af studerende samt salg af
gamle numre af Flora og Fauna. Også artsfredninger blev diskuteret.
Der var enighed om, at det er biotoperne, der skal sikres. Ernst Torp
fandt ikke den nye skovlov synderlig naturvenlig, hvilket der var enig
hed om.
Ved bestyrelsesmøde lo. juni konstituerede bestyrelsen sig således:
Ernst Torp, formand; Flemming Thorning-Lund, næstformand; Palle Jø
rum, kasserer; Eiler Worsøe, sekretær og ekskursionstilrettelægger;
Birger Jensen, Jens Wolf Jespersen og Simon Lægaard.
I N D K A L D E L S E

T I L

G E N E R A L F O R S A M L I N G 1989

GENERALFORSAMLING AFHOLDES PA MOU KRO l HIMMERLAND SØNDAG DEN 21. MAJ
1989 KL. 9.00.
Dagsorden efter de nye vedtægter, som er vedlagt denne forsendelse.
På valg er Flemming Thorning-Lund. Endvidere er Toke Skytte på valg
som revisor.
Bestyrelsen

NB.

Vedlagte girokort bedes venligst benyttet til 1ndbetal ing af kon
tingent/abonnement. Det er i 19B9: 95 kr for private og 125 kr for
institutioner.
FLORA OG FAUNA 94:4 udsendes i nær fremtid.

Insektfaunaen i ophobninger af ekskrementer
under en koloni af sydflagermus
Birger Jensen
(Naturhistorisk Museum
8000 Å rhus C)

Boy Overgnnrd Nielsen
(Zoologisk Laboratorium
8000 Å rhus C)

With an English summary

sommeren 1980 henvendte ejeren af et
stort, ældre hus i Sdr. Hygum i Sønderjyl
land sig med forespørgsel om, hvorledes
man kunne komme af med en flagermuse
koloni på loftet. Over et loftsrum, der
skulle isoleres, var ophobet en større
mængde flagermusegødning, og man
ville gerne undgå, at ophobningen fortsat
te. Af ejerens oplysninger fremgik, at gød
ningsmængden og flagermusekolonien
var af en sådan størrelse, at sagen var
værd at se nærmere på.
Allerede ved en første besigtigelse den
5. j uli 1980 opnåedes en ordning, der tilgo
deså både ejer og flagermus. Loftet skulle
senere på året ryddes for ekskrementer,
og efter isolering skulle der udrulles en
bane plasticfolie, hvorfra ekskrementerne
let kunne fjernes en gang om året. Ord
ningen gav også mulighed for at samle op
lysninger om hvilken fauna, der kan være
knyttet til en ophobning af flagermuse
gødning. I det følgende er oplysninger
om flagermusekolonien sammenstillet af
BJ og resultaterne af insektundersøgel
serne af BON.
I

GØDNINGSMÆNGDE
Det er velkendt, at i huse ophobes flager
museekskrementer under de steder, hvor
dyrene hænger, samt hvor de flyver ud og
ind. I Sdr. Hygum skete ophobningen in
dendørs tre steder på loftet, hvor tagkon
struktionen bestod af flere sammenstø
dende spær, nemlig i de to gavle og over
en kvist. Ekskrementerne, der blev afgivet
ved ud- og indflyvning, faldt især på en
trappe ved indgangsdøren i gavlen mod
øst og på en balkon ved kvisten mod syd .
Sidstnævnte steder skete dog ingen op
hobning, bl. a . på grund af opfejning.
Flom og Fnunn 95 (1): 3-8, Arlws 1989

Ialt blev der fjernet 35 plasticsække med
hver ca. 10 kg ekskrementer. En nøjagtig
vægt kunne ikke angives, fordi ekskre
menterne i østgavlen,_hvor der lå flest, var
faldet på tørvesmuld, som oprindelig var
lagt derop for isolering. Her dækkede eks
krementerne et areal på knap 2x3 m og nå
ede i midten en tykkelse på knap 15 cm.
Huset er bygget ca . år 1900, og et sted lå
under ekskrementerne tyske blade m . m .
fra før Genforeningen i 1920. Det e r sand
synligt, at ophobningen af de ca . 350 kg
har fundet sted over mere end 50 år. Det
blev et støvet job at fjerne gødningen på
loftet. Direkte under det sted, flagermu
sene nu hang, var ekskrementerne kittet
sammen af urin til en løs blok, men iøvrigt
var størstedelen af dem findelt til et aske
agtigt pulver, og kun det øverste lag be
stod af tørre, formede ekskrementer.
Efter isolering af loftet udspændtes en
bane plasticfolie under det mest benyt
tede af de tre opholdssteder, og fra 1982 til
1988 er den årlige ophobning af ekskre
menter der blevet fjernet (Tabel 1 ) . Eks
krementerne i disse portioner havde beva
ret den oprindelige form, og vægten lå i de
7 år mellem 3,8 og 4,4 kg årligt, svarende
til ca . 20 l .
KOLONISTØRRELSE
Ved besøget 5. juli 1980 sås enkelte le
vende flagermus i toppen af tagkonstruk
tionen, og desuden fandtes der to mumier
hængende på skorstenen. Det drejede sig
om hunner af sydflagermus (Eptesicus se
rotinus (Schreber)), en art der er alminde
lig i Danmark, især i Syd-, Midt- og Østjyl
land (Baagøe og Jensen 1973) og som næ
sten altid har kolonier på loftet af større
huse og bygninger. De følgende år er der
3

Fig. 1. Ekskrementer af sydflagermus på trappen ved
indgangsdøren. Sdr. Hygum.

ved de fem sommerbesøg set sydflager
mus hænge øverst i spærene eller kravle
på lægterne . Mange års flagermuseaktivi
tet har sat tydelige spor på selve hænge
stedets træværk i form af flosset overflade
og skjolder. Det har desværre aldrig været
muligt at foretage en optælling af kolo
nien indendørs, fordi de fleste af dyrene
ved køligt vejr sidder skjult og er passive.
Når vejret er varmere, hænger et større an
tal flagermus frit, men de forsvinder hur
tigt, når man lyser på dem med en lygte .
Både 20. juli 1986 og 12. august 1987 ob
serveredes flere unger, og hovedparten af
flagermusene på loftet udgør givet en bar
selstue (hunner med unger). Enkelte fla
germus og smågrupper træffes dog hæn
gende andre steder på loftet end på ho4

vedtilholdsstedet, det kan eventuelt dreje
sig om kønsmodne hanner eller ungdyr.
Hvorvidt flagermusene også overvintrer i
huset vides ikke.
Maksimalt er der set godt et halvt hun
drede flagermus inde på loftet (voksne og
unger), men ved at tælle udflyvende fla
germus om aftenen, er det konstateret, at
kolonien er væsentlig større. Da flagermu
sene flyver ud flere steder langs tagud
hæng og vindskeder på det store hus,
kræver en optælling tre personer. Optæl
lingen bliver dog under alle omstændig
heder behæftet med usikkerhed på grund
af den svage belysning under sidste del af
udflyvningen næsten en time efter sol
nedgang. Yderligere jager nogle dyr om
kring huset, og nogle kan eventuelt hur
tigt vende tilbage til ungerne . Kun 26. juni
1981 og 19. juli 1986 har BJ haft lejlighed til
at deltage i tællinger. De gav henholdsvis
113 og 121 flagermus, som formodentlig
alle har været voksne dyr. Ejeren er ved et
par tilsvarende optællinger nået til samme
størrelsesorden, men har desuden regi
streret 174 flagermus flyve ud i midten af
august 1986, efter at ungerne må antages
at være blevet flyvedygtige.

INDSAMLING AF GØDNINGSPRØVER
OG UDDRIVNING AF INSEKTER
Ekskrementer til entomologiske undersø
gelser indsamledes i september 1980, april
1982, juni 1985 samt august 1987 og 1988.
I september 1980, hvor store gødningsaf
lejringer var ophobet på loftet, var det mu
ligt dels at indsamle store prøver, dels at
tilvejebringe gødning af forskellig alder
og konsistens . Ved senere lejligheder var
gødningsaflejringerne på flagermusenes
hovedopholdssted af mere beskedent om
fang og ekskrementerne næsten alle for
mede og op til 1 år gamle . Andre steder på
loftet, hvor der ikke var blevet renset
grundigt i 1980, blev der i juli 1986 og au
gust 1988 indsamlet prøver af ældre, del
vis pulveragtige ekskrementaflejringer.
I laboratoriet blev så vidt muligt 16-24
gødningsprøver a 0,5-1 liter anbragt i et

modificeret Tullgren-apparat og faunaen
uddrevet over ca . l uge - i et tilfælde dog
kun over 3 døgn. Andre prøver blev sigtet
og gennemsøgt for insekter. Gammel, pul
veragtig gødning var for findelt til uddriv
ning og blev blot sigtet. Endelig blev gød
ningsprøver i nogle tilfælde henstillet i
lukkede beholdere ved stuetemperatur
med henblik på klækning af voksne insek
ter. I september 1980 drejede det sig om 10
prøver a ca . 5 liter gødning, mens klæk
ningerne i april 1982 og august 1988 kun
baseredes på nogle få liter.

INSEKTER PÅVIST I GØDNINGEN
I ekskrementprøver indsamlet i Sdr. Hy
gum 1980-1988 påvistes ialt 27 25 insekter
og edderkopper, hvoraf 1689 hidrørte fra
uddrivning, 7 7 8 fra udsortering og 258 fra
klækningsforsøg.
Af biller registreredes melbille (Tenebrio
malitor (L . )) - både voksne ('melskrubber')
og larver ('melorme') - pelsklannerlarver
(Attngenus pellio (L . )), flæskeklannerlarver
(Dermestes lnrdarius L . ) samt enkelte
voksne rovbiller (Staphylinidae). Tovin
gede insekter var især repræsenteret ved
voksne og larver af den lille stueflue (Fan
nia cnnicularis L . ) , men enkelte voksne sør
gemyg (Sciaridae), sommerfuglemyg (Psy
choda severini Tonn . ), springfluer (Spha
eroceridae) og bananfluer (Drosophiln bus
ckii Coq.) registreredes også . Af andre in
sekter fandtes voksne og larver af flager
museloppen Iselmopsy/lus intermedius
(Rothsch . ) , samt enkelte snyltehvepse
(Chalcidoidea), thrips (Thysanoptera) og
støvlus (Psocoptera) . Endelig påvistes
nogle få individer af edderkoppen Herpyl
lus blackwnlli (Thorell) (Gnaphosidae),
ungdomsstadier af en ikke nærmere iden
tificeret tæppespinder (Linyphiidae), en
enkelt j ordskolopender (Geophilomor
pha) samt et meget stort antal mider, der
dog ikke vil blive behandlet i denne sam
menhæng.
I seks prøveserier fra Sdr. Hygum blev
gødningsfaunaen registreret ved uddriv
ning (Tabel 2) . I september 1980, hvor me-

Tabel 1. Observationer i en koloni af sy dflagermus og indsam
ling af gødningsprøver på et loft, Sdr. H ygum, 1980- 1988.
- Obsetvations in a colony of the serotine and collection of bat

dung in the attic ol a house, Sdr. Hygum, 1980- 1988.

5. 7.1980

Første besigligelse

6. 9. 1980

Loftet ryddet for ekskrementer, prøvetagning

26.6.1981

Udilyvende flagermus optall

4. 4.1982

Plasticfolie tømt, prøvetagning

16.3.1983

Plasticfolie tømt

11.4.1984

Plasticfolie tømt

5. 6.1985

Plasticfolie tømt, prøvetagning

19.7.1986

Udilyvende flagermus optalt

20.7.1986

Plasticfolie tømt, prøvetagning

12.8.1987

Plasticfolie tømt, prøvetagning

19.8.1988

Plasticfolie tømt, prøvetagning

get betydelige mængder af gammel gød
ning var aflejret på loftet, domineredes
faunaen af pelsklannerlarver (ca . 58 % af
faunaen), melorme (ca. 18 %) og loppelar
ver (ca . 16 % ) . Efter en måneds henstand
i plasticposer (til oktober 1980, Tabel 2) var
billelarvernes dominans i gødningsmate
rialet endnu mere udtalt, hvorimod ingen
lopper påvistes.
Efter rengøring af loftet i efteråret 1980
var der under flagermusenes hovedop
holdssteder i de følgende år kun beskedne
og relativt unge ekskrementaflejringer til
rådighed for undersøgelsen (Tabel 1 ) . I
juni 1985 påvistes kun yderst få insekter
og først fra og med sommeren 1986 var
individantallet så stort, at det atter var mu
ligt at danne sig et reelt indtryk af gød
ningsfaunaens sammensætning. Det er
bemærkelsesværdigt, at melorme og pels
klannerlarver ikke længere påvistes i næv
neværdigt antal,
hvorimod lopper
(voksne og larver) nu udgjorde 80-85 % af
faunaen (Tabel 2) .
Udsortering af friske gødningsprøver
fra Sdr. Hygum, august 1988 resulterede
ligeledes i et meget ringe antal billelarver
(Tabel 3) . Fannin -iarver var derimod klart
dominerende, idet de udgjorde >70 % af
faunaen. I uddrivningsforsøgene septem
ber 1980 påvistes slet ingen Fannin-iarver
og i oktober svarede tætheden til <l larve
pr. liter gødning. I klækningsforsøg - lige5

Tabel 2. Antallet af insekter registreret ved uddrivning fra prøver
af flagermusegødning indsamlet på loft, Sdr. H ygum 1980- 88.
L = larver, l = voksne; G = g amle ekskrementaflejringer, F = fri
ske ekskrementaflejringer. Prøverne fra oktober 1980h idrører fra
materiale indsamlet i september og opbevaret ca. 1 måned l
plastic�poser.
- Number ol insects extracted from samples ol bat dung co/lee

led from a bat-roost in the attic ol a house, Sdr. Hygum, 19801988. L = farvae, l = imagines; G = o/d dung, F = fresh dung.
Samples from October derive from dung collected in September
and stored for about a month in plastic-bags.

Sept.

1980

(G)

Pelsklanner L

Allagenus pellio

Okt.

1980

(G)

Juni

1985

(F)

Juli

Aug.

(F)

(F)

1986

1987

Aug.

1988

(F)

214

642

3

2

66

292

2

2

3

4

6

29

34

42

168

16

12

5

14

2

Melbille L

Tenebrio molitor

Melbille l

Tenebrio molitor

Den lille stueflue

L

Fannia caniculaJis

Flag ermuseloppe L

/schnopsyllus
intermedws

58

8

Flagermuseloppe l
s

:��:,:����

Andrefolhers
Total

368

938

9

57

42
19

55

262

ledes baseret på gødning indsamlet i sep
tember 1980 - var Fannia imidlertid noget
hyppigere, idet der klækkede 87 hanner
og 92 hunner af den lille stueflue (F canicu
/aris) svarende til en larvetæthed på
mindst 3-4 pr. liter gødning.
Ud over den lille stueflue var flager
museloppen I. intermedius eneste insekt
art, der klækkede fra gødningsprøverne
(september 1980 4 hanner, 10 hunner,
april 1982 17 hanner, 36 hunner og august
1988 6 hanner, 6 hunner) .
I prøver af gammel flagermusegødning
fra sommeren 1986 og 1988 påvistes kun
pelsklannerlarver og melorme (Tabel 3).
DISKUSSION AF FAUNAEN
I FLAGERMUSEGØDNING
Den registrerede gødningsfauna var rela
tivt artsfattig og domineret af larvestadier
af melbille, pelsklanner, lille stueflue samt
flagermuseloppen I. intermedius. De tre
førstnævnte arter er meget almindelige i
6

Danmark, mens flagermuseloppen hidtil
kun er fundet 3 gange her i landet, nemlig
på Sjælland og Ærø (Smit 1954) samt i Å r
hus (BON upubl. ) . De nævnte insektlar
ver lever af dødt, organisk materiale. Det
absolutte antal og den relative hyppighed
af de fire dominerende arter i prøverne fra
Sdr. Hygum varierede imidlertid afhæn
gig af registreringsmetode, gødningens
alder og konsistens m.v.
Larver af pelsklanner og melbille var tal
rige i de store gødningsaflejringer, der i
september 1980 fandtes på loftet i Sdr. Hy
gum; i senere prøver af forholdsvis frisk
gødning (alder højest godt l år, Tabel l)
var disse arter langt mindre hyppige (Ta
bel 2) . Derimod var de enerådende i gam
mel, findelt og meget tør gødning indsam
let i juli 1986 og august 1988 (Tabel 3). I juli
1981 indsamledes ca. 50 kg meget tørre
ekskrementer fra dværgflagermus (Pipi
strellus pipistre/lus) (Schreber)) ophobet i et
ca. 5 cm tykt lag på et loft på godset Stens
gård NV for Fåborg. Fra dette materiale
blev uddrevet seks pelsklannerlarver og
to melorme.
Udviklingstiden for pelsklanner og mel
bille kan i tempererede egne være op til 23 år, især når larvekosten er næringsfattig
(Busvine 1980) . En meget stor spredning i
larvestørrelse hos begge arter i ekskre
mentprøverne fra 1980 samt i den gamle
gødning indsamlet 1988 kunne skyldes en
forholdsvis lang udviklingstid. Utvivl
somt vil større bestande af pelsklannerlar
ver og melorme derfor først være opbyg
get, når flagermusegødningen har fået lov
at akkumulere gennem nogle år.
I England er pelsklannerlarver og mel
orme påvist i tør flagermusegødning og
helt tørre fuglereder i bygninger (Wood
roffe 1953, 1956) . Pelsklanneren var hyp
pigst - og næsten enerådende - i reder
med meget findelt organisk materiale,
som den åbenbart er bedre til at udnytte
end de fleste andre insekter (Woodroffe
1953) . Myg og fluer var på grund af larver
nes forholdsvis høje fugtigbedskrav uden
større betydning i tørre fuglereder; hyp
pigst var den lille stueflue (Fannia canicu/a-

ris). Denne art kan øjensynligt også klare
sig i flagermusegødning aflejret inden
dørs, men i de gamle, helt tørre aflejringer
i Sdr. Hygum påvistes arten ikke (Tabel 3) .
Antagelig invaderes den nyligt aflejrede
flagermusegødning ret hurtigt af den lille
stueflue. Med en udviklingstid fra æg til
voksen på ca. 3 uger ved 18° C (Hallas &
Mourier 1984) kan flere fluegenerationer
udvikles i gødningen på loftet i sommer
halvårets løb.
Der synes at være en markant forskel på
tætheden af Fan n ia i gødningsmaterialet,
alt efter om vurderingen baseres på ud
drivning, udsortering eller klækning. Det
ringe udbytte af Fan nin-Iarver i uddriv
ningsprøverne skyldes antagelig, at ud
drivningen af fluelarver fra de relativt
store gødningsprøver ikke har været til
strækkelig effektiv på grund af for hurtig
udtørring af prøvernes perifere dele. De
fugtighedseJskende Fann in-Iarver er for
modentlig blevet indesluttet og fanget i
gødningsprøvernes fugtigere, centrale
partier, hvor fluelarverne er omkommet
under den fremadskridende udtørring.
Efter endt uddrivning blev der jævnligt
fundet døde Fannin-Iarver i prøverne, men
materialet blev ikke systematisk gennem
søgt.
Flagermuseloppen I. intennedius indta
ger biologisk en særstilling i det påviste in
sektsamfund, idet den voksne loppe er ek
toparasit på flagermus. I hele artens ud
bredelsesområde betragtes sydflagermus
(E. serotinus) som hovedværten (Hurka
1963). Flagermuseloppens larver lever i
flagermusegødningen, hvorfra de ny
klækkede - stærkt negativt geotaxiske lopper søger op til de sovende værter.
Værten skal findes inden for 3-4 dage
(Hurka op.cit . ) . I overensstemmelse med
denne levevis var loppelarver talrigst i
gødning aflejret lige under flagermusenes
opholdssteder; j ævnlig tilførsel af flager
museurin bidrog samtidig til at skabe
mere favorable fugtighedsforhold for lar
verne i disse partier af ekskrementaflejrin
gerne. Efter rengøring af loftet i efteråret
1980 opbyggedes nye ekskrementaflejrin-

Tabel 3. Antallet af insekter udsorteret fra prøver af flagermuse
g ødning indsamlet på loft, Sdr. Hygum 1980- 1988. L= larver,
l = voksne; G = gamle ekskrementaflejringer, F = friske ekskre
mentaflejringer.
- Number of insects sotled out from samples of bat dung co/lee
led in lhe attic of a house, Sdr. Hygum 1980- 19Ba L
l = imagines; G = o/d dung, F = fresh dung.

Juli
(G)

1986

Aug.
1988

(G)

=

/arvae,

Aug.
(F)

1988

Pelsklanner L
Allagenus pellio

Melbille

28

162

39

230

L

Tenebrlo molitor

19

Melbille l
Tenebrio malitor
Den

5

lille stueflue L

Fannia caniculatis

Flagermuseloppe

229

L

Isehopsy/lus
intermedius

45

Flagermuseloppe l
lschnopsyllus
intermedius

14

An drefathers
Total

3
67

392

319

ger med kernepunkt under selve opholds
stedet; i denne nyaflejrede gødning
kunne tætheden af loppelarver være for
holdsvis høj (i august 1988 op til ca . 40 lar
ver pr. liter gødning).
I gødningsaflejringer på indendørs
sommeropholdssteder for flagermus i
Tjekkoslovakiet varede larve- og puppe
udviklingen ca . l måned, således at der
kunne udvikles 4-5 sommergenerationer
af I. intermedius; dertil kom yderligere en
overvintrende generation (Hurka 1963) .
Den dominerende insektfauna i flager
musegødningen fra Sdr. Hygum bestod
således af to arter med lang udviklingstid
(pelsklanner og melbille), der var særligt
talrige i de ældre gødningsaflejringer, og
to arter med hurtig udvikling (den lille
stueflue og flagermuseloppen I. intennedi
us), som var hyppigst i forholdsvis frisk
gødning.
Woodroffe (1956) påpeger, at - bortset
fra forekomsten af flagermuselopper og
andre værtsspecifikke ektoparasitter svarer insektsamfundet i flagermusegød
ning aflejret indendørs nøje til tørre fugle7

reders. Især er overensstemmelsen med
insektfaunaen i duereder stor, hvilket
skyldes den høje koncentration af ekskre
menter i disse reder.
Som regel er kolonier af sydflagermus
på under hundrede dyr - selv efter at årets
unger er født. Kolonien i Sdr. Hygum er
derfor meget stor og ekskrementophob
ningen, der er foregået uforstyrret gen
nem en meget lang årrække, har været af
usædvanligt omfang. Indendørs har ge
nerne fra kolonien og dens efterladenska
ber været meget begrænsede. Når man på
særligt varme dage kom på loftet, kunne
ekskrementerne ganske vist lugtes, men
gødningsfaunaen har husets beboere ikke
været generet af.
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SUMMARY
lilseels i11 rlullg hen p lillrier n roosl of seralille bnl (Eplesiws
serolillllS).

In the attic o f a house an exceptionally large accumu
lation of bat excrements, vi z. about 350 kg, was found
under a colony af roosting serotine bats (Eplesiws
serolillllS). Apparently the accumulation started about
50 years ago. The insect fauna of this excrement deposit
and of fresh dung collected in the summer of 1982,
1985, 1986, 1987, and 1988 was studied by means of ex
traction, sieving, and rearing. Mealworms (Tenebrio
lliOlilor), and larvae of the carpet beetle (AIInge1111S pel
lio), the lesser house fly (Fmmin cnlliClllnris) and a bat
flea (Isclmopsyllus illlemzerlius) were predominant. Beet
le larvae were abundant in old accumulations of excre
ments, the maggats and the flea larvae in fresh d ung.
No insect nuisance was caused to the inmates of the
house.

Bøgeskovsløberen (Carabus intricatus Linnaeus, 1761)
- en løbebille der er truet i Skandinavien
Pnl/e fønti/l
(Nørremøllevej 84, 8800 Viborg)

With an English summary

Cnrabus intricntus Linnaeus, 17 61 (fig. l)
hører til vore største biller; fra hoved til
bagkropsspids måler den mellem ca. 2V2
og 4 cm. Samtidig er den en af de smukke
ste og mest elegante danske løbebiller.
Kroppen er mere flad og langstrakt end
hos vore andre Cm·a bus-arter, og hovedet
er svagt snudeformet forlænget, noget i
stil med hvad der kendetegner arterne af
den snegleædende Cychl·us-slægt. Det
graciøse udseende fremhæves yderligere
af de usædvanligt lange ben og følehorn .
Oversiden er blåsort, med et stærkere blå
violet skær langs randene af forbrystet og
dækvingerne. De sidste ligger som et so
lidt skjold hen over bagkroppen . Deres
overflade er noget rynket, og hvert vinge
dække har nogle mere eller mindre tyde
lige længderækker af ophøjede småkorn.
Flyvevinger mangler.
Som det er tilfældet med de fleste af
vore insekter har C. intricatus ikke noget
alment accepteret og benyttet dansk
navn. 'Langstrakt løber' har været fore
slået (Jensen-Haarup 1891), men dette
navn er aldrig slået igennem. 'Bøgeskovs
løber', efter det svenske 'bokskogslopare'
(Ehnstrom & Walden 1986) forekommer
mig at være et både mere dækkende og
mundret navn, og det har j eg valgt at
bruge i det følgende .
En så smuk og iøjnefaldende bille som
bøgeskovsløberen har selvsagt tiltrukket
sig insektsamleres opmærksomhed, og ar
tens udbredelse og hyppighed er derfor
ganske godt kendt. Og desværre har det
vist sig, at arten i nyere tid er gået stærkt
tilbage, ikke blot hos os, men tilsynela
dende i store dele af sit nordlige udbrede!. sesområde. Vi skal i det følgende se på
nogle sider af bøgeskovsløberens økologi
og biologi, og artens nuværende status i
Flom og Fnunn 95 (1): 9-16, AriliiS 1989

Danmark og Skandinavien samt udsig
terne for dens fremtid diskuteres.
BIOTOPVALGET
Bøgeskovsløberen er en udpræget løv
skovsart. I Mellemeuropa forekommer
den især i de nedre og mellemste bjergre
gioner (200-1500 meter over havet) . I
Skåne findes den i temmelig skygget,
gammel bøgeskov af udpræget ravineka
rakter, og også hos os synes billen knyttet
til ældre bøgeskov i stærkt kuperet ter
ræn.
En typisk dansk lokalitet for bøgeskovs
løberen finder vi i bøgeskoven på halvøen
Inderø i Hald Sø, syd for Viborg. Her lever
arten på syd-østvendte bakkedrag, der fal
der stejlt ned mod søen, og som gennem
skæres af flere ret dybe slugter (fig. 2) .
Skoven på Inderøen vokser på sandet, næ
ringsfattig jord, hvilket sætter sit tydelige
præg på bøgens trivsel . Tilvæksten er
langsom, og træerne er ofte lave og kroge-

Fig . l. Bøgeskovsløberen (Cnrnbus infricnfus). Hannen,
som er vist her, kendes fra hunnen på de stærkt udvi
dede forfodsled .. lnderø Skov 10.iv.1987.

Cambus illlricnlus. Tile 111nle wilic/1 is slww11 nbove, is dislill
guisiled frotil file [e111nle by its di/n led pro-tnrsnl segme11ts. 111dero Skov 10.iv.1987.
9

Fig. 2. Karakteristisk Cambus iulricn l us- habitat: Skrænt med ældre bøgebevoksning på Inderøen i Hald Sø. Efterår
1988.
A clwmclerislic /wbitnl of Cambus iulricntus: A slope witlz o/d beeclzes 011 luderøeu iu Hnid So. Aul1111111 1988.

de. Underskov findes stort set ikke, og ur
tefloraen er ligeledes yderst sparsom. De
fleste steder præges skovbunden af et
tykt, uomsat løvlag, og kun pletvis ses fo
rekomster af lidet kræsne planter som
skovsyre og morbundsarterne majblomst
og bølget bunke.
Det er nærliggende at antage, at det er
de særlige mikroklimatiske forhold i så
danne stærkt bakkede, slugtprægede sko
ve, der gør disse til egnede biotoper for bø
geskovsløberen. Det kan i den forbindelse
være værd at lægge mærke til, at Inderø
Skov også på det botaniske område rum
mer et montant indslag, skov-svingel, der
ligesom bøgeskovsløberen findes i det
skrånende terræn ned mod slugterne
(Bocher 1969).
LIDT OM BØGESKOVSLØBERENS
BIOLOGI
Bøgeskovsløberen forplanter sig om for
året, og larven gennemfører sin udvikling
i løbet af sommeren. I et udendørs terralO

rium med nogle få biller indsamlet i In
derø Skov 14. maj 1985 fandt jeg således
flere larver sommeren igennem. En spæd
larve (1. stadium) blev observeret 15. juni;
den skiftede hud til 2. stadium ca . 25. juni
og igen til 3 . og sidste larvestadium ca. 30.
juni. Disse iagttagelser stemmer godt
overens med observationer fra Czechoslo
vakiet (Hiirka 1973), hvor udviklingen er
blevet fulgt ved 20° C. Varigheden af en
række udviklingsstadier var her : Æg- sta
diet: 8-9 dage; l. larvestadium: 6-10 dage;
2. larvestadium: 9 dage. I Italien fandt Stu
rani (1962) en samlet udviklingstid fra æg
til voksen bille på mellem 62 og 75 dage
(ved 18° C) . Da nyklækkede biller hos os er
fundet i august måned (Pedersen 1961 ), er
det sandsynligt, at æglægningen finder
sted fra medio maj til et lille stykke ind i
juni måned .
O m efteråret opsøger billerne et egnet
vinteropholdssted. Det anføres flere ste
der i litteraturen, at bøgeskovsløberen
gerne overvintrer i tykke mospuder på
sten, træstubbe o. lign. Selv har jeg aldrig

UDBREDELSE
Bøgeskovsløberen er en europæisk art
med en temmelig vid udbredelse; den er
især knyttet til det centrale og syd-østlige
Europa (fig. 3) . Fra ældre tid kendes bøge
skovsløberen fra det syd-vestligste Eng
land, hvor den måske er en varmerelikt
(Crowson 1981); den er nu muligvis ud
død her (Lindroth 1974). I Norden er den
kun kendt fra Danmark og Sverige.

på yderligere et par lokaliteter i det østlige
Skåne.
Fra Danmark omtales bøgeskovsløbe
ren i Schiødte's berømte værk om 'Dan
marks Eleutherata' fra 1841. Heri skriver
Schiødte, at 'De eneste Individer, hvilke
jeg med Sikkerhed veed at være fundne i
Danmark, har jeg truffet i Bogestubbe paa
Himmelbjerget og omkring i Silkeborg
Skove i Jylland; jeg troer ikke, at den er
meget sjelden i denne Egn'. Jensen-Haa
rup anfører i sin bog 'Danmarks Løbebil
ler' (1891), at arten tillige forekommer i
skovene omkring Vejle samt på Bornholm
og i Sønderjylland. West medtager i sin
'Fortegnelse over Danmarks Biller' (1942)
yderligere fund fra Hald Skov og fra Fyn.
Da Frits Bangshalt samlede materiale til
sin bog 'Sandspringernes og løbebillernes
udbredelse og forekomst i Danmark ca.
1830-1981' (1983), var han ikke i stand til at
opspore eksemplarer af arten fra Fyn og
Sønderjylland, hverken i offentlige eller
private samlinger, og han besluttede sig til
at se bort fra fundangivelserne for disse to
landsdele (Bangsholt 1979) . Det kan tæn
kes, at angivelsen 'Sønderj ylland' hos Jen
sen-Haarup beror på fund fra det nuvæ
rende Nordtyskland. Derimod forekom
mer det ikke videre sandsynligt, at Sigfred
Knudsens oplysning om et fund fra Fyn
(Knudsen 1912; j f. Bangshalt 1979) skulle
være forkert, da en forveksling med en an
den Cambus-art dårligt kan tænkes.
Nedenfor følger en oversigt over dan
ske fund af bøgeskovsløberen, som j eg
har kunnet skaffe oplysning om ved gen
nemgang af samlinger og litteratur. Føl
gende forkortelser er benyttet: KYL
Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole,
Frederiksberg. NM Naturhistorisk Mu
seum, Å rhus. ZM Zoologisk Museum,
København.

FOREKOMSTER I NORDEN
Bøgeskovsløberen blev omtalt fra Sverige
af Linne, som beskrev arten i 1761. Siden
Linne's tid var billen imidlertid ukendt fra
Sverige helt frem til 1942, da den sensatio
nelt blev fundet ved Forsakar i Skåne
(Brinck 1942) . Siden da er arten observeret

JYLLAND
Hald ved Viborg. Siden 1975 er bøgeskovs
løberen fundet regelmæssigt og ganske
talrigt på Inderøen i Hald Sø, første gang
16 .4.1975 (l eks . ; P. Jørum) . I samlingerne
befinder sig ialt 20 eksemplarer fra lokali
teten, indsamlet af flere forskellige samle-

fundet billen overvintrende i mos, men al
tid i trøsket træ: i udgåede, men endnu
stående, mørnede træer, i væltede stam
mer, i stubbe og i større grene på skovbun
den .
Forplantningsperioden er den tid på
året, hvor bøgeskovsløberen er mest aktiv.
Man ser den ikke fremme i dagtimerne,
men efter mørkets frembrud vågner den
op til dåd og kan da ses løbe omkring i
skovbunden. I maj måned har Henning
Pedersen og j eg observeret flere eksempla
rer i tiden mellem kl. 22 og 24. Iagttagelser
af dyr i udendørs terrarium har ligeledes
vist, at arten er et udpræget skumrings
og natdyr.
Bøgeskovsløberen er et rovdyr, og som
andre Cambus-arter foregår fordøj elsen i
væsentlig grad uden for billens tarmka
nal. Efter at have grebet byttet med de
spidse kindbakker udskiller den fordøjel
sesvæske i såret; efter et stykke tid er byt
tedyret gået så meget i opløsning, at det
kan opsuges. Burmeister (1939) anfører, at
byttet består af andre insekter. I naturen
har vi set bøgeskovsløberen fortære en nø
gen snegl (Arion subfuscus), og billens
Cychrus-lignende bygning gør det sand
synligt, at snegle spiller en vigtig rolle
som byttedyr. I terrarier har såvel larver
som voksne biller iøvrigt spist såvel have
snegle som hakket oksekød.
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Fig. 3 . Udbredelsen af Cnrnb11s illtricntlls. (Delvis efter Turi n et al., 1977; om tegnet).

Tile distriblllio11 o[Cnrnb11s illlricnt11s. (Part/y nfter T11ri11 et nl. , 1977; redrmVIz).

re. Herudover har jeg selv flere gange set
billen uden at indsamle den, senest i efter
året 1988.
Lokaliteten Hald Skov i West's (1942) for
tegnelse kan muligvis være den nuvæ
rende Bækkelund Skov (jf. Worsøe 1981);
jeg har ikke kunnet spore kilden til hans
angivelse og er ikke stødt på samlingsek
semplarer mærket 'Hald Skov'.

Silkeborg-Ry egnen. Herfra stammer de
første danske fund af bøgeskovsløberen
(Schiødte 1841, jf. s. · n), indsamlet af
Schiødte, formentlig i 1839 eller -40 under
hans indsamlingsrejser i Jylland (Henrik�
sen 1921-37). I Zoologisk Museum findes 7
eks. indsamlet af Schiødte, mrk. Ry, men
uden datoangivelse. Fra Silkeborg-Ry om
rådet foreligger iøvrigt følgende fund:
Gjessø 1849 (l eks . ; ZM), 1900 (10 eks.; ZM
12

& KVL), 1902 (l eks .; NM), u. dato (l eks.
Weis leg . ; ZM) . -Thorsø 1904 (3 eks .; NM) .
- Silkeborg Sønderskov (bl. a. området
ved Slåen Sø) 1906 (2 eks . ; NM), 1940 (l
eks .; ZM), 1952 (1 eks . ; ZM), 1960-ca. 1964
(flere eks.; K. Pedersen). - Silkeborg Nord
skov 1901 (2 eks . ; NM) . - Silkeborg 1901 (2
eks .; ZM), 1904 (2 eks . ; ZM), 1905 (2 eks .;
ZM), u. dato (4 eks . , heraf 1 eks. Ditlevsen
leg. & 1 eks. coll. Rosenberg; ZM) . - S. f .
Silkeborg ca . 1908 ( 3 eks.; NM) . - Løven
halt 1903 (6 eks . ; NM & ZM). - Ry u. dato
(7 eks. coll. Schiødte/ZM), 1900 (l eks .;
NM), 1903 (l eks . ; NM) . - Ry Nørreskov
1890 (l eks .; NM), u: dato (l eks. Schou
bye leg.; NM), 1901 (mrk. 'Ry Skov', 5
eks .; NM), 1918 (mrk. 'Ry Skov', l eks .;
NM), u. dato (mrk. 'Himmelbjerget' coll .
Gædeken/KVL), 1960-ca. 1964 (flere eks .;
K. Pedersen) . - Ry Sønderskov 1888 (1

eks . ; ZM), 1902 (4 eks . ; NM), 1908 (l eks . ;
NM) .

Vejle-egnen. Fund herfra iflg. samlinger:
Vejle, u . dato (l eks. ; coll. Schiødte/ZM),
u. dato (2 eks. mrk. 'Kjærskou'; coll.
Schiødte/ZM) . - Tirsbæk. 1903 (l eks . ; ZM)
- Vejle Nørreskov 1956 (l eks . ) & 1961 (l
eks . ) (begge O. Vagtholm-Jensen) .
Schiødte (1869-70) omtaler fund af
'mange Exemplarer i Skovene omkring
Veile'; iflg. Jensen-Haarup (1891) blev ar
ten dog 'i alt Fald kun funden meget sjæl
dent her i de senere Aar'. Hansen (1941)
anfører lokaliteten Munkebjerg, som
imidlertid ikke figurerer i West's (1942) el
ler i senere fortegnelser, og hverken
denne lokalitet eller Grejsdalen, som West
nævner, synes at være repræsenteret i nu
værende samlinger.
FYN
Et fund herfra er meddelt af Knudsen
(1912), jf. s. 11.
BORNHOLM
Fundet her første gang i Almindingen i
midten af forrige århundrede (Schiødte
1869-70) og siden da fundet på en del loka
liteter: Almindingen 1856 (3 eks . ; ZM),
1893 (l eks . ; ZM) . - Nexø 1893 (l eks . ; ZM),
1930 (l eks . : ZM) . - Jons Kapel l942 (l eks . ;
NM) . - Randkløve 1946 (l eks . ; ZM) . Døndal v. Rø 1949 (l eks . ; NM) . - Hellig
domsklipperne v. Rø 1949 (2 eks . ; NM) . Gudhjem 1952 (l eks . ; K. Arevad), 1954 (l
eks . ; ZM), 1956 (l eks . ; ZM), 1964 (l eks . ;
U. Kornerup) . - Bokul l964 ( l eks . ; ZM) . Vang Stenbrud 1974 (l eks. ; ZM) . - Ham
mershus 1943 (l eks . ) & 1948 (l eks . )
(begge S. Rasmussen leg. ; coll. K. Are
vad), 1980 (l eks . ; iflg. V Mahler). - Des
uden nogle eks. mrk. 'Bornholm', 1925 (2
eks; ZM), 1940'erne (l eks . ; ZM), u . dato (l
eks . M . Simonsen leg . ; NM) .
På Zoologisk Museum findes et eks . fra
NEZ mrk. 'Sundbyøster remise'. Dette
fund må antages at være af helt tilfældig
karakter eller bero på en fejltagelse. Des
uden findes her et eks. mrk. 'Tindbjerg',

Tabel 1. Fund af bøgeskovsløberen (Carabus inlricatus) i Danmark. (Antal eksemplarer i museums- og privatsamlinger).
Records of Carabus inlticatus in Denmark (Number of specimens

in museum and private co/lecUons).

ca. 1840

1881
-1880 -1900

Hald

o

Silkeborg - Ry

8

Vejle
Bornholm

1941 1961
1901 1921
-1920-1940 -1960 -1989

Total
20

o

o

14

42

o

20

6

o

71

11

3

22

6

o

3
3

o

2

o

3

1893. Denne lokalitet har jeg ikke kunnet
stedfæste.
En oversigt over antallet af indsamlede
eksemplarer af bøgeskovsløberen, opdelt
på 20-års intervaller, er vist i Tabel l. Den
er alene baseret på samlingseksemplarer
og kun fund, der har kunnet tidsfæstes, er
medtaget.
BØGESKOVSLØBERENS STATUS
I NOROEN
Op igennem dette århundrede er bøge
skovsløberen blevet stadigt sjældnere
mange steder i de nordlige dele af dens
udbredelsesområde. På en del nordtyske
lokaliteter er den tilsyneladende nu helt
forsvundet (Horion 1941, Lohse 1954), og
arten anses for truet i Vesttyskland (Blab et
al. 1984) .
I Sverige forekommer bøgeskovsløbe
ren yderst lokalt og anses for at være akut
truet (Ehnstrom & Walden 1986), dels
fordi de eksisterende populationer er me
get isolerede, og dels fordi arten er meget
sårbar over for forstlige indgreb, jf. efter
følgende afsnit. I et forsøg på at beskytte
billen har man fredet den (artsfredning) i
Kristianstads Lan, hvor de kendte fore
komststeder er beliggende (Forsakar, Ki
vik, Stenshuvud) .
Som det ses af listen over de danske
fund, er bøgeskovsløberen også hos os
meget lokal i sin forekomst. Uden for
Bornholm, hvor arten synes at være ud
bredt, ser bøgeskovsløberen ud til at være
begrænset til tre områder i Jylland: Hald
ved Viborg, Silkeborg- Ry egnen og Vejle
egnen.
På Inderøen ved Hald har bøgeskovslø
beren øjensynlig gode livsbetingelser.
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Værre står det tilsyneladende til med po
pulationerne på Silkeborg-Ry lokaliteter
ne . Skovene omkring Silkeborg, f. eks.
ved Gjessø og Slåensø, var førhen anset
for a t være artens vigtigste tilholdssteder
her i landet, og i slutningen af forrige samt
begyndelsen af dette århundrede må bil
len efter de mange fund at dømme have
været hyppig på egnen. I løbet af de se
nere årtier er billen imidlertid blevet klart
sjældnere i området. Således foreligger
der kun få fund efter 1950, til trods for at
samleraktiviteten fra 1950 og frem til i dag
synes at have været større end i de foregå
ende 50 år (Bangsholt 1983; p .lO); de se
nest daterede samlingseksemplarer stam
mer fra 1960. Ydermere har gentagne efter
søgninger af bøgeskovsløberen i de se
nere år på nogle af de gammelkendte loka
liteter været forgæves. Det forekommer
helt usandsynligt, at bøgeskovsløberen
skulle være forsvundet fra Silkeborg-Ry
skovene, men det ser unægtelig ud til, at
bestandene i området har været i stærk til
bagegang i nyeste tid.
At dømme ud fra de få eksemplarer fra
Vejle egnen er populationerne her ganske
små og isolerede, hvis de da i det hele ta
get fortsat findes.
Meget tyder således på, at bøgeskovslø
beren er i tilbagegang i Jylland, og arten
må også hos os anses for at være stærkt
truet.
ÅRSAGER TIL TILBAGEGANGEN
OG UDSIGTER FOR FREMTIDEN
Formentlig skal den tilbagegang, der har
ramt bøgeskovsløberen i store dele af dens
udbredelsesområde, ses som resultat af
reduktionen af gamle løvskovsområder en udvikling, der også har ført til be
standsnedgange for andre løvskovsbiller
som eghjorten og eremitten samt en del
smelder- og træbukkearter.
Af særlig betydning har det formentlig
været, at større, sammenhængende løv
skovsarealer efterhånden er blevet op
splittet i mindre, isolerede skovpartier. Sil
keborg-Ry skovene var førhen vidtstrakte
løvskove, oprindelig blandet eg og bøg, si14

den næsten ren bøgeskov. Voldsomme
skovrydninger (Vaupell 1863) og senere
tilplantning med nåletræ har imidlertid
ændret skovene radikalt, så den oprinde
lige løvskov nu mange steder blot findes
som mindre 'øer' i nåleskovslandskabet.
Også Vejle Nørreskov kan tages som ek
sempel på en skov, der er blevet opdelt i
mindre, isolerede skovområder. Bøge
skovsløberen er herfra kendt fra et slugt
præget parti ved Bybæk (Ole Vagtholm
Jensen, pers. medd . ) . I dag er denne del af
skoven blevet afskåret fra den vestlige del
af E 3 motorvejen; endvidere har den vold
somme byudviling omkring Bredballe ført
til, at skoven så godt som helt har mistet
forbindelsen til nærliggende naturom
råder (fig. 4). For arter med ringe spred
ningsevne - og dette gælder for bøge
skovsløberen - kan en sådan udvikling
være katastrofal, idet små isolerede popu
lationer altid vil stå i fare for at gå til grun
de, f. eks. som følge af nogle års ugunstige
klimaforhold. I Holland menes tilbage
gangen for flere Carabus-arter, herunder
bøgeskovsløberen, at hænge sammen
med en sådan opdeling af levestederne i
små enklaver uden indbyrdes forbindelse
(den Boer 1970) .
Skal bøgeskovsløberen bevares i Dan
mark, er det vigtigt, at vore tilbagevæ
rende gamle bøgeskovsarealer sikres, na
turligvis især i de områder hvor billen nu
findes eller kan formodes at findes. Af
ganske særlig betydning er det, a t gamle
bøgebevoksninger i kuperet skovterræn
bibeholdes; sådanne steder trives bøgen
ofte dårligt og er derfor i mange tilfælde
blevet konverteret til nåleskov. Det er des
uden afgørende, at de tilbageværende po
pulationer ikke yderligere isoleres eller
opsplittes i mindre bestande. Tværtimod
er der behov for gennem en tilbageføring
af nåleskov til bøg at få genskabt større,
sammenhængende bøgeskovshabitater,
ligesom der må sikres økologiske forbin
delseslinjer mellem eksisterende be
stande af bøgeskovsløberen.
En medvirkende årsag til bøgeskovslø
berens tilbagegang og en fortsat trussel

Fig. 4. Kort over Vejle
Nørreskov med nær
meste omgivelser. By
udviklingen og anlæg
gelsen af jernbane og
veje har ført til, at sko
ven er blevet afskåret
fra det åbne land og
delt op i små, isolerede
enklaver.

Mnp of Vejle Narreskov
nl/lf ifs SIIITOI/IldillgS. As
n res11lt of 11rbnllisntio11
n11d the COIISII"llclioll of n
milwny tmck n11d of rands
the wood /ms bee11 wt off
from tile ope11 ln11d n11d di
vided i11to Slllnll, isolnted
pnrts.

for dens fremtid er formentlig den inten
sive skovdrift, der desværre i al for høj
grad har sat sit præg på nutidens skove .
Ved den fremtidige forvaltning af skovene
bør der sørges for, at i al fald nogle skov
partier får lov at henligge i en art naturtil
stand med et minimum af forstlige ind
greb . Dette indebærer bl. a . , at gamle
træer bevares indtil de dør af ælde, at ud
gåede træer ikke hugges om, og at væl
tede stammer, stubbe og grene i videst
muligt omfang får lov at henligge i skov
bunden. Dette vil give bøgeskovsløberen
egnede skjule- og overvintringssteder,
det vil være gavnligt for snegle og andre af
artens byttedyr, og det vil jo iøvrigt også
være godt såvel for andre truede insektar
ter som for mange fugle .
En fredning af bøgeskovsløberen i lig
hed med den artsfredning, der er gen
nemført i Sverige, vil derimod næppe i sig
selv have nogen større effekt. Antallet af
billesamlere her i landet er meget beske
dent, så nogen trussel fra den kant forelig
ger formentlig ikke. Og uden en samtidig
beskyttelse af levestederne, f. eks. i form
af biotopsfredninger, vil en artsfredning
være temmelig meningsløs.
Populationerne i Jylland repræsenterer

muligvis i dag de nordligste forekomster
af bøgeskovsløberen, hvilket i forbindelse
med artens tilbagegang i Nordeuropa i
dette århundrede giver os en særlig for
pligtelse til at værne om den på dens få
danske levesteder. Som led i et værnepro
gram vil det være af stor værdi at få bøge
skovsløberens nuværende status i Dan
mark mere indgående belyst. Der er bl. a .
behov for e n afklaring med hensyn til
dens forekomst i Vejle- og Silkeborg-eg
nen. Desuden vil det være meget ønske
ligt, at de isolerede og små danske popula
tioner i de kommende år bliver regelmæs
sigt overvåget med det formål at søge ar
ten bevaret for den danske fauna.
TAK
Jeg ønsker at takke følgende personer,
som har stillet fundoplysninger baseret på
deres private samlinger til min disposi
tion: Kristian Arevad, Mogens Frost Chri
stensen, Michael Hansen, Allan Jensen,
Ole Vagtholm-Jensen, Uffe Kornerup, Sig
vald Kristensen, Viggo Mahler, Henning
Pedersen og Knud Pedersen. Desuden en
tak til Peter Gjelstrup, Naturhistorisk Mu
seum, Jan Martin, Den Kgl. Veterinær- og
Landbohøjskole, samt Ole Martin, Zoolo15

gisk Museum, for hjælp ved gennemgang
af museumssamlingerne. Viborg Stats
skovdistrikt har givet tilladelse til feltun
dersøgelser i Inderø Skov, og A. Kofoed
Larsen, Vejle kommune, har været meget
hjælpsom ved fremskaffelse af kortmate
riale. En særlig tak til Henning Pedersen
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SUMMARY

Cnrnbus i11fricnltts Li1111neus, 1761 -n titrenIetted cnrnbid beet
le i11 Scn11dillnvin.
Cnrnbus i11fricntus Li1111neus, 1761 (Fig. l) has a very li
mited distribution in Seandinavia as it occurs only in
southern Sweden (Scania) and Denmark Outland and
Bornholm). Elsewhere in Europe it is widely distri
buted, mainly inhabiting the central and soulh-eastern
parts (Fig. 3).
In Denmark and Sweden C. i11fricnlus is confined to
old, hilly beech foresis with slopes and ravines (Fig. 1 ) .
T h e species h a s spring propagation. The imago is a noc
turnal predator which feeds an slugs, snails, etc.
In recent time C. i11fricntus has become rare in the
northern parts af its distributional area and has disap
peared from several localities. The present account
gives a status of the distribution and abundance af the
species in Scandinavia. !t appears that same af the
populations in Julland have declined markedly in re
cent decades, and C. illlricnltts is apparently a
threatened species in Den mark, as i t is in Sweden.
The major factors responsible for the deeline of C. ill 
tricatus in Denmark seem to be the conversion af de
ciduous foresis to coniferous plantations, more and
more intensive forestal practice and increasing urbani
sation, building af roads, etc. which have led to an iso
lation and splitting up of foresis into small enelaves
(Fig. 4).
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Den amerikanske knivmusling, Ensis americanus Gould, 1870,
en nyindvandret art i de danske farvande.
førgen Knudsen,

(Zoologisk Museum,
Universite tsparken 15, 2100 København Ø)

Denne art stammer fra den amerikanske
østkyst, hvor den findes i stort antal på
sandvader fra Labrador til South Caroli
na. Det angives, at den kan opnå en
længde af 25 cm; som de øvrige knivmus
linger sidder den lodret nedgravet i bun
den. Den er meget velsmagende og ind
samles i stort omfang, når sandvaden tør
lægges ved lavvande .
Arten blev oprindelig betragtet som en
vestatlantisk varietet af den østatlantiske
E. ensis (L. ) , som også findes i vore farvan
de, men den anses nu for en selvstændig
velafgrænset art. I litteraturen optræder
den oftest under navnet E. directus (Con
rad, 1853); det er fornylig vist, at dette
navn skal anvendes til en fossil art (v. Urk
1987)
Helt uventet fandtes arten i 1979 og de
følgende år i stort tal, både levende ek
semplarer og tomme skaller ved den tyske
Nordsøkyst ud for Elbens munding. I de
nærmest følgende år fremkom en række
meddelelser om nye fund, der belyste ar
tens videre udbredelse: I 1982 fandtes den
i hele det hollandske vadehav. I 1981 fand
tes den første gang i Danmark, idet ek
semplarer blev indsamlet på stranden på
Rømø; i sommeren 1982 fandtes E. ameri
canus ved Blåvand, og samme år fandtes
opskyllede skaller på stranden ved Hirts
hals og, som det første fund inden for Ska
gen fandtes der i 1984 et antal skaller på
stranden ved Limfjordens munding i Kat
tegat.
Dr. A. Waren (brev af 16.1.1989) medde
ler, at E. americanus gennem 4 år regel
mæssigt er fundet ved Tjarno, Bohuslen. I
august 1988 fandt nærværende forfatter
en stor mængde skaller af E. americanus,
hvoriblandt mange sammenhængende
skalpar, opskyllet på Lyngså Strand syd
for Sæby, nær ved det lige nævnte findeFlom og Fn111rn 95 ( 1 ) : 17-18, Aritus 1989

sted. De største individer målte ca. 130
mm. Det er nærliggende at slutte, at arten
må leve i stort tal på den vidtstrakte sand
vade uden for findestedet. I efteråret 1988
foretog Skov- og Naturstyrelsen en under
søgelse i Kattegat, i området mellem An
holt og Læsø. I det indsamlede materiale
fandtes ialt 4 små eksemplarer af E. ameri
cnnus på følgende positioner: ca . 56°45' N
11°40' Ø, dybde 5 m, 1 eksemplar; ca.
57°04' N 11°03' Ø. dybde 7 m, 3 eksempla
rer. Længden af de 4 individer var 20-32
mm. Som nævnt angives det, at amerikan
ske eksemplarer kan opnå en længde af 25
cm. Skaller af denne størrelse er (endnu?)
ikke fundet i vort område; v. Cosel et al.
(1982) angiver den største længde til ca. 16
cm. Swennen et al. (1985) har undersøgt
væksten hos E. americanus fra 3 lokaliteter
i Vadehavet. Hvis man kan antage en til
svarende vækst hos bestanden i Kattegat
er individerne fra Lyngså Strand omkring
3 år gamle, mens de små individer fra An
holt-Læsø området er l år.
Som nævnt lever E. americanus på sand
flader, der tørlægges ved lavvande; den
kan dog også findes på dybere vand; såle
des angiver v. Cosel et al. (1982), at arten
kan forekomme på dybder mellem 20 og
30 m; mens de nævnte fund på henholds
vis 5 og 7 m drejer sig om levende indivi
der, angives det ikke om fundene på 20-30
m drejer sig om tomme skaller.
Det er sandsynligt, at E. nmericanus er
transporteret fra sit oprindelige hjemsted
til den sydlige Nordsø som fritsvøm
mende larver i et skibs ballasttank. Artens
hastige spredning fra den tyske bugt til de
indre danske farvande skyldes dels de
fritsvømmende larver, dels den nordgå
ende strøm langs Jyllands vestkyst. At
dømme efter artens levesteder ved Nord
amerika, er det rimeligt at antage, at den
17
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Fig. l .
Foroven: E11sis alliericall liS Gould, 1870. Indersiden a f e n højreskat 145 mm, den største skal fra Lyngså Strand, Au
gust 1988. 1: forreste lukkemuskelhæfte, 2-2: forreste og bageste afgrænsning af hængselbåndet, 3: forreste fodmu
skelhæfte, 4: bageste lukkemuskelhæfte, 5: kappebugt.
Forneden: kappebugt og bageste lukkemuskelfæste af de øvrige danske arter af E11sis. Til v. : E. arcuatus (Jeffreys);
midten: E. c11sis (L.); tilh . : E. siliqua (L.). Omtegnet efter v. Cosel et al. (1982).

de nærmeste år vil trænge længere ind i de
danske farvande, hvor der efter alt at
dømme findes gode betingelser for etable
ring af permanente bestande. Da arten,
som nævnt, anses for en delikatesse, er
der endda mulighed for en kommerciel
udnyttelse.
De fleste knivmuslinger udviser stor
individuel variation og artsbestemmelse
er ofte vanskelig. Skallens ydre form kan
ikke anvendes, mens skallens inderside
byder på karakterer, der med lidt øvelse la
der sig anvende. De lettest kendelige arts
karakterer hos E. americanus er vist på fi
guren foroven og er følgende:
l. Det forreste lukkemuskelfæste er af
samme længde som hængselbåndet eller
kun lidt længere og aldrig 1 . 5 x hængsel
båndet.

2. Det forreste fodmuskelfæste findes nær
hængselbåndets bageste del.
3. Det bageste lukkemuskelfæste er tæt på
kappebugten; afstanden fra muskelfæ
stets bagkant til kappebugten er
eller
kortere end muskelfæstets længde .
=
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4. Kappebugten danner en spids ud for
det bageste lukkemuskelfæste, mens kap
pebugten hos de øvrige danske arter af
slægten Ensis danner en jævn bue; se figu
ren ovenfor.
Jeg takker dr. R. v. Cosel for at have over
ladt Zoologisk Museum prøver af E. ameri
cnnus fra Vadehavet og Blåvand, cand. sci
ent. O. Norden Andersen for eksempla
rerne fra Anholt-Læsø området, dr. A. Wa
ren for oplysning om forekomsten af arten
ved den svenske vestkyst og konservator
Anni Vedelsby for figuren af E. americnnus.
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Ulfshale - et overdrev gennem 800 år
Eiler Worsøe
(Lund bjergvej 2
Værum, 8900 Randers)

Stege var vigtig i Danmarks middelalder.
Den havde borg, volde og byporte . Der
var landevejsbro, omend brøstfældig i
1590. Der var vejrmølle på byens vold i
1532 og skibstømmermænd, og altså
skibsværft, i 1561 og fremdeles. Dertil
kom så ager og overdrev.
Nord for Stege ligger det marine forland
Ulfshale. Rækker af strandvolde er siden
stenalderhavets tid aflejret af den vestgå
ende havstrøm. Materialet kom fra Klin
ten og Møns nordkyst. Op til tre meter
hæver de stenede volde sig over dansk
normal nul. De går nord og krummer vest
fra morænelandet i Hegningen med den
atten meter høje bakke.
STEGE SOGN FØR CHRISTIAN V
Ulfshale er natur, men som den meste
danske natur formet af mennesket og dets
husdyr gennem 6000 år. Her var gammelt
kulturland allerede da halvøen kom ind i
den historiske virkelighed kort før år 1200.
Da havde Stege privilegium på græsnin
gen i kongens skove rundt om byen . Til de
skove hørte Ulfshale . Retten stadfæstedes
af Erik Glipping i 1282, senere af Kristoffer
II og endelig efter reformationen og Gre
vens Fejde i 1534, hvor borgerne midlerti
digt havde mistet deres rettigheder til hø
eng og græsning på Ulfshale.
De næste 150 år føjer enkelte detaljer til
om landskabet. I 1550 får borgerne i Stege
ret til nogle agre og enge i Udby og Hoved
gård tilhørende kongen . I Steges skove
går svin på olden, så der har været frugt
bærende eg og bøg. En mønsk præst stæv
nes for at have forhugget sin skov. Sko
vene er i tilbagegang, og i 1541 kommer
det første påbud om ikke at ødelægge de
danske skove . I 1548 klages der over man
gel på tømmer i Danmark, eksport af eg
forbydes. Præsten i Stege får i 1578 som
hidtil lov til at tage gærdsel og tørv i skov
og mose, forudsat dog at skov og mose
Florn og Fauna 95 (1): 19-26, Arlws 1989

kan tåle det - og han må kun tage tørre
træer og vindfælder.
Gavn og brænde var nødvendighedsar
tikler. Hvor meget man end huggede,
voksede skoven op igen, blot den fik græs
ningsfred. Det fik den ikke . Derfor hjalp
intet påbud og måske ikke engang den
skovfoged, der var ansat 1578. Alligevel
eksisterer skoven i 1622, hvor der brændes
bøgekul af tørre træer og vindfælder. Kul
lene skal sendes til Christian IV sammen
med noget havre adskilt af måtter og pak
ket i bundter af elleris. Ved den tid 'vogte
des' de mønske skove af to 'havne- og
skovridere'.
1631 fik Steges borgere lov til at indtage
noget agerjord af det ellers ukrænkelige
overdrev, hvor Stege havde græsning fæl
les med bondebyerne i sognet. Kongen
sendte to embedsmænd til Møn for at sik
re, at bøndernes rettigheder ikke blev gået
for nær ved denne udskiftning af særjord .
Også lensmændene vogtede kongen på:
lensmanden på Stegeborg fik gentagne
gange besked på ikke at anfægte bønder
nes rettigheder - for ikke at tale om kon
gens j agtret. Hele Møn var kongelig vildt
bane på den tid.
I 1660 var oldentaksationen for Ulfshale
skoven 80 svin, og det til trods for, at en
sjettedel af skoven var blevet hugget un
der svenskekrigene. Skovens tilstand kan
således ikke have været synderligt dårlig.
Værre var det, at det halve af Hegnings
skoven var faldet, måske fordi den lå nær
mere byen. Byen og dens præst havde i øv
rigt flere hegnede småskove i og ved over
drevet. Således var der i Rodsten, den del
af overdrevet, som lå mellem byens vold
og Hegningen, en del underskov, skov af
andre træarter end eg og bøg.
LANDSKABET PÅ CHRISTIAN V's TID
Den store matrikel var en skatteliste over
al landets faste ejendom udarbejdet i
19

årene 1681-1688, en god kilde til landska
bets historie. I 1682 var der til Stege føl
gende skove: Ulfshale takseret til 140 svins
olden, Hegningen til 8 svin, Egehaven til 2
svin og Rismarken til 4 svin. Vurderingen
gælder gode oldenår. I ringere oldenår
nedsættes taksten efter vurdering i felten.
Skyldsætningen afspejler forekomster af
eg og bøg, men fortæller intet om under
skov. Matriklen oplyser, at Steges skove
kun sjældent gav god olden, men dog
mere end Klinteskoven og Fanefjords
skove tilsammen. Om småskovene får
man desuden at vide, at de netop kan give
gærdseJ til egen indhegning.
Christian V's matrikel 1688 oplyser, at
græsningen på Ulfshale var delt mellem
Stege og Udby. lait kunne der græsse 69
kreaturer. Det kan give et indtryk af græs
ningstrykkets størrelse i et 1600-tals over
drev, idet vi kender arealet. Stege havde
på Ulfshale rettigheder til høeng med me
get skarp syltbund takseret til 30 læs godt
sylthø. Her havde også flere embeds
mænd høenge med skarp syltbund til ialt
3,5 læs godt sylthø. Sylt betyder det
samme som strandeng, og strandeng gi
ver, gødet som den bliver af havet, altid
godt hø. Endelig kom der 1 læs godt hø fra
Store Tyrholm, omend med besvær og be
kostning.
DE ÆLDSTE LANDKORT
I 1777 udkom Videnskabernes Selskabs
Kort over Sjælland og Møn i målestok
1 : 240000. Her ses Ulfshaleskoven af stør
relse som nu . Ellers tillader den lille måle
stok ikke detaljer. Skoven er signeret som
'krat' og viser formentlig skovens faktiske
ret medtagne stand, men intet om træar
terne.
I 1788 måles det første matrikelkort i må
lestok 1 :4000. Kortet er fuldt af detaljer og
bærer en del navne. Skoven er signeret
som overskov, det vil sige skov af eg og
bøg uanset træernes alder. Man kan se de
langstrakte moser mellem strandvoldene:
'Det Nordre Drag', 'Lange Brykke Mose',
'Grønhæls Mose' og 'Lange Mose'. Syd
enden af skoven hedder 'Ullehaverne'.
20

Det er noget med vandhuller - måske
også noget med navnet Ullshale? Skov
arealet er omtrent som nu.
Nord for skoven er Udbys græsning
med gærde og vogterhus vist. Syd for sko
ven er der forskellige enge med navn samt
bugten Vedelen, som dog er vist uden
navn. Byfogeden har to englodder, og et
stykke tilhører Hovedskov by. Vestre Enge
ligger i et med skoven, hvilket vil sige, at
det afgræsses. Men teksten taler om op
givne indelukker, og noget eng ses øde
lagt af tørvegravning. Men på Horsnæs og
på Store Tyrholms 7,3 tønder land er der
stadig høeng. Ved Luddeholme - som i
nutiden er blevet landfaste - går et ris
gærde langt ud i det lave vand. Også Vede
lens vandflade er delt af et risgærde.
Mellem skoven og færgestedet ses en
hegning med lige rækker af underskovs
træer. Ved færgen ligger Weneckehus ind
gærdet.
På den tid, hvor kortet blev målt, bestod
skoven af tynde bøge, gamle ege og en
stor mængde unge linde .
SKOVANARKIET FORTSÆTTER
Ulfshaleskoven blev ikke indfredet om
kring 1805. De lokale mente ikke, at de
kunne undvære græsningen. Myndighe
derne kunne på grund af mangel på over
skov ikke gennemtvinge indfredningen.
I 1820'erne blev al opvækst bidt til pur
rer af græssende dyr. Af kreaturer var der
da 520 på Ulfshale - ikke så lidt flere end
på det hele gamle overdrev før udskiftnin
gen. I skoven var der mængder af lang
somtvoksende eg og naur. På den grøn
sværsbundne sandjord uden for skoven
stod spredte ener samt forbidte ege og
avnbøge .
I 1839 udgøres skoven af en blanding af
eg, lind, naur og avnbøg med enkelte 6090-årige bøge og enkelte midaldrende,
velvoksne ege. Det omtales ikke, at nogle
af dem allerede da var topstævnede, men
det ses endnu på de tiloversblevne træer.
Den dækkende grønsvær over skovbun
dens sandblandede rullesten var kun få
steder over fem centimeter tyk. Der var en

.,

•\

,..
�
;.,:
�

i
�
�
:-;

l .(;.,.,

,
7( ( If.
.r
-�
;

' /

..

r
·

.·.

.S

�· "

T r. r. c r. " Y 1:
/,/J,."''"''''

l' J . n i i. \ I J
� �r · -4
·
· .

. •

s

H �r.4-c. :\.'1 \: C

"'--;;... : LJ

:.!>.t -"?+- �..-A.,,

r.. .

'

•; '

Fig. l .
.
Kort over Møen 1824. Formindsket kopi efter herredsskortet fra 1824 i målestok ca. 1:21 . 000. Kortet viser skovarea
lerne omtrent som de er i nutiden. Detaljer kan på grund af den lille målestok ikke studeres. Herredskortene blev
·
tegnet i forbindelse med boniteringen til 1844-matriklen og findes på Matrikeldirektoratets arkiv.

del åbne arealer i skovområdet, og der var
ingen opvækst af unge træer.
Ved herlighedsoverdragelsen var sko
ven blevet delt i mange lodder til Steges
borgere . Lodderne blev handlet mellem
folk, så en enkelt person, højskoleforstan
der F. Boj sen, kom til at eje mere end halv
delen.
SKOVINDFREDNING
I 1840 enedes man om skovindfredning ef
ter en plan. Efter den skulle skoven over
20 år tilplantes i fire omgange. Der skulle
så være græsningsfred, mens de nye træer
voksede op til sikker størrelse, derefter
kunne græsningen genoptages. Der kom
ingen fredskovsdeklaration, blot et brev
fra rentekammeret til amtmanden for
Møns amt.
Bojsen (1923) skildrer skovkultiverin
gen, som begyndte i skovens sydende i
1840. I løbet af fem år plantede man mod
nord til festpladsen. I 1860 var man nået
hele skoven igennem. Bojsens skildring af
plantningens forløb stemmer ikke helt
med skovkortet, så jeg tager de fleste op
lysninger fra det.
Fra 1840-55 blev skovens sydende til
plantet med rødgran, som stod til 1920'
erne, og med eg, som står der endnu. I øv
rigt fortsatte man i 1845 fra festpladsens
oldgamle ege mod nord, til man i 1860 var
nået skoven igennem. Resultatet var, at en
zone langs skovens nordøstside blev plan
tet med eg fra 1845-55. Der stod i forvej en
de fleste af skovens store træer. Samtidigt
blev hele skovens nordvestende eg. Om
kring 1875 plantedes et kraftigt læbælte af
skovfyr i skovens sydvestlige halvdel ud
mod de tidligere enge . Senere kom der for
skellige plantninger af eg, birk, skovfyr og
lærk rundt om i skoven. En stor bestand af
lind nord for festpladsen blev ikke regnet
for at have nogen fremtid.
Heldigvis forsvandt skovens særpræ
gede vilde arter ikke ved plantningerne.
Bojsen nævner selv den sjældneste: tarm
vridrønnen. De sjældne træer og urter kla
rede også, at græsningen efter plantnin
gerl)es færdiggørelse blev genoptaget og
fik lov til at fortsætte til 1896, hvor Bojsen
22

omsider fik standset græsningen defini
tivt. Allerede fra 1884 var græsningen dog
blevet stærkt begrænset ved en fælles af
tale mellem lodsejerne.
. 1894 blev der bygget et udsigtstårn. Et
foto taget herfra i 1901 viser, at skoven fort
sat ligner en overdrevsskov her fem år ef
ter græsningens ophør. Ved samme tid
plantedes Banksfyr og udtyndedes gran
plantage . Under krigen 1914-18 tyndede
tvangshugsterne meget ud i skoven . På de
ryddede arealer begynd te man a t grave
kugleflint på en 10-årig kontrakt. Siden
blev der plantet i gravehullerne .
DET Å BNE ULFSHALELAND
Gennem århundreder, al den tid vi ved
noget om, havde Ulfshale været brugt til
græsning. Høenge havde der været fra
1600-tallet, ja, formentlig længe før den
tid. Samme brug fortsatte ind i 1800-åre
ne. Under englænderkrigen blev der i
1807 opført en stor skanse nord for sko
vens nordende, så den kunne beherske
Ulfshaleløbet, som her går ganske tæt ved
kysten .
I 1839 var området ved Møns Klint sam
men med Ulfshale de eneste uopdyrkede
arealer af betydning på øen. En del hø
enge på Ulfshalen var fortsat i drift. De
blev afgræsset efter slæt. Der blev også
stadig gravet nogle tørv, men på grund af
den sandede bund kunne kun det øverste
lag bruges .
Efter stormfloden 1872 l o d den største
lodsejer, F. Boj sen, på begge sider af halv
øen opføre tre meter høje havdiger. De
blev færdige engang før 1878. Derved kom
bugten Vedelen ind bag diget og kunne så
ledes afvandes. Bojsen måtte nøjes med at
afvande sin egen del, for ingen andre var
interesserede. Derfor opførte han et dige
nord-syd gennem Vedelen i skellet mod
naboen mod vest. Vest for det dige findes
endnu som rørsump våde rester af Vede
len samt jordfaste spor af de engafvan
dingsprojekter, hvori Bojsen druknede
formidable beløb.
I 1870' erne, formentlig straks efter hav
digernes færdiggørelse, var der blevet op-

ført en gård på Ulfshale. Den blev overta
get af Bojsen i 1890 . Her på Ulfshalegård
havde han et stort kreaturhold, som
længe holdt landet åbent. Her kunne høet
fra engene anvendes. Babesiose, en syg
dom, der spredes med skovflåt, stand
sede græsningen omkring år 1900.
Trods meget hø på det faste land lod Boj
sen også slå hø på Store Tyrholm. 20 læs
kunne det blive til i snit, som med en pram
blev sejlet til tørring på Horsnæs. Når bøn
derne i 1600-tallet kun var skyldsat af et
læs, var det måske fordi høet sommetider
gik til søs ved højvande . Men fra 1788-kor
tet til 1888-kortet var øen tillige blevet fire
gange så stor. I samme periode var Ludde-

holmene blevet landfaste. Landhævning
måske, men nok også øget materialepålej
ring i perioder, hvor der blev ført færre
næringsstoffer bort i form af hø og græs
ning.
ULFSHALES NUTID
Sommerhuse og hotel er forlængst rykket
ud på den smukke halvø. Ferielandene er
placeret vestligt mellem skoven og Hors
næs og sydøstligst inden for havdiget. Hø
eng ses ikke mere, men nok græsning,
særligt i Udbys område. Lidt af landet in
den for havdiget i vestsiden afgræsses li
geledes. Skovdriften har længe ikke været
videre funktionel . Nu er skoven endda

Fig. 2. Mange gange
topstævnet eg i Ulfs
haleskovens nordende.
1988.
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Fig. 3. En af de ældste ege i Ulfshaleskoven. Den vokser i nærheden af festpladsen og har tydeligt nok været top
stævnet. 1988.

købt af staten for at sikre fortsat oprethol
delse af naturskovselementerne - det vil
sige resten af græsningsskader og andre
skader på gamle, selvsåede træer.
Åbne arealer, særligt i området sydvest
for skoven, har det med at gro til. Men
pleje af landskabet for at standse det er al
lerede i gang.
Det er fastlandsudbredte østlige og syd
østlige plantearter, der er typiske for om
rådet (Gravesen 1982). Bakke-svovlrod,
der her havde sit eneste danske voksested
vest for Bornholm, er forlængst forsvun
det. De øvrige arter har holdt stand til
trods for landskabsændringer. Den sjæld
ne tarmvrid-røn med kun få danske vok
sesteder - alle mod sydøst i landet - klarer
sig endnu i skovens stadigt tiltagende
mørke. Det bør også bemærkes, at svam
pefloraen er artsrig og med mange
sjældne arter af storsvampe.
Mange steder i Ulfshales nutidsland
gemmer sig spor af fortiden. Underst lig
ger de stenede strandvolde . På dem vok24

ser urter og træer indvandret i fastlands
tiden, som var før bondestenalderen. På
hele det grundlag har så mennesket sat
sine spor gennem 6000 år.
I jorden har folk rodet. De har efterladt
sig diger, gærder, grøfter samt en hel
skanse. Senere har de arret jorden ved ral
gravning, så sporene vil stå til sene tider.
Menneskets husdyr har ordnet plante
dækket, så store dele af halvøen har været
holdt åbne. I skoven har dyrene gjort træ
opvæksten til flerstammede, vrange træ
er. Det har end ikke Bojsens omfattende
plantninger skj ult. Mellem plantede fyr
og eg står resterne af græsningstidens
skov let genkendelig. Der er alder på de
træer, selvom græsningen fØrst ophørte i
1896 . Tydeligt nok har mange af de gamle
træer været hugget og vokset op under
dyrenes herredømme mere end en gang.
Skovens mest besynderlige fænomen er
de mere end 100 topstævnede ege . Gamle
træer med kort kævle, vel omkring tre me
ter. Fra omtrent et punkt i den højde gre-

ner træerne sig brat med tætsiddende gre
ne, som næsten omgående går opad i vin
kel . Også af grenene har der været savet
med samme resultat. Ældste stævning
kan vel være fra omkring 1800, yngste må
ske fra år 1900. En tidligere skovfoged
ved, at man stævnede egene for at få kra
getræer, træer til mønninger på stråtækte
huse . Tilsvarende ege har jeg hverken set
eller hørt om andre steder i landet. Meto
den med topstævning af eg er kendt fra
England tilbage til middelalderen og er be
skrevet af Rackham (1980) . Fra Danmark
kendes kun topstævnet bøg, således fra
Rold, Fussingø og Bidsh·ups skove . Tradi
tionen er formentlig et levn fra regulær
stævningsdrift i svunden tid, men ved
ligeholdt gennem århundreder ved skov
tyverier. Det var en ukompliceret måde at
hugge træ på, og den hører netop sam
men med forekomst af gammel udmarks
skov.
I jyske egekrat høstede man til tider
krumholter, krumme grene til bygning af
både. I Jylland stævnede man træerne
straks over jorden, men det gjorde ikke
genvæksten anderledes end i Ulfshalesko
ven .

I Tyskland har man drevet med kunstig
udformning af træer og grene til krumhol
ter. I Stege, hvor der har været skibsværft
i det mindste siden 1561, har der også væ
ret behov for krumholter. Det afspejler sig
ganske vist ikke i de fundne kilder, men
måske i egetræerne . Således erindrer
skovrider Morten Skude på Orenæs i sin
tid at have set en instruks til Statens skov
distrikter vedrørende produktion af
krumholter.
ULFSHALESKOVEN I FREMTIDEN
Fredskoven Jonstrup Vang i Københavns
skovdistrikt har før fredskovens dage en
fortid på 350 år som kongelig høeng helt
uden græsning. Tidligere endnu var der
herregård og bondeby med såvel græs
ning som høeng. Til omkring 1880 var Jon
strup Vang en af Danmarks bedste botani
ske lokaliteter. Ulfshaleskoven har en for
tid som overdrev gennem mindst 800 år.
Skoven og en del af dens omgivelser er
fortsat af største botaniske betydning. Det
skyldes, at den ældgamle drift fortsatte
tæt ind på vore dage . Det er et særsyn i
Danmark på så stort et område.
Skovkarakteren i Ulfshaleskoven i over
drevets glansperiode i 1700-tallet kender

Fig. 4. Frede Bojsens havdige opført efter stormfloden i 1872 ses her nærTelegrafstien på skovens nordøstlige side.
1988.
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vi: 17 større træer på en hektar. Hegnings
skoven og de øvrige småskove havde
samme lyse karakter. Det var normalt i ti
den. Kosteskoven ved Krenkerup er på
sin vis en parallel til Ulfshaleskoven. Der
var fast græsgang, overdrev, endnu i 1902.
På den tid var skovbunden åben med
spredte buske og træopvækst Efter græs
ningens bortfald er Kosteskoven vokset
op til nogenlunde høj skov med dominans
af underskovens træarter naur og avnbøg,
men med indslag af eg. Overdrevsspo
rene findes dog endnu som fJerstammede
og vrange træer skadede af græsning i
ungdommen. Det ser spændende ud i en
skov af hovedsageligt langt yngre træer.
Desværre har mørket sænket sig over Ko
steskovens jordbund, så mange lysbunds
planter er forsvundet.
Det er bemærkelsesværdigt, at træarts
sammensætningen i Kosteskoven og sær
ligt i Ulfshaleskoven i vid udstrækning er
den samme, som den var i varmetidens
skove for 6000 år siden. Tilsvarende arts
sammensætning kan man tillige finde i
det nordøstlige Skåne og i Blekinge. Her
indgår mange af de samme træarter som
løvhøtræer og stævningsskovsoverstan
dere i nyligt opgivne landbrug, der har
været drevet meget gammeldags indtil for
15-20 år siden. De indgår naturligvis også
i de skove, der fremkommer, hvor tilsva
rende landbrug er groet helt til med skov,
når driften har været nedlagt gennem en
længere årrække.
Man tænker sit, når berømte botaniske
steder som Jonstrup Vang og Ulfshale i vid
udstrækning er udformet af den tidligere
anvendelse som landbrugsland. Bojsen
talte om oldtidsege - han anede nok noget
uberørt. En mere nøgtern beretter omtaler
omtrent på samme tid de samme træer
som midaldrende og velvoksne. Bojsen
havde registreret den nyromantiske perio
de, som var på vej.
Den særegne flora i Jonstrup Vang fik sit
knæk for 100 år siden, da mørket fra de
store bøge sænkede sig over de sjældne,
lyskrævende blomster. Synd hvis det
skulle gå Ulfshale lige sådan.
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Med disse ting i tankerne er det ingen
ubetinget god ide at lade Ulfshaleskoven
'udvikle sig i retning af urskov' . Der har
ikke været urskov i Danmark i en del tu
sinde år! For planters og insekters skyld
skal ganske vist gamle træer have lov til a t
stå og til at blive liggende, når de falder.
Men der skal også lys til skovbunden - i
det mindste i en del af skoven . Man forstår
tanken om en urskovs-fremtid, når man
går i det duftende træ-virvar. Men bedst
er det alligevel nok at eksperimentere lidt
med den skov. Skulle der måske ske noget
ved at sætte lidt af den tilbage til år 1890
med noget skovgræsning og stævning her
og der? Man kunne også prøve at afhugge
nogle arealer særlig kraftigt, hugge til den
grad af lysåbenhed, der fremkommer
med 17 træer og nogle buske på en hektar.
Det giver samtidig mulighed for, at nye
frøplanter af de forskellige træer og buske
kan spire og vokse op. Så får de gamle
træer afløsere i tide. Over længere åremål
kan man desuden skifte mellem de meto
der, hvorefter man behandler skovens for
skellige dele . Ved at stævne og græsse
snart hist, snart her, kan man få den om
skiftelighed med ind i skovens brug som
også prægede fortiden.
Landskabet er sikret mod egentlig øde
læggelse gennem fem fredningskendelser
samt af Statsskovvæsnets overtagelse af
Ulfshaleskoven i 1985. Til trods for det er
resterne af overdrevets karakter truet. Det
skyldes tanker om at lade skoven overgå
til at være en såkaldt naturskov. Det bety
der, at driften standses, så skoven overla
des til sig selv. Det er sikkert godt for in
sekter og svampe, der lever af rådnende
træ. Desværre vil samtidigt de sidste re
ster af overdrevets særpræg være borte
om 100 år.
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Kun de vigtigste trykte værker er anført. En fuldstæn
dig liste over de trykte og utrykte kilder, hvorpå histo
rien bygger, kan fås ved henvendelse til forfatteren.

Jordbundsfaunaen i levende hegn og landbrugsjord
Bente Hansen, Martin Holmstrup, Anette Nielsen, Ingrid Østergaard
(Zoologisk Labora torium, B)'gning 135,
Universitetsparken, 8000 Å rhus C)
With an English summary

Levende hegn i kulturlandskabet er ikke
kun en fryd for øjet, men har også stor kul
turteknisk og biologisk værdi.
Afgrøder dyrket i læ af levende hegn
har gunstigere vækstbetingelser, idet læ
virkningen nedsætter fordampningen og
bevirker færre mekaniske skader på plan
terne (Aslyng 1976) . I læhegnene findes
bedre livsbetingelser for fugle og vildt (Si
monsen 1987) og invertebratfaunaen er
langt mere varieret end på markerne
(Nielsen 1976) .
Der findes adskillige undersøgelser af
faunaen over jorden i levende hegn, især
fuglene (O' Connor og Shrubb 1986) er vel
beskrevet, mens den underjordiske fauna
og især regnormene er udokumenteret.
Undersøgelsen her har til formål at be
lyse forskellene mellem regnormefaunaen
i dyrket j ord og i tilstødende levende
hegn, idet der både inddrages en veletab
leret opvækst og et nyplantet læhegn . Der
er desuden udarbejdet en oversigt over
andre jordbundsdyr observeret ved prø
vetagningen .
LOKALITET
Undersøgelsen blev udført i november
1987 i tilknytning til 'Systemforsknings
arealet', Statens Planteavlsforsøg, Land
brugscenteret Foulum ved Viborg og det
omgivende hegn. Jordbundstypen er ler
blandet sand (JB4) (Heidmann in press) .
Prøvetagningen blev foretaget i følgende
hegn: et gammelt hegn, der afgrænser for
søgsområdet mod nord, et 2-årigt 3-radet
læhegn mod vest, samt et enkelt-radet 2årigt læhegn, der danner sydgrænsen
mod en markvej (fig. 1).
Vegetationen i det gamle hegn bestod af
ca. 10 m høje seljerøn (Sorbus intermedia)
iblandet hyld (Sambucus nigra). Jordbun
den var af overflademuld dækket med
Flora og Fauna 95 (1): 27-31, Arlws 1989

nedfaldet løv og henvisnet bunddække.
De nyplantede hegn var sammensat af
16 forskellige arter træer og buske. Der var
ingen bundvegetation. Renholdelsen af
læhegnet er de 2 første år sket ved traktor
rensning mellem rækkerne op til 5 gange
årligt, samt håndhakning i rækkerne. Læ
hegnet er plantet og vedligeholdes af He
deselskabet.
På systemforskningsarealet foregik prø
vetagningen på marker tilsået med byg.
PRØVETAGNINGSMETODE
Cylindriske jordprøver med en diameter
på 20 cm blev udtaget til 25 cm's dybde
med en specialkonstrueret pælespade .
Prøverne i hegn blev taget på linier med
afstand 5 meter 4 forskellige steder (fig. 1),
ialt 20 prøver. På markerne blev prøverne
taget på 5 linjer, der lå som radier i en cir
kel, idet der ikke var under 5 meter mel
lem prøverne. Der blev taget prøver 3 for
skellige steder; ialt blev der taget 45 prø
ver. Prøvetagningen på marken blev taget
i forbindelse med et specialeprojekt.
Regnorme, kokoner og andre j ord
bundsdyr blev sorteret fra ved vådsigt
ning gennem 4 sigter med maskestørrel
ser på 10, 4, 2 og l mm.
Regnormene og kokanerne blev opsam
let i glas med fugtigt filtrerpapir med hen
blik på senere artsbestemmelse. Den øv
rige jordbundsfauna, der observeredes
ved vådsigtning, blev konserveret i 70 %
sprit.
Bestemmelsen af regnorme er sket i
henhold til Sims og Gerard (1985) .
Med et jordbor blev der i prøvetag
ningshullerne udtaget jordprøver i 0-10
cm dybde . Det aktuelle vandindhold i
disse prøver blev udregnet i procent af
friskvægten efter tørring til konstant vægt
ved 105° C. De samme prøver lå til grund
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Fig. l. Kort over system
forskningsarealet i Fou
lum.
• : Angiver prøvetagnings
stederne i hegnene og
markerer siderne i de
marker, hvor markprø
verne er taget.
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for glødetabsbestemmelse, udtrykt som
% af tørvægten. Denne foregik ved ud
glødning i muffelovn ved 550° C.
Prøvetagningsmetoden sikrer en præ
cis bestemmelse af antallet af regnorme,
der lever i de øverste j ordlag samt koko
ner. De dybtgående arter, Aporrectodea
longa (Ude) og Lumbricus terrestris ( L . ), kan
ved forstyrrelse af j orden søge til større
jorddybder (Raw 1959) og dermed undgå
fangst.
Vådsigtningen med de angivne maske
størrelser i sigterne sikrer fangst af alle
regnormestadier. Dog antages det for
visse arter i hegnet, at de nyklækkede
orme er for små til at blive tilbageholdt af
l mm sigten. Dette betyder, at de helt små
og store orme underestimeres.
For jordbundens øvrige makrofauna an
ses metoden ligeledes for brugbar, især
kan de jordlevende larver og pupper ind
samles.
RESULTATER
Tabel l viser det fundne antal regnorme
og kokoner fra de 3 prøvetagningssteder.
Glødetab og vandindhold fremgår af tabel
2. Tabel 3 er en oversigt over de iøvrigt
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fundne dyr. Regnormes og kokaners do
minansstruktur på de tre prøvetagnings
steder er vist i fig. 2 og 3 .

Gammelt hegn
Dendrobaena octaedra (Sav. ) er den domine
rende art og udgør 68 % af antallet af ko
koner og 70 % af de fundne orm (fig. 2 og
3) . L. terrestris og Dendrodrilus rubidus
(Sav. ) udgør henholdsvis 10 % og 16 % af
kokonantallet og 10 % og 14 % af det to
tale antal orme .
Af øvrige arter findes Aporrectodea rosen
(Sav. ), Aporrectodea caliginosa (Sav. ) og Lu m
brints castaneus (Sav. ), men disse arter er
fåtallige (tabel l).
Glødetabet i hegnet er stort, 7 % af tør
vægten.
Den øvrige j ordbunds makrofauna blev
registreret i et stort antal og med stor arts
diversitet i forhold til mark og nyt hegn .
Der findes især mange snegle, tusindben
og løbebiller.
Mark
I marken findes 4 arter med lav tæthed:A.
/onga, A. caliginosa, A. rosen og L. terrestris.
Det organiske indhold er væsentlig la-

1 00"

D mark
� nyt he gn
IIIl G l. hegn

D aetcedre A. call ginose L. terrestris

A. roseo

D. rubirus

L. costoneus

A. longe

Fig. 2. Fordelingen af regnorme i de tre prøvetagningssteder. Antallet er udtrykt i procent af det samlede antal i
hver parcel.

Fig. 2. Earthworms (%) i11 each of the three study arens.

vere end i det gamle hegn og udgør kun
2 % af tørvægten.

Nyt hegn
I det 3-radede hegn er der ikke fundet
orme eller kokoner og der er kun fundet
ganske få i det enkelt-radede. Arterne er
identiske med arterne i landbrugsjorden
(tabel l).
Glødetabet er 3 % af tørvægten og ikke
væsentlig forskellig fra markjorden (tabel
2) .
Øvrige jordbundsdyr er fåtallige i såvel
det nye hegn som landbrugsjorden.
Generelt ses, at det største totale antal
re �norme (290 pr. m2) og kokoner (2143 pr.
m ) findes i det gamle hegn, ligeledes fin
des her det største antal insekter og andre
jordbundsdyr.
I det nye hegn blev der kun registreret 9
kokoner og l orm pr. m2. På marken blev
der fundet 137 kokoner og 9 orme pr. m2.
A. longa er kun registreret i prøver fra mar
ken, mens de 3 øvrige arter fundet her fin
des i begge typer hegn.
Det gamle hegn udviser den største
artsdiversitet både hvad angår regnorme
og den øvrige indsamlede makrofauna.

Tabel 1 .
Antal af regnorme og kokoner i det gamle og d e ny etablerede
hegn samt i bygmarker.
Tab/e 1.
Numbers ol earlhworms and cocoons in the we/1-estab/ished, the
2-year-o/d hedge and in barleyfields.

2
Kokoner pr. m
gnsn. + /- S.E.

2
Orme pr. m
gnsn. +/- S. E.

Lokalitet

Art

Gl. hegn

D. octaedra
A. rosea
A. caliginosa
L terrestris
D . rubida
L . castaneus

1461
10
13
226
350

83

389
7
7
145
122
83

204
10
3
29
41
3

82
7
3
11
13
3

Nyt hegn

A. rosea
A. callginosa
L. terrestris

4
1
4

2
1
4

o
o
1

o
o
1

Mark

A. longa
A. rosea
A. caliglnosa
L terrestris

15
46
72
4

7
11
14
2

3
1
4
1

1
1
2
1

Tabel 2.
Glødetab (% af tørvægt) og vandindhold (%af friskvægt).
Tab/e 2.
Loss of ignWons
weight).

Lokalitet

r

N hegn
G . hegn
Mark

(% of dry weight) and molsture (% of fresh

Dybde
cm
0-10
0-10
10

Vandindhold + f- S. E. Glødetab + /- S.E.
%
%
17.1
26.9
15.5

0.2
0.7
0.2

2.8
7.4
3.1

0. 1
0.5
0. 1
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Fig. 3. Fordelingen af kokoner i de tre prøvetagningssteder. Antallet er udtrykt i procent af det samlede antal i hver
parcel.
Fig.
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DISKUSSION
De hyppigst forekommende arter i mar
ken, A. rosea og A. caliginosa, er geofage
orme, d .v. s . orme som laver horisontale
gange i jordens øverste lag. Artskombina
tionen, A. rosen, A. longa, L. terrestris og A .
caliginosa, med sidstnævnte som domine
rende, er ifølge Andersen (1987) alminde
lig i sandet landbrugsjord. Af resultaterne
fremgår (tabel 2), at artssammensætnin
gen i det enkelt-radede hegn svarer til
regnormebestanden i markerne.
Det højere antal registrerede orme i
landbrugsjorden i forhold til det nye hegn
må skyldes, at renholdelsen af det nye
hegn indebærer hyppigere forstyrrelse af
jorden. Dette forhindrer ophobning af or
ganisk materiale, samt vanskeliggør etab
leringen af en regnormepopulation, idet
regnormenes gange ødelægges og orme
og kokoner bringes til overfladen.
Regnormearterne, der dominerer i det
gamle hegn, er små pigmenterede arter,
der lever i løvlaget. En artskombination
som i det gamle hegn finder Nordstram og
Rundgren (1973) i bøge- og elleskove samt
i tidligere græsningsarealer. Fælles for
disse områder er et højt organisk indhold
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i overfladejorden, samt at de er uforstyr
rede.
Et højt organisk indhold som i det
gamle hegn giver, udover et større føde
grundlag, også en bedre vandkapacitet
(jvf. tabel 2) . De nævnte faktorer har ifølge
Lee (1985), sammen med skyggevirknin
gen, indflydelse på populationsstørrelser
og artssammensætning af regnorme og
begunstiger især de overfladelevende ar
ter. Da der ikke sker indgreb af kulturtek
nisk art, giver dette tillige en langt mere
varieret biotop, der kan danne grundlag
for en større artsdiversitet af såvel regn
orme som den øvrige jordbundsfauna .
Det nye hegn er lysåbent, glødetab og
vandindhold er lavt og vil derfor ikke for
ventes at kunne opretholde en regnorme
population af samme karakter som i det
gamle hegn.
Regnorme er vigtige i forbindelse med
omsætningen af plantemateriale og ved
deres graveaktivitet har de betydning for
jordbundens struktur, vandkapacitet og
omsætning. På produktive arealer kan de
være af betydning, hvor j ordbearbejdning
er reduceret, f. eks. ved direkte såning el
ler i græsmarker. Det er derfor især vigtigt

Tabel 3.
Andre jordbundsdyr observere! ved prøvetagningen.

SUMMARY

Tab/e 3.
Ust of the other soil macrofauna found by wet sieving.

Soil mncrofnww of n mb/e ln11rl n11rl surT01111rli11g hedges.

Gammelt hegn.

Anml..il.wn2

(WeU-estab/jshedhedgeL
Gastropoda.
Isopoda.
Diplopoda.
Chilopoda.
Chrysopidae, præpupper.
Apocrita, ad ul t.
Tipulidae, larve.
Diptera, adult.
Diptera, larve.
Coleoptera, adult.
Coleoptera, larve.
Staphylinidae, adult.
Staphylinidae, larve.
Carab1dae, adult.
Scarabaeidae, adult.
Curculionidae, adult.

54
35
64
6
16
3
22
3

10
10

16
13
22
97
19
6

�- (Newhedge).
Diptera, adult.
Staphylinidae, larve
Carab1dae, adult.

3
6
13

MiuJs.. (ArableIane[).
Staphylinidae, larve.
Tenthredinldae, puppe.
Staphylinidae, larve.
Chrysopidae, præpuppe.

2
3
1
4

på sådanne arealer, at der er en stor regn
ormebestand både hvad angår antal og ar
ter. Herved sikres den størst mulige nytte
effekt af disse dyr.

The soil macrofauna of arable land and surmunding
hedges at Foulum, in central Jutland, is deseribed on
the basis of soilcores and wet sieving, with spedal em
phasis on earthworms. Sampling took place in October
1987 The arable land sampling was conducted in bar
leyfields, and hedgerow sampling involved both a 2year-old and a well-established hedge. The soil is a
sand y loam. In the arable land soil, 9 earthworms and
137 cocoons were recorded per m 2 . The numbers were
lower in the newly established hedge, where only 1
earthworm per m2 and 9 cocoons per m2 were found.
The species in the new hedge were the same as found
in the arable field, with the exception of Aporrectoden
lo11gn (Ude), which was found only in the arable land
(table 1). The other soil macrofauna species were re
corded in low numbers in bo t h these study areas (table
3). 290 earthworms per m 2 and 2143 cocoons per m 2,
representing 6 species of earthworms, were found in
the well-established hedge site, the epigeic species
being most numerous (table 1 ) . The other soil mac
rofauna species were recorded at high density and with
high species diversity (table 3). lnvestigations of the
soil macrofauna in hedgerows are sparse and further
study is necessary befare the significance of this par
ticular biotape for earthworm diversity in arable land is
clearly understood.
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