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Bevar den brune bi- ren

HonningbienApis mel/ifera findes i 24 ra
cer jorden over; afrikanske, sydeuropæ
iske, indiske, amerikanske- og en enkelt
vesteuropæisk-skandinavisk: Apis melli
fem mellifem, også kaldet den brune bi.
Disse forskellige racer har i årtusin
derne tilpasset sig de lokale klimabetin
gelser og de lokale plantesarnfunds års
rytme. Den brune bi udmærker sig såle
des ved en god kuldetolerance og en
langsom forårsudvikling og er således
formentlig tilpasset den nordiske vinter
og det nordiske sensommerflor.
Men honningbien er et husdyr og har
som sådant været udsat for flytninger og
krydsninger med henblik på at få maksi
malt honningudbytte under de nuvæ
rende klima- og vækstbetingelser i de
menneskeskabte miljøer. I Danmark har
der været en syndflod af faunaforfalsk
ninger med andre racer, og den danske
bi er nu generelt set et mangedimensio
nalt gadekryds. - Med en undtagelse på Læsø; her findes stadig brune bier.
Kun tre andre steder i Europa er der rene
rester af den brune bi.
Der findes desværre også andre slags
bier på Læsø og de krydser sig med de
brune bier i et omfang som på længere
sigt vil bevirke, at de brune bier ikke læn
gere vil kunne siges at være en ren race,
men videnskabelige undersøgelser (bl.a.
DNA-analyse) har vist, at det endnu er
tilfældet. Der bør derfor laves en beva
ringsplan for den brune bi, og en sådan
plan er da også undervejs i Plantedirek
toratet.
For at en sådan plan skal virke på lang
sigt må man kræve, at hele Læsø bliver
»reservat« for de brune bier, og at der
altså ikke findes andre racer på øen. Så
vel bidronninger som droner flyver
mange kilometre i forbindelse med par
ringsflyvninger, og det er derfor ikke mu
ligt at have en race i den ene ende af øen
og en anden race i den anden ende. En
række danske øer tjener i øvrigt som
»renparringsstationer<< for andre (uden

lanske) biracer.
Man bør derfor kraftigt opfordre Plan
tedirektoratet til at gennemføre forslaget
om at gøre hele Læsø til »renparringsom
råde<< for den brune bi, inden denne rest
af vor vilde fauna forsvinder fra Dan
markskortet.

red.

Oddere Lutra lutra og trafik
Aksel B o Madsen

(Miljøministeriets Vildtforvaltning, Grenåvej 14, Kalø, 8410 Rønde)
With an English summary

Odderen Lutra lutra betragtes i dag som
det mest truede pattedyr i Danmark (Mad
sen & Nielsen 1986), og odderbestanden
er desværre også gået tilbage i de fleste an
dre europæiske lande. Herhjemme har
ødelæggelsen af odderens levesteder og
de øgede menneskelige forstyrrelser væ
ret de vigtigste årsager til tilbagegangen.
Men drukning i åleruser (Madsen 1986,
1988) og trafikdrab spiller i dag en væsent
lig rolle for den i forvejen reducerede od
derbestand .
Trafikdræbte oddere har været kendt i
en årrække . 2 ud af 350 oddere, der var an
ført som nedlagte på jagttegnene i perio
derne 1956/57-1959/60 var trafikdræbte
(Jensen 1964). Derudover indeholdt bre
vene oplysninger om yderligere 5 overkør
te, og blandt 95 oddere, der på samme
tidspunkt blev indleveret af jægere var en
enkelt trafikdræbt. I perioden fra 1967,
hvor odderen blev totalfredet, og frem til
1980 blev 18 ud af 125 omkomne oddere
rapporteret som drafikdræbte (Schimmer
1981).
Fra Schleswig-Holstein og Niedersach
sen angiver Heidemann (1981), at 38 ud af
110 døde oddere var trafikdræbte, og i Øst
tyskland fandt Stubbe (1980) blandt 486
oddere 51 der var kørt ned. Van Wijngaar
den & van de Peppet (1970) og van Moll &
Christoftels (1989) angiver for Holland
henholdsvis 55 trafikdræbte oddere i pe
rioden 1940-1960, og 41 ud af 99 i perioden
1965-1987.
I en rapport af Braun (1986) nævnes, at
21 ud af 65 omkomne oddere blev trafik
dræbt i Bretagne, Frankrig fra 1970 til
1986. Fra Finland nævner Skar' en & KumFlom og Fauna 96 (2): 39-46, Århus 1990

pulainen (1986), at 4 ud af 37 omkomne
oddere er kørt ned af biler i det nordlige
Savo i perioden 1972-85. Herudover er der
rapporter om trafikdræbte oddere fra
Skotland, England, Sverige, Polen og
Tjekkoslovakiet.
Forskellige delundersøgelser, samt den
meget positive indstilling folk herhjemme
har til at indlevere omkomne oddere, har
nu givet mulighed for at få samlet data og
resultater, der kan belyse denne proble
matik nærmere. På baggrund heraf kan
der gives konkrete anvisninger på, hvor
dan man kan søge at undgå disse me
ningsløse trafikdrab .
MATERIALE
Nærværende artikel er baseret på mate
riale indsamlet fra følgende fire kilder:
l. Trafikdræbte oddere indleveret til Na
turhistorisk Museum, Århus.
2. Iagttagelser indsamlet i forbindelse
med en landsdækkende undersøgelse
af odderens forekomst i Danmark samt
ved løbende overvågning af odderbe
standen ved Karup Å, Hvidbjerg Å,
Rye Å, Skals Å og omkring Limfjorden.
3. Erfaringer med anvendelse af vildtre
flektorer opsat ved broer over Skals Å i
Midtjylland indsamlet parallelt med
den løbende overvågning af odderbe
standen i Skals Å.
4. Direkte observationer af oddere og
deres adfærd i relation til den kørende
trafik indsamlet gennem observationer
på Virksunddæmningen mellem Lovns
Bredning og Hjarbæk Fjord, samt gen
nem udsagn fra bilister der har påkørt
oddere.
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INDLEVEREDE TRAFIKDRÆBTE
ODDERE
I perioden 1980-oktober 1990 er der ialt
indleveret 117 oddere til Naturhistorisk
Museum, Århus. Deriblandt var 52
(44,4%) rusedruknede, 39 (33,3%) trafik
dræbte og 26 (22,2%) blev fundet døde.
Det forholdsvis store antal indleverede
dyr skyldes bl. a . en stor og aktiv indsats
fra forfatterens side. Antallet af indleve
rede trafikdræbte oddere er steget fra gen
nemsnitligt 2 pr. år i begyndelsen af 1980'
erne til S i 1990. Naturhistorisk Museum er
iøvrigt det eneste museum i Danmark,
der har modtaget oddere indenfor de se
neste 10 år.
Indsenderne er blevet kontaktet per
sonligt, således at præcise data omkring
dødstidspunkt, lokalitet m.v. kunne blive
registreret. Ved modtagelsen er dyrene
blevet kønsbestemt, og adskillelsen mel
lem unge og voksne individer er sket på
følgende grundlag: kraniebredden mel
lem øjenhulerne og længden af penis
knoglen hos hanner (van Bree et al. 1966),
samt hvorvidt væksten af lemmeknogler
og kranium var afsluttet. I enkelte tilfælde
har der kun været dyrets totalvægt og to
tallængde til rådighed og disse er således
placeret efter Jensen (1964) . Voksne indivi
der vil på dette grundlag formentlig også
kunne betegnes som kønsmodne (Mad
sen, upubl . ) .
Sammenlignes lokaliteterne for d e ind
leverede oddere er der en meget fin over
ensstemmelse med den landsdækkende
undersøgelse af odderens forekomst der
blev foretaget i årene 1984-86 (Madsen &
Nielsen 1986), nemlig fjorde, vandløb og
søer i Midt- og Nordvestjylland . Påkørs
lerne sker på såvel meget trafikerede som
mindre trafikerede veje. For 15 af de trafik
dræbte oddere kendes det nøjagtige døds
tidspunkt. Alle disse er kørt ned i timerne
mellem solnedgang og solopgang, og for
de fleste er det sket i timerne lige efter at
solen er gået ned eller i timerne lige før so
len står op. I dette tidsrum er trafikken
også større end midt på natten.
I tabel l er angivet fordelingen på de lo
kalitetstyper, hvor de indleverede oddere
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Tabel l. Fordelingen af lokalitetstyper, hvor 39
oddere er blevet trafikdræbt i perioden
tober

1980- ok

1990.

Distribution of Joealities, where 39 o/lers
were Id/led by cars.

Table l.

13

(33,3%)

IO

(25,6%)

< 100m fra vådområde
( < l 00 m from wetlaruh.")

7

(17,9%)

> 100m fra vådområde
( < l 00 m from wetlands)

7

(17,9%)

2

(5,1%)

Ved bro/rørunderføring

(At bridge or pipes)
På dæmning (At

Ukendt

dam)

(unknown)

er blevet trafikdræbt. For 13 af disse er på
kørslen sket ved et vandløbs underføring
under en vej, enten gennem en bro eller et
rør, men på steder hvor odderen iøvrigt
havde mulighed for at passere svømmen
de, men i stedet har valgt at krydse vejen.
Karakteristisk for disse steder var en man
gel på banketter i form af sten, græs, sand,
jord eller lignende . Sidstnævnte var kun
til stede i et enkelt tilfælde, ved Hinnerup
Å i Salling.
Ved dæmninger mellem to vådområder
alle beliggende i tilknytning til Limfjorden
er der omkommet 10 oddere. I disse til
fælde har odderen ikke haft noget valg,
når den ville passere dæmningerne, idet
der ikke de pågældende steder var mulig
hed for at komme under. Herudover er 14
oddere påkørt på landeveje i større eller
mindre afstand fra vådområder.
På fig. l ses den månedlige fordeling af
de 39 trafikdræbte oddere. Odderne påkø
res hele året rundt, selvom der spores en
tendens til at de fleste påkørsler sker i ef
terårs- og vintermånederne. Forklaringen
herpå kan måske være, at fouragerings
mulighederne i denne del af året kan være
indskrænket til færre lokaliteter, og at od
derne derfor er tvunget til at flytte lidt
mere rundt end det f.eks. er tilfældet i for
årsmånederne .

Fig. l. Månedlige fordeJing af 39 trafikdræbte
oddere i perioden 1980oktober 1990.
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Køns- og aldersfordelingen blandt de
trafikdræbte oddere fremgår af tabel 2.
Blandt de indleverede dyr var 25 eller
64,1% hanner. Det ses også, at de voksne
og formentlig også kønsmodne hanner til
syneladende er udsat for den største risiko
i trafikken. Dette skyldes sandsynligvis,
at disse strejfer mere rundt i deres home
range end hunnerne.
IAGTTAGELSER VED BROANLÆG
I forbindelse med den landsdækkende un
dersøgelse af odderens forekomst i Dan
mark 1984-1986 (Madsen & Nielsen 1986),
blev der bl.a. indsamlet oplysninger om
kring odderens muligheder for at kunne
benytte banketter af f. eks. græs, sand,
mudder, sten, betonfundamenter o. lign .
ved vejunderføringer af vandløb. Tilsva
rende data er også indsamlet ved løbende
overvågning af odderbestanden ved Ka
rup Å, Hvidbjerg Å, Rye Å, Skals Å og om
kring Limfjorden i perioden 1985-1990.
Ved ialt 48 forskellige broanlæg havde
odderen mulighed for at afsætte sine eks
krementer under broen. Der er aflagt 90
besøg, hvor der i alle tilfælde er påvist fo
rekomst af odder (fund af ekskrementer)
under og/eller uden for broen. 21 af bro
erne er besøgt to eller flere gange.
Ved 66 (73,3%) af besøgene havde odde-

ren afmærket med ekskrementer på den
eksisterende banket under broen. Ved
mange af broerne viste fund af odderens
fodaftryk og veksler iøvrigt, at dyret efter
afmærkning fortsætter uhindret og uden
risiko under broen fremfor at gå tilbage og
krydse op over denne. I de tilfælde hvor
odderen havde afsat sine ekskrementer
uden for broen kan det dog ikke udeluk
kes, at den også har færdedes på banket
ten under broen.

Tabel 2. Køns- og aldersfordeling blandt 39 trafik
dræbte oddere indleveret i perioden 1980 - oktober

1990.

Sex and age distribution among 39 aners
Id/led by traffic.

Table 2.

unge

<3

'i'

Total

(total)

5

7

12

(30,8%)

20

7

27

(69,2%)

25

14

39

(100%)

(juveniles)
voksne

(adults)
Total
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ERFARINGER MED
VILDTREFLEKTORER
Vildtreflektorer har i en årrække været an
vendt i bl. a . Norge, Sverige, Finland, Vest
tyskland og Danmark for at hindre at hjor
tevildt krydser vejene og trafikdræbes. Ly
set fra bilernes lygter reflekteres og skulle
dermed afholde hj ortevildtet fra at krydse
kørebanen når der i døgnets mørke timer
kom biler.
I forbindelse med den løbende overvåg
ning af odderbestanden ved Skals Å er der
samtidig foretaget kontrol af opsatte vildt
reflektorer af mærket WEGU Wildwaarn
Reflektor (fig. 2) fremstillet i Tyskland.
Der blev udviklet to forskellige stan
dardbeslag, som hver for sig kunne tilpas
ses de forskellige brotyper. De fleste ste
der blev reflektorerne monteret på auto
værn eller brogelænder, men også specielt
nedsatte træpæle blev taget i anvendelse.
Undersøgelsen havde to formål. Dels,
at undersøge hvorvidt sådanne reflekto
rer har en positiv effekt overfor oddere,
dels at undersøge hvilke praktiske/tekni
ske problemer der er i forbindelse med op
sætning og anvendelse af sådanne.
Undersøgelsen er foregået fra årskiftet
1987/88 til sommeren 1990, ialt 2,5 år. Der
blev opsat ialt 7? vildtreflektorer ved 13
broer over Skals A fra udspringet omkring
Fussingø til udløbet i Hjarbæk Fjord. An
tallet af opsatte reflektorer ved den en
kelte bro lå mellem 4 og 12 afhængig af
broens størrelse og trafikintensiteten.
Før undersøgelsen blev iværksat var 3
oddere blevet trafikdræbt i perioden 19841986 ved 3 forskellige vej overføringer, og i
undersøgelsesperioden blev der indleve
ret en trafikdræbt ung hanodder fra Skals
Å-systemet. Sidstnævnte odder blev på
kørt omkring200 m fra en af de med vildt
reflektorer sikrede broer.
I tabel 3 er samlet de erfaringer der er
opnået. Der blev ialt foretaget 160 kontrol
besøg ved broerne eller i gennemsnit 12
ved hver. I 103 tilfælde blev der konstate
ret spor efter odder under eller i umiddel
bar nærhed af broerne fordelt ved samt
lige broer. Dette formodes at betyde, at
dyrene også har passeret broerne.
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Fig. 2. Vildtreflektor placeret ved en bro over Skals Å .
Game-mirrors plnced ni n bridge over River Skals.

Ved 42 af besøgene var det nødvendigt
at rengøre reflektorerne, og ved 18 besøg
foretaget i vækstsæsonen dækkede vege
tationen reflektorerne så meget, at effek
ten af disse var minimal. I et enkelt til
fælde var der af vejmyndighederne opsat
nye skilte som helt dækkede de opsatte
reflektorer, og den optimale effekt af disse
var dermed udelukket.
I 19 tilfælde var reflektorerne bøjet,
knust eller stjålet, og hurtigst muligt blev
det ødelagte repareret eller erstattet med
nyt. Disse problemer var som man nok
kunne forvente størst ved broer, hvor der
færdedes mange mennesker. Opsætning
af en lille mærkat på reflektoren, med en
kort forklaring om forsøget og et telefon
nummer, hvis man ønskede yderligere
oplysninger hjalp dog lidt herpå. Påkørsel
og derved ødelæggelse af reflektorerne
skete i 7 tilfælde .

I Skotland er der siden 1986 afprøvet
vildtreflektorer overfor oddere, men erfa
ringerne er meget begrænsede (Rosemary
Green, pers. medd. ) , og et forsøg med an
vendelse af vildtreflektorer i Holland overTabel 3. Oversigt over erfaringer med vildtreflektorcr·
opsat ved broer over Skals A.
Table 3. Summary of eJ.periences with game-mirrors

placed al bridges across River Skals.

Samlede antal kontrol

160

( 100%)

103

(64,3%)

42

(26,3%)

18

( 1 1,3%)

19

(11,9%)

7

(4,4%)

besøg ved broerne.

(Total nr1mber of visits)
Antal besøg, hvor der
blev fundet ekskremen
ter omkring og i nær
hed af broen.

(Number of visits with
spraints around the
bridge)
Antal besøg, hvor
vildtreflektorerne nød
vendigvis måtte ren
gøres.

(Nwnber ofvisits,
where the game-min·ors
had lo be cleaned)
Antal besøg, hvor
vegetationen dækkede
vildtreflektorerne.

(Number ofvisits,
where the vegetalion
concealed the game
mirrors)
Antal besøg, hvor der
var udøvet hærværk
og/eller tyveri.

(Number ofvisits with
vandalismltheft of the
game-mirrors)
Antal besøg, hvor der
var sket påkørsler af
vildtreflektorerne.

(Number of visits with
collision between cars
and game-mirrors)

for grævlinge synes ikke at have nogen ef
fekt (Konings 1986) .
Anvendelse af vildtreflektorer til at
hindre trafikdræbte oddere vurderes der
for samlet til ikke helt at stå mål med ind
satsen, idet problemer med vedligehol
delse er for omfattende set i forhold til, at
de næppe skaber en fuldt risikofri pas
sagemulighed.
DIREKTE OBSERVATIONER
Gennem to trafikdræbte oddere (en ung
han og en voksen han) inden for et halvt
år på nøjagtig det samme sted, og senere
fund af odderekskrementer langs Virk
sunddæmningens stensætning, blev det
forfatteren bekendt, at oddere jævnligt
færdedes her. Direkte observationer af le
vende vilde oddere hører ellers her
hjemme til sjældenhederne, men mulig
hederne for at dette kunne gennemføres
var her optimale, idet dæmningen i de
mørke timer er oplyst af gadelamper.
Observationerne er primært foretaget
fra en parkeret bil med almindelig kikkert
og natkikkert, men også fra brovagtens
hus især i de kolde perioder. Sideløbende
med natobservationerne er der blevet talt
passerende motorkøretøjer i et kvarter
hver time (tabel 4), idet biltrafikken næ
sten er den eneste forstyrrelse på dæmnin
gen i døgnets mørke del. Enten før eller ef
ter observationerne blev dæmningen gen
nemgået for om muligt at finde ekskre
menter efter oddere .
I perioden juli 1989-oktober 1990 er der
foretaget ialt 18 natobservationer på dæm
ningen af mellem2 og 15 timers varighed
afhængigt af årstiden. Der er blevet obser
veret odder 14 gange i perioder varende
fra nogle få sekunder op til 20 minutter,
men passagen af selve vejbanen tager i
gennemsnit kun ca. 5 sek. (fig. 3) . Det kan
ikke udelukkes, at der er tale om flere for
skellige individer, men der er altid kun ob
serveret en odder ad gangen.
Der blev fundet ekskrementer efter od
dere ved 10 ud af de ialt 18 besøg på dæm
ningen, hvorimod friske markeringer
(ekskrementer/slim) afsat af de passe
rende oddere kun er set i 4 tilfælde i juni,
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oktober og december måned. Sidstnævn
te er interessant set i relation til de registre
ringer af oddere, der foregår langs de alle
rede nævnte vandløbssystemer, idet mar
keringsaktiviteten her er størst i perioden
oktober-april og til tider helt manglende i
den øvrige del af året.
For at kontrollere odderens >>regelmæs
sighed<< ved passage af dæmningen blev
der foretaget observationer hver nat i pe
rioden 25. -30. juni 1990. Kun i 2 ud af
disse 5 nætter sås oddere, hvilket fortæller
lidt om chancerne for at se oddere ved de
øvrige natobservationer, hvor en tilfældig
nat i en hel måned er valgt. Det bør i
denne forbindelse også nævnes, at i en
kelte tilfælde har odderen kunnet passere
uset gennem en åben sluse.
I det tidsrum, hvor oddere er set krydse
dæmningen passerer et motorkøretøj i
gennemsnit hver 159 sek. Sammenholdes
dette med den tid det tager for en odder at
krydse vejbanen (5 sek.), samt at dette for
modentlig sker mindst 146 gange i løbet af
et helt år, er odderen på dette sted udsat
for en meget stor risiko for at blive kørt
ned.
I to tilfælde er odderens reaktioner set i
forhold til passerende trafik. I det ene til
fælde krydsede odderen vejbanen i en af
stand af 10 meter fra en passerende per
sonbil tilsyneladende helt uanfægtet af si
tuationen. I det andet tilfælde krydsede
odderen vejbanen i et sådant tempo, at
man kunne høre kløerne kradsede mod
denne, måske fordi odderen var opmærk
som på en lastbil i200 meters afstand, der
meget støjende nærmede sig med stor ha
stighed .
Disse observationer stemmer overens
med, hvad flere trafikanter har oplevet
ved påkørsel af de indleverede oddere,
nemlig at dyrene tilsyneladende først
umiddelbart inden påkørslen bliver op
mærksomme på de mindre støjende mo
torkøretøjer, der nærmer sig.
DISKUSSION OG KONKLUSION
Ligesom meget andet vildt, omkommer
oddere også i trafikken. Og der kan lige44

frem tales om sorte pletter på vejkortet,
hvor oddere hyppigt slås ihjel.
Det er en kendsgerning, at ikke alle om
. komne oddere indleveres og det er umu
ligt at estimere det reelle tal. Men det er
nok ikke urealistisk at tro, at der omkom
mer 2-3 gange flere oddere end der indle
veres. For en god og stabil odderbestand,
vil dette tab være uden betydning, hvor
imod tabet af kun nogle få dyr kan få alvor
lige konsekvenser for en i forvejen meget
reduceret odderbestand.

Tabel 4. Trafiktællinger på Virksunddæmningen i
perioden juli 1989 - oktober 1990. Tallene angiver
antallet af passerende motorkøretøjer pr. time i de
perioder, hvor oddere blev observeret.
Tabte 4. Traffie censtiS at Virksund in the period July
1989- October 1990. 1he mtmber indicate motor
vehicles passing pr. ho ur in the periods, when otters
were observed.

Gennemsnitlig antal
motorkøretøjer/time

Dato/klokkeslet

18. juli

3'"

4

19. juli

3""

8

19. juli

3'"

8

24. juli

206

12

23"'

40

13. oktober

4'"

o

18. oktober

2330

76

12. februar

5"

30

12. februar

5"

30

7. april

2245

76

8. april

3"'

4

26. juni

2"

8

26. juni

4"

8

30. juni

3"

12

2. oktober

tidspunkt/time
lO
09
OB
07
06
05
04

T

03
02
Ol
24
23
22

l

21
20
19

Observ:
... S�N
T N-7S

18
17

•

16
15
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SEP
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Fig. 3. Observationer af oddere på Virksunddæmningen. Solens op- og nedgangstider, observationsperiodens
længde samt den retning odderen har passeret i er angivet.
Observations of otters at Virksund. S unrise and sunsel, file length o[ observations a11d the directio11 of passing otters are indi
cated.

Det indsamlede materiale viser, at de
voksne kønsmodne hanoddere er udsat
for den største risiko i trafikken, og de fle
ste oddere trafikdræbes når de krydser en
vej, der fører over et vandløb eller passe
rer over en dæmning fra et vådområde til
et andet.
At oddere ligefrem skulle foretrække, at
passere broer over vandløb ved at gå op
over dem, i stedet for at svømme under,
som det nævnes af Reuther (1980 p . 126),
synes på baggrund af de data, der er ind
samlet ikke at være tilfældet. Der er en
klar tendens til, at odderen foretrækker at
passere under trafikerede veje, hvis der er
mulighed herfor. I så fald ville et betyde
ligt større antal dyr også være blevet kørt
ned på de danske landeveje.
På Shetlandsøerne har man opsat skilte
som fortæller forbipasserende, at her
krydser oddere jævnligt (Jane Nordstrand
pers. medd . ) . Andre har foreslået a t vejbe
lægningen ændres ved broer hvor man
ved, der ofte passerer oddere, således at

kørslen bliver mere støjende og dermed
skræmmer dyrene bort.
Med baggrund i nærværende materiale
bør man søge at undgå, at oddere kommer
op på kørebanen såvel ved broanlæg som
ved dæmningsanlæg. Vi må altså prøve,
at »lokke« oddere til at passere under vej
anlæg på eksisterende eller nye banketter,
og om nødvendigt ved særligt trafikerede
veje at hegne mellem vejen og vandløbet,
således at odderen her >>tvinges<< til at pas
sere under.
Der er ikke to vejoverføringer der er
ens, og det er således individuelle løsnin
ger der i mange tilfælde skal udføres, men
med en biologisk tankegang og lidt fantasi
skulle det være muligt at takle de fleste
problemer. Eksempler på oddervenlige
passager fremgår af en publikation af
Madsen (1989) .
Vore vådområder og især vandløb er
økologiske korridorer mellem forskellige
biotoper, og udover odderen færdes også
ræv, grævling, de mindre mårdyr og hjor45

tevildt langs disse. Ikke mindst padderne
er afhængige af, at der er sikre passage
muligheder forbi vejanlæg (Degn 1985) .
Der er ingen tvivl om, at den stigende
trafik og deraf følgende bygning af nye
veje i og i nærheden af vådområder vil
blive et problem i fremtiden, et problem
som på længere sigt kan true vores fauna .
Tiden er derfor inde til, at faunavenlige
passager bør være en ligeså naturlig ting
ved projektering af nye vej anlæg, som det
er at forsyne broerne med gelænder. Dette
behøver ikke nødvendigvis at være dyre,
kunstige betonfundamenter, men også
mindre sand- eller mudderbanker eller
måske enkelte store sten kan gøre det.
Det, der nok er vigtigst i denne forbindel
se, er at mulighederne for en mere eller
mindre >>tør« passage er tilstede hele året
rundt.
TAK
Ovennævnte har kun kunnet gennemfø
res fordi mange personer og institutioner
har været behjælpelige på forskellig
måde. Der skal derfor her rettes en tak til
de mange enkeltpersoner der har indleve
ret trafikdræbte oddere og iøvrigt supple
ret med yderligere oplysninger. Kommu
nale- og amtskommunale myndigheder
takkes i forbindelse med tilladelse og op
sætning af vildtreflektorer og personalet
på Virksunddæmningen takkes for husly.
Ved de lange og til tider kolde nattevagter
på Virksunddæmningen skylder jeg ikke
mindst Annelise og Birger Jensen en stor
tak. For kritisk gennemlæsning af manu
skriptet har sidstnævnte og Bjarne Sø
gaard været meget behjælpelig.
SUMMARY
Otters (L11tra l1ttra) and traffic.
As an introduction, the number of otters killed by cars
in Denmark and other European countries is presented
showing that the problem is not insubstantial.
The investigation is based on foliowing sources: in
formation of 39 otters killed by cars and delivered to the
Natura! History Museum, Århus, observations on
marking behaviour at 48 different bridges with pos
sibilities for marking, experiences with game mirrors
placed at 13 bridges across River Skals and direct obser
vations of otters crossing the road at the dam of Virk
sund. Many otters were killed at piaces without banks
under bridges or at dams between two wetlands (Tab.
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1). Although otters are killed in all months of the year,
an increasing trend of callisions are seen in the months
July-December (Fig. 1).
25 (64,1 %) male otters, especially adult sexually ma
ture males were killed in the traffic (Tab. 2), probably as
a result of their greater activity in the home-range than
of females. In 66 (73,3%) of the visits at bridges with
banks, the otters preferred to mark with spraints at the
bank rather than outside the bridge. Footprints and
tracks on banks showed that the otter in many cases
continued under the bridge. The effect of game-mirrors
at bridges (Fig. 2) to prevent traffiekilling of otters is
evaluated to be smaller than the efforts. Problems with
maintenance is extensive in relation to a full non-risk
possibility for passage (Tab. 3). Direct observations
seem to show that otters are not able to estimate the
risk in passing roads. The consequence of above-men
tioned investigations is that we must try to avoid that
otters cross the roadway, either by luring them under
madsystems on stones and banks or by fm'Cing them
away fTom the road by means of fences.
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Nogle insektbesøg på Gifttyde

(Cicuta virosa)

Ernst Torp

(Nørrevang 19, 7300 Jelling)
With an English summary

Bladbillen Prnsocuris phellnndrii L.
på Gifttyde, Cicula virosn.
Del. Jens Chr. Schou.

Skærmplanten Gifttyde (Cicuta virosa),
der hører til de farligste giftplanter i den
danske flora, vokser hist og her ved bred
den af vandløb, søer og moser. B. T. U. s ud
bredelseskort (Egholm 1951) viser, at den
er lidt mere udbredt i Jylland og på Fyn
end øst for Storebælt. Den findes i den
nordlige og mellemste del af Europa, men
går videre østpå gennem hele Sibirien.
Endvidere er den udbredt i Canada og
Alaska og er således holarktisk i sin udbre
delse (Malligan e. a. 1981) .
Den indeholder det yderst giftige, har
piksagtige bitterstof cicutoxin (Skytte
Christiansen 1970), som angriber central
nervesystemet hos mennesker og kreatu
rer og fremkalder voldsomme krampeanFlom og Fauna 96 (2): 47-50, Arilus 1990

fald, lammelser og åndedrætssvigt.
Symptomerne viser sig fra et kvarter til en
time efter indtagelsen af en dødelig dosis.
Gifttyde er knyttet til ret næringsrige
vandområder, det vil sige eutrofe og me
sotrofe vande. Man finder den aldrig i he
demoser eller hedesøer eller på andre oli
gotrofe biotoper.
Blomstringstiden er juli-august. Under
søgelserne over insektbesøg på blom
sterne er foretaget mellem 4. juli og 9. au
gust. De fleste iagttagelser og indsamlin
ger er fra vestsiden af Grærup Langsø vest
for Oksbøl, men også planter i Uldum
Kær, Bredsgårde kildeområde ved Ravn
strup vest for Viborg og i Brokær ved Ydby,
Thy, er blevet studeret.
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BLOMSTERBESØGERE
Ligesom andre skærmplanter tiltrækker
Gifttyde en lang række insekter under
blomstringen, ikke mindst tovinger. Tabel
l viser 52 svirrefluearter fanget på blom
strende Gifttyde og tabel 2 de øvrige in
sekter fanget specielt ved Grærup Lang
sø.
I sidste halvdel af juli 1978-80 besøgte et
stort antal honningbier (Apis mellifera) de
blomstrende Gifttyder på vestsiden af
Grærup Langsø for at hente nektar. Det
hang sammen med, at der blev opstillet
nogle stader 150 meter længere mod vest
med henblik på lyngens forestående
blomstring. Der blev således produceret
Gifttydehonning det pågældende sted,
men nektaren i Gifttyde kan næppe være
giftig for mennesker.
HERBIVORE INSEKTARTER KNYTTET
TIL GIFTTYDE
Bladbiller ( Chrysomelidae).
En enkelt af de arter, der er opført i tabel
2, nemlig Prasocuris phellandrii, er direkte
knyttet til Gifttyde, idet larverne æder af
denne plante (Hansen, 1927). I begyndel
sen lever de udvendigt på planterne, men
senere inde i stænglerne, hvor de forpup
per sig. 26 .vii.1979 blev fanget 2 imagines
på Gifttyde på vestsiden af Grærup
Langsø. 16 .v.1980 blev fanget 2 på Eng
Kabbeleje (Caltha palustris) samme sted.
Minerfluer (Agromyzidae).

Ptytomyza cicutae Hendel er knyttet til
Gifttyde (Ryden e . a . , 1963) . Larven findes
i en grågrøn, oversidig, smal, næsten li
nieformet gangmine, der går langs blad
randen mod spidsen, hvorpå den fortsæt
ter i modsat retning og hurtigt bliver me
get bred. Sønderup (1949) fandt larven i
>>Mindsten<< ved Maribo 18.vii.l933 og
klækkede den 17.viii. Endvidere fangede
Astrid Jøker den 4.5 mm lange irnago i
Lyngby mose 19.ix.l942.
Arten er således meget lokal. Fra udlan
det er den kun kendt fra Tyskland og Sve
rige (Skåne og Vestergi:itland) (Spencer
1976) .
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Tabel l . Svirrefluearter fanget på blomstrende Gift
tyde (Cicuta virosa). Tallet angiver, hvor mange
gange den pågældende art er blevet fanget på nævnte
plante.
Chrysogaster cemiteriorum (Linnaeus)
Eoseristalis intricarius (Linnaeus) . . .
Parhelophilus consintilis (Malm) . . . .
Eurimyia Iinesta (Fabricius) . . . . . . .
Syrilla pipiens (Linnaeus) . . . . . . . .
Chrysotoxum bicinerum (Linnaeus) . .
Helophilus pendulus (Linnaeus) . . . .
Anasirnyis contraeta Claussen & Torp
Anasirnyis lunulata (Meigen) . . . . . .
Episyrphus balteatus (DeGeer) . . . . .
Melanostoma mellinuro (Linnacus) . .
Cheilosia velutina Loew . . . . . . . . .
Neoascia geniculata (Meigen) . . . . . .
Parhelophilus versicolor (Fabricius) . .
Anasirnyis transfuga (Linnaeus) . . . .
Eoseristalis abusivus (Collin) . . . . . .
Tropidia scita (Harris) . . . . . . . . . .
Syrphus vitripennis Meigen . . . . . . .
Meliseseva auricollis (Meigen) . . . . .
Sphaerophoria scripta (Linnaeus) . . . .
Cheilosia impressa Loew . . . . . . . .
Cheilosia vernalis (Fallen) . . . . . . . .
Neoascia tenur (Harris) . . . . . . . . .
Platycheirus clypeatus (Meigen) . . . .
Pyrophaena granditarsa (Forster) . . . .
Chrysotoxum arcuatum (Linnaeus) . . .
Meliseseva cinctella (Zetterstedt) . . . .
Sericomyia silentis (Harris) . . . . . . .
Orthonevra elegans (Meigen) . . . . . .
Helophilus hybridus Loew . . . . . . . .
Eoseristalis horticola (DeGeer) . . . . .
Eoseristalis interrupta (Poda) . . . . . .
Platycheirus cyaneus (Miiller) . . . . .
Platycheirus immarginatus (Stæger) . .
Syrphus torvus Osten Sacken . . . . . .
Metasyrphus corollae (Fabricius) . . . .
Dasysyrphus tricinctus (Fallen) . . . . .
Ischyrosyrphus laternarius (Miiller) . .
Meligramma guttata (Fallen) . . . . . .
Parasyrphus lineola (Zetterstedt) . . . .
Sphaerophoria loewi Zetterstedt . . . .
Sphaerophoria menthastri (Linnaeus) .
Sphaerophoria philanthus (Meigen) . .
Cheilosia scutellata (Fallen) . . . . . . .
Neoascia podagrica (Fabricius) . . . . .
Chrysogaster solslilialis (Fallen) . . . .
Helophilus trivitiatus (Fabricius) . . . .
Eoseristalis anthophorinus (Fallen) . . .
Eoseristalis oestraceus (Linnaeus) . . .
Eoseristalis pertinax (Scopoli) . . . . .
Eoseristalis rupiuro (Fabricius) . . . . .
Bristalinus sepulchralis (Linnaeus) . . .
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Tabel 2. Insekter fanget på blomstrende Gifttyde (Cicuta virosa) ved Grærup Langsø 1978-80.

Sommerfugle (Lepidoptera)
Ugler (Noctuidae)
Ceraptetyx graminis L.
Vårfluer (frichoptera)
Polycentropidae
HolocentroptiS picicomis Steph.
Limnephilidae
linmephilus mannoratus Curt
Colpotaulius incisus Curt.
Tovinger (Diptera)
Våbenfluer (Stratiomyidae)
Chloromyia fomtosa Scop.
Klæger (fabanidae)
Chrysops sepulchralis Fabr.
Humlefluer (Bombylidae)
Thyridanthrax fenestrattiS Fallen
Hemipentes mourus L.
Svirrefluer (Syrphidae) se tabel l .
Hvepsefluer (Conopidae)
Conaps quadrifasciatus DeGeer
Kærfluer (Sciomyzidae)
Sepedon sphegea Fabr.
Tetanocera arrogans Meigen
Snyltefluer (fachinidae)
linnaemya vulpina Fallen
Echinomyia grosso L.
Eriothrix rufomaculata DeGeer
Spyfluer (Calliphoridae)
Lucilia silvarum Meigen
Kødfluer (Sarcophagidae)
Miltogramma punctatum Meigen
Sarcophaga subvicina Rohd.

Bladlus (Aphidoidea).

Ifølge Ole Heie (in litt.) er der aldrig fun
det bladlus på Gifttyde i Danmark, men 3
af de danske arter er i udlandet fundet på
denne plante og skulle vel også kunne fin
des på den i Danmark, hvis man søgte ef
ter dem.
Det drejer sig om Cavariella aegopodii
(Scop.), Cavariella pastinacae (L. ) og Rlwpa
losiphum nymphaeae (L. ) . De2 førstnævnte
har begge værtsskifte mellem pil (Salix
sp . ) og skærmplanter af mange forskellige
arter. For C. aegopodii's vedkommende dog
især Pastinak (Pastinaca sativa) og Alm.
Bjørneklo (Heracleum sphondylium).

Egl. fluer (Muscidae)
Graphomya pieta ZeU.
Phaonia incana Wiedemann
Morellia honorum Fallen
Mesembrina meridiana L.
Årevinger (Hymenoptera)
Bladhvepse (fenthredinidae)
Tenthredo perldnsi (Morice)
Myrer (Formicidae)
Fonnico cinerea Mayr.
Gravehvepse (Sphecidae)
Ammophila sabu/osa L.
Podaiania hirsuta Scop.
Crabo cribraritiS L.
Bier (Apidae)
Apis mel/i.fica L.
Calletes succinctus L.
Hylaeus annulata L.
Biller (Coleoptera)
Vandkalve (Dytiscidae)
AgabtiS bipustulattiS L.
Mariehøns (Coccinellidae)
Anisastieta novemdecimpunctata L.
Lagriidae
Lagria hina L.
Træbukke (Cerambycidae)
Leptura rubra L.
Strangalia melanura L.
Bladbiller (Chrysomelidae)
Danacia brevicomis Ahrens
Danacia thalassina Germ.
Prasocuris phellandrii L.

Rhopalosiphum nymphaeae har værtskifte
mellem Frunus (blommeslægten) og en
lang række urteagtige planter, som har
det til fælles, at de vokser i eller ved vand,
f. eks. Åkande (Nuphar), Nøkkerose
(Nymphaea), Skeblad (Alisma), Pilblad (Sa
gittaria sagittifolia), Brudelys (Butomus um
bel/atus) og Vandstjerne (Callitriche) altså
værter, som ikke er indbyrdes systematisk
beslægtede, men som har fælles vokse
plads. Det må siges at være en ejendom
melighed ved denne bladlusart. Gifttyde
er formentlig ikke en »normal« vært for
den. Ifølge Heie (1986) er den temmelig
sjælden i Danmark, idet den kun er kendt
fra Østjylland og Nordsjælland.
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Selvom planten er særdeles giftig for men
nesker og kreaturer, er således enkelte
herbivore insekter som bladbiller og mi
nerfluer specielt knyttet til denne plante,
ligesom visse bladlusearter kan suge dens
saft. For disse dyr er planten altså ikke gif
tig formentlig fordi, de har andre enzym
systemer end hvirveldyrene .
For gode råd og hjælp ved bestemmel
sen takker jeg Stig Andersen, Kristian
Arevad, Ole E . Heie, Ole Lomholdt, Ver
ner Michelsen og Thorkild Munk.

SUMMARY
Same insects visiling water-hemlock (Cicuta virosa).
In the years 1978-80 same insects were collected from
4th of]uly to 9th of August on f!owering water-hemlock
(Cicuta virosa) especially at Grærup Langsø in West Jul
land.
Tabte l shows 52 species of hoverilles (Diptera, Syr
phidae) and table 2 same other insects taken on water
hemlock.
A few plant-feeding insects are specially connected
with this very poisonous plant. Larvae of the leaf beetle
Prasocuris phellandrii (Coleoptera, Chrysomelidae) feed
on the plant and pupate in the s talk. T he larvae af the
agromyzid fly Ptytomyzn cicutae (Diptera, Agromy
zidae) mines in the leafs.
In Denmark no a phids were till now taken an water
hemlock, but abroad the three Danish species Cavariel/a
aegopodii, Cavariel/a pastinaene and Rhopalosiplmm nym
plweae were recorded from this plant.
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Det marine dyreliv omkring Ringøen, Kattinge Vig,
Roskilde Fjord
Resultater fra 1979
Erik Rasmussen

(Zoologisk Museum, Universitetsparken 15, 2100 København Ø)
With an English summary

De her publicerede iagttagelser, fra en en
kelt dags indsamling (d. 27. 7. 79) var oprin
delig tænkt offentliggjort i dette tidsskrift
sammen med det øvrige materiale fra Kat
tinge Vig undersøgelsen i juli-august 1979
(Rasmussen 1989) .
Under udarbejdelsen af det samlede
manuskript, skønnedes det imidlertid, at
resultaterne om de økologiske forhold på
og navnlig i fladvandet omkring den
særprægede Ringø trods alt var af en så
dan karakter, at de fortjente en særskilt be
handling.
Der henvises iøvrigt til den samlede,
detaillerede beretning om Kattinge Vig
projektet (Rasmussen 1989).
TOPOGRAFI
Ringøen (eller Svineholm) ligger midt i
den egentlige, sydlige del af Kattinge Vig,
omgivet på alle sider af dybt vand helt ind
til øen. Den dækker et areal på 2,3 hektar,
hvoraf 1,3 hektar udgøres af en lagunesø.
Øen er ca. 300 m lang og ca. 100 m bred på
det bredeste sted med en kystlængde på
henved 700 m. Den er i sin længderetning
placeret stik nord-syd, og består af en
smal, vegetationsklædt landbræmme, 10
til 50 m bred, ca . 1 -2 m høj, og som en ler
vold omkransende den lavvandede lagu
nesø (Rasmussen 1989) .
Ringøens opståen og ejendommelige
form har i tidernes løb været genstand for
megen debat. Den mest accepterede for
klaring i dag kommer fra geologisk hold.
Lukkede laguneøer og hesteskoformede
øer, som f. eks. Hesteholmene ud for Bog
næs i Kattinge Vig er formodentlig dannet
ved en ophobning af sten under isvintre
Flom og Fn 11 1111 96 (2): 51 -55, Arh11s 1990

ved opskruning skubbet op og efterladt
som aflejringer, som strandvolde på de la
veste dele af abrasionsflak (Bondesen
1988) .
Midt på øens østside fandtes en smal,
bugtet, ca . 30 cm dyb rende, den eneste
åbne forbindelse fra lagunesøen ud til den
omgivende fjord. Renden var, da området
blev besøgt (27. juli 1979) udtørret. Forbin
delsen mellem lagune og fjord er utivl
somt kun effektiv ved højvande . Ved helt
ekstrem højvande forårsaget af vindstuv
ning (nymåne og nordlig storm) bliver
hele økomplekset oversvømmet.
Lagunesøens bund viste sig ved besø
get at være dækket af et fast, gulligt sand
lag, med et højt organisk indhold. Blot en
ringe omrøring af vandet hvirvlede
mængder af mudderpartikler op. Søen
var tilsyneladende stærkt eutrofieret, ka
rakteriseret ved bl. a . en mængde løs, fly
dende Enteromorpha i den østlige side og
ved vandets kraftige grønne farve og store
uklarhed. Vanddybden var ingen steder
over 1/2 m. Der var ingen bundvegetation
(fastvoksende).
Stærkt medvirkende til den markante
eutrofiering er utvivlsomt en udpræget
fuglegødskning. Ringøen rummer såle
des Roskilde Fjords største fuglebestand,
specielt af hættemåger (Hansen, Møl
gaard & Andersen-Harild 1984) . Under
besøget sås overalt i lagunen døde, halvt
opløste måger, især ungfugle. Den store
fuglebestand præger også landvegetatio
nen. Der fandtes ingen tagrør, men en lav
tæt vegetation af kvælstofelskende
ukrudtsplanter bl. a . også Strand-Malurt.
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Fig. l. Ringøens placering i Kat
tinge Vig, Roskilde Fjord.
The loenlian of file Ringø is/and in
Kattinge Vig, t11e Roskilde Fjord.

Opbygningen af stranden på øens to ky
ster var ret forskellig. Vestsiden, den mest
eksponerede, havde overalt et meget ste
net strandbælte, bestående af ret store
flintblokke. Østkysten derimod var græs
klædt ud til vandkanten. Fra stranden og
ud til ca. 1,5 m's dybde var der langs begge
kyster stærkt stenet, men med forskellig
vegetation (fig. 2) .
Langs hele vestsiden var der fra O til ca.
30 cm's dybde en henved l meter bred
zone med tætte fastsiddende, fintrådede
brunalger. Under de 30 cm og udefter aflø
stes brunalgerne af en bræmme af fastvok
sende, friskgrønne Enteromorpha. På lidt
dybere vand (> l m) gik stenbunden grad
vis over i fast sandbund med totter af fast
voksende Ruppia maritima og med mange
ekskrementhobe efter den alm. sandorm
(Arenicola marina). Alt i alt en kystzonering
svarende til den, der er beskrevet fra ky
sterne af Kattinge Vig og de indre afsnit af
Roskilde Fjord (Rasmussen 1989, fig. 1).
Blandt østsidens sten var bunden
stærkt mudret og der fandtes hverken
brunalge- eller Enteromorpha bevoksnin
ger. Til gengæld var vandarealet ud for
stranden fyldt med søsalat (Ulva lactuca) i
stor mængde og i store flager.
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HYDROGRAFI
Medens fjordvandets temperatur i hele
undersøgelsesperioden, 21. 7. -1.8.79, va
rierede mellem 14.0° og 19.6°C, måltes la
gunevandet d. 27. 7. til 21,2°C. Saltholdig
heden måltes samtidig til 14,8%o. I hele
Kattinge Vig var den højest målte salthol
dighed i hele undersøgelsesperioden
13,4%o. Ganske vist er dette ikke store for
skelle, men dog tilstrækkeligt til at vise de
specielle forhold i lagunen. I perioder
med lavvande og klar sol vil både tempe
ratur og saltholdighed kunne øges bety
deligt. Saltholdigheden på grund af for
dampning fra det ret lavvandede område.
Omvendt vil regnrige perioder i betragte
lig grad kunne sænke lagunens saltholdig
hed. I tørkeperioder kan søen tørre helt
ud.
FAUNA
Bredzonens fauna øen rundt viste sig at
være forskellig fra vest til østsiden. Afgø
rende for artssammensætningen de to ste
der er utvivlsomt graden af eksponering,
hvilket også bundens opbygning klart vi
ser: den stærkt stenede vestside som den
mest udsatte sektor og østsiden som læsi-

Tabel l . Invertebratfaunaen omkring Ringøen, Kattinge Vig, Roskilde Fjord.
Table l . The invertebrate fauna round the is/and Ringø, Kattinge Vig, The Roskilde Fjord.

Polychæte børsteorme
Neries diversico/or O.F. Miiller
Cireipedia (rurer)
Balanus improvisus DaiWin

få

meget få

ret almindelig på ste
nene

meget talrig, alle sten dækket af
balaner, på Ulva'en, på skaller o.l.

Mysidaces (pungrejer)
Praunusjlexiwsus (O. F. Miiller)
Isopoda (ringkrebs)
Sphaeroma rogicauda Leach

Idatea baltica (Pallas)
Idatea chelipes (Pallas)
Iaria albifrons (Pallas)

Amphipoda (tanglopper)
Corophium insidiosum Crawford.
GammaniS sp.

Østsiden

Vestsiden

Gruppe og artsnavn

ret få

en del observationer,
ikke mange individer
talrig
talrig
i stor mængde, især
under sten

mindre individer, ikke almindelig

mange
under sten, men især på vegetatio
nen, ret almindelig.

få
ret mange

Orchestia gammare/lus (Pallas)

meget talrig, svøm
mende
ikke almindelig

Gastropoda (snegle)
Lillarina saxarilis Olivi
Hydrobia ulvae (Pennant)

yderst talrig
meget få

mange
mange

Bivalvia (muslinger)
MytilriS cdulis L.

få

ikke almindelig; på dybere vand
mere almindelig.
almindelig i vegetationen
få og små

Cardium glaucum Bruguiere
Mya arenaria L .

få

Ectoprocta (mosdyr)
Electra cniStulenta (Pallas)

den med landvegetation (græs) helt ud til
vandkanten.
Der fandtes på indsamlingsdagen in
den for øområdet i lagunesøen og ved
dets kyster ialt 16 invertebratarter, af
hvilke en art, tangloppen Orchestia gamma
rellus var landlevende medens resten var
udprægede vanddyr (tabel l).

enkelte kolonier på Mytilus og sten

Ved vestsiden fandtes 12 arter og 6 af
disse, eller halvdelen optrådte med stor
individrigdom. Karakteristisk for vest
sidedyrene var deres valg af opholdssted.
Enten som epi- (på-) fauna dyr, kravlende,
men beskyttet under sten og i hulheder i
disse (Iaera albifrons og Littorina sneglene)
og fastsiddende som ruren Balanus impro53

visus. Eller som aktivt svømmende, i

stand til at tilpasse sig en skiftende vand
bevægelse . I tilfælde af en kraftig vestlig
vind påvirkning, vil individer af krebsdyr
arterne søge skjul under stenene eller i
den submerse vegetation tæt ved strand
kanten. Kun under rolige vindforhold vil
de optræde svømmende i strandzonen.
Det gælder kuglekrebsen, Sphaeroma rugi
cauda, tangloppearter af slægten Gamma
rus og ringkrebsearterne af slægten Idatea.
Mod forventning fandtes ingen levende
eksemplarer af neritsneglen, Theodonts
fluviatilis (L. ), kun enkelte tomme skaller.
I vandarealet ud for østsiden med de
mange løse søsalatflager fandtes 14 inver
tebratarter, men kun 6 kunne betegnes
som nogenlunde almindelige . Blot en art,
Balanus improvisus optrådte i virkelig stor
mængde, på sten, spredt i den bløde
bund, på muslingeskaller og på søsalaten.
Den store forekomst af søsalat bekræfter
den ringere vandbevægelse ved øens øst
side. Også de mange dyndsnegle i den
mudrede bund supplerer billedet af ringe
vandomrøring.
Interessant var forekomsten af ring
krebsen, Iaera albifrons og hjertemuslin
gen Cardium glaucum. Begge, men især
sidstnævnte fandtes almindeligt som frit
levende på algemasserne og ikke skjult el
ler nedgravet som på vestsiden. Mellem
algeflagerne levede der ni-piggede hun
destejler (Pungitius pungitius (L.)).
Bemærkelsesværdig er også den ringe
forekomst omkring øen af sandhopperen,
OrdJestia gammarellus taget i blot få ek
semplarer under opskyllet tang på vestsi
den. Den fandtes ikke på øststranden,
hvor græsset groede tæt ned til vandkan
ten, en biotop som OrdJestia arterne nor
malt undgår (Rasmussen 1974, 1989). Når
denne art i modsætning til sin almindelige
forekomst andre steder ved Kattinge Vig
var så sjælden ved Ringøen, kan det skyl
des stedets store koncentration af fugle.
O. gammarellus er en yndet føde for mange
fuglearter, som for eksempel kragefugle,
stære, stenpikker og hvad der i denne for
bindelse har interesse flere vadefuglearter
og muligvis hættemåge (Green 1968) .
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Fig. 2. Ringøen, Kattinge Vig, Roskilde Fjord.
Skematisk fremstilling af vegetation og bundforhold,
juli 1979.

T/re islnrrd Rirrgo, Knttirrge Vig, the Roskilde Fjord.
Sclremntic represerrtntian af vegetntio11 nrrd battom coHdi
tiarzs, July 1979.

Det samme forhold gør sig formodent
lig gældende for børsteormen Nereis diver
sicolor. I betragtning af artens ellers store
hyppighed overalt i Kattinge Vig (Rasmus
sen 1989) må dens sjældenhed på det lave
vand omkring Ringøen, især i østsidens
mudrede bund, give stof til eftertanke. Fra
engelske undersøgelser vides det, at den
er fødeemne for en række almindelige
nordiske vadefugle (Green 1968) .
Også lagunesøen blev grundigt under
søgt samt dens løse vegetation af Entero
morpha og bundlagene. Udbyttet var be
skedent: ret få tanglopper, Gammarus sp.,

en del myggelarver og pupper (Chirono
midae) samt nogle få, små kutlinge ek
semplarer (Pomatoschistus sp . ) .
E n mere generel o g grundig undersø
gelse af øområdet, hvor også landvegeta
tion og fugleliv blev inddraget vil utvivl
somt forøge antallet af dyrearter ikke
mindst i vandfasen . Et mere spændende
moment i en sådan større økologisk un
dersøgelse af Ringøen vil naturligt blive
en vurdering af vekselvirkningen mellem
den store fuglekoloni og dens eventuelle
afhængighed og belastning af det marine
dyreliv i fladvandet langs øen. Og så na
turligvis en særlig hensyntagen til de me
get specielle økologiske forhold i og om
kring lagunesøen.
Det siger sig selv, at blot en enkelt dags
indsamling og inspektion i et så specielt
og særpræget område langt fra er tilstræk
keligt til at give et blot nogenlunde reelt
billede af forholdene. Men det er dog for
håbentlig nok til at vise, at der her er en lo
kalitet, som fortjener langt mere biologisk
opmærksomhed end det hidtil har været
tilfældet. Det må derfor håbes, at det her
offentliggjorte beskedne bidrag må inspi
rere til en grundig undersøgelse af dette
spændende område.
SUMMARY

The 11znrine life 1"01111d tlze Ri ngø islmzd, Kalli11ge Vig, the Ros
kilde Fjord (Zen/and, Dm mark) - Resulfs from 1979.
The results published, from a visit on July 27, 1979, are
part of an extensive investigation of the Kattinge Vig
area (Rasmussen 1989).
The Ringø island, area 2.3 hectares, with a shaUow,
Jess than 0.5 m deep lagoon lake, covering 1 . 3 hectares,
has a central position in the Kattinge Vig proper. Being
about 300 m long, l to 2 m high, the island is covered
with a low vegetation, main ly grass (fig. l ) .
The strange shape and structure o f the island has re
ceived much attention. To day geologisis consider it as
a produet of wind pressure combined with ice packing
during severe winters resulting in the ring formed
beach ridges.
The lagoon has one connection only with the fjord

proper, a narrow channel, prahably effective only at
higher water leve Is. During NW gales the w hole island
may be flooded.
The lagoon bottom, highly enriched by organic mat
ter, consists of hard, yeUowish sand. Owing to the hird
colony of the island, the !argest of the w hole Roskilde
Fjord, the eutrophication of the lagoon water is obvi
ous.
There is a dislinet difference between the west and
east coast of the island, the former being exposed and
stony, while the latter has grass to its water edge. In
spile of the slight tidal influence in the fjord area, there
is a remarkably clear zonation of the attached algal veg
etation and animal life from the beach and downwards
(fig. l, table 1).
The lagoon hydrography seems further rather spec
ial. As a most of the time isolated amount of water, in
particular during summer time, both temperature and
salinity will show often great variations.
A total of 16 different invertebrate species were regis
tered. All except one, the sandhopper Orchestin gnm
mnrellus, were marine, water living species (table 1 ) .
T he west coast animaJs ( 1 2 species) were either at
tached epifauna species, as the barnacle Balanus impro
visus, or mobile, swimming forms like Splzneromn
mgicnudn, and Gammarus and Idatea species hiding
under stones. The snail Tl1eodoxus Jiuvintilis which is
fair!y common in Kattinge Vig (Rasmussen 1989), was
not found in living specimens. Off the east coast 14
species were found , 6 only being fairly common.
Dominating was B. improvisus, present all over, on
Ulvn, stones, shells etc., always in quantities. O. gnm
llznrellus was remarkably rare, perhaps being a prey to
hirds, a possibility also due to Nereis diversicolor, actu
ally known as food to some Nordie waders (Green
1968).
A thorough exarnination of the lagoon gave just a
modest result, a few Gamma ms specimens, chironomid
larvae and pupae, and a few gobies (Pomntoschistus).
A more extensive ecological investigation of this
peculiar island and its surroundings is recommended.
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SPAR's Miljøfond er oprettet af Købmandskæden SPAR Danmark NS.
Formålet er at yde støtte til projekter, der tjener til forståelse for eller
beskyttelse af den danske natur.
SPAR's Miljøfond har bl.a. ydet støtte til

e udgivelse af bøger om padder og krybdyr og pattedyr i Århus Amt
e genopretning af ødelagte vandhuller og vandløb

e anskaffelse af stereomikroskoper og teleskoper

e Flora og Fauna

e svirreflueproj ektet
Kan vi hjælpe? Så send os en kort beskrivelse af dit projekt og anfør
det beløb, du har brug for. Du er velkommen til at kontakte
et af præsidiets medlemmer om sagen - eller at lade din ansøgning gå
gennem den lokale SPAR købmand.
Adressen er: Gammelager 11, 2605 Brøndby.
SPAR Miljøfonds præsisiuro består af: Skovrider Kjeld Ladefoged 8611 60 11,
kontorchef W. Horsten 31 64 36 28, magister Bent Lauge Madsen 86 81 07 22.
Miljøfondens sekretær er Annie Østergaard 42 45 14 14.

Afdelingsleder Dr. Phil. Børge Schjøtz-Christensen og
fru Kit Schjøtz-Christensens mindefond.
Fondens formål er at støtte entomologiske indsamlinger i det palæarktiske område til fordel for
Naturhistorisk Museum, Århus samlinger.
Fondets tredie uddeling finder sted i januar 1991. Der er ca. 25.000 kr. til rådighed til fordeling
på flere projekter.
Der vil blive lagt vægt på projekter vedr. Danmark, faunistisk forsømte lokaliteter og grupper,
samt projekter med conservation-sigte.
Ansøgerne kan indhente oplysninger hos Naturhistorisk Museums entomologer.
Ansøgningsfristen er 15. december 1990. Ansøgningen bør indeholde beskrivelse af projektet
med budget, samt oplyse om der søges støtte fra anden side. Der kan ikke forventes støtte til løn.
Ansøgningen sendes til:
SCHJØTZ-CHRlSfENSENS MINDEFOND
Naturhistorisk Museum · Universitetsparken · 8000 Århus C · Tlf. 86 12 97 77
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Lindenborg Ådal i Rold Skov 1990
Eiler Worsøe

(Lund bergvej 2, Værum, 8900 Randers)

Indtil begyndelsen af 1950' erne blev der
slået hø på engene langs Lindenborg Å i
Rold Skov. Høslagningen ophørte grad
vist over nogle år og var i 1965 helt forbi.
Samtidig var en tilgroning af tidligere
åbne enge begyndt. Dun-birk forekom i
mindre kratgrupper, men hovedsageligt
som lave dyreafbidte individer. Spredt fo
rekom enkelte eksemplarer af rødgran
samt en del kuppelformede buske af pil.
Urtefloraen i engene var enestående. Jeg
har beskrevet den i to artikler (Worsøe
1968 og 1974) .
STATUS 1990
En af engenes sjældne planter var endnu
i 1973 rust-skæne. I j uni 1990 drog syv bo
tanikere ud i skoven for at studere dette
ene af Danmarks nu kun to voksesteder
for arten. De kunne kun konstatere, at ar
ten og dens ledsagearter var borte. Det
samme gjaldt, så vidt man kunne fastslå,
næ.sten alle de øvrige :sjældne arter.
Om årsagen til urternes forsvinden i det
aldeles uberørte område var der ingen
tvivl. Tilgroningen med vedplanter var
fortsat efter 1973 . Var det blot sket med
samme fart som tidligere, havde næppe
nogen art været truet synderligt. Men til
groningen var sket med en stærkt accelle
reret hast, så mere end ni tiendedele af de
endnu i 1973 åbne arealer var tilgroet med
syv-otte meter høj ungskov af dun-birk,
på steder dog mest med endnu højere rød
graner, her og der med arter af pil.
Urtefloraen var overalt, hvor bunden
ikke var meget våd, domineret af meter
høje tuer af blåtop. Hvor skyggen under
træerne var tættest, var blåtop svagere, og
store dele af bunden vegetationsfri . Syv
deltagere i denne ekspedition kunne blot
fastslå, at rust-skæne var væk. Det samme
var afbidt høgeskæg, mose-vintergrøn,
butblomstret siv, ensidig vintergrøn, krog
næb-star, dynd-star og bakke-stilkaks for blot at nævne de sjældneste. Den store
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staude forskelligbladet tidsel havde mistet
den ene af sine to bestande, der var kvalt
i- skyggen af opvoksede træer.
Man kunne genfinde opløbne eksem
plarer af loppe-star. En nøjagtig, men
uoverkommelig gennemsøgning af de
kæmpestore arealer ville nok også kunne
bringe et og andet for dagen. Men i det
store og hele må man tage den fundamen
tale ændring fra 1973 til 1990 til efterret
ning.
TING MAN BØR BEMÆRKE
Rust-skæne voksede endnu i 1973 på et
omkring 400 m2 stort areal i åben eng.
Bunden syntes rimeligt tør. Af tilgroning
fandtes kun nogle få nedbidte buske af
dun-birk omkring rust-skænen. I urtela
get dominerede blågrøn star, mens tor
mentil var en anden hyppig art.
Gennem de åbne enge gik en del dyre
veksler trådt gennem lang tid. De var sær
ligt smukke, hvor de passerede et stort
område domineret af blåtop. Dette græs
stod her lavt og brunligt det meste af året.
Vekslernes bund var tæt bevokset med
rundbladet soldug, vibefedt, tusindfrø og
tudse-siv. Vekslerne ses ikke mere .
Det kan overraske, at skygge så hurtigt
kan udslette store bestande af for eksem
pel forskelligbladet tidsel eller af bakke
stilkaks, der synes så robuste . Forbav
sende er det også, at en af Danmarks stør
ste bestande af engblomme stort ser er
borte . Mindre mærkeligt er det, at jakob
stige er reduceret fra 100 til fem planter,
som endda har holdt flyttedag fra et lyst
ellekrat, der siden blev mørkt, og ud i et
endnu åbent stykke eng. Det taler om, at
arten er adventiv her, som også fastslået af
Hansen (1962) . Men så skal man også
mærke sig, at kæmpe-rapgræs stadig fore
kommer ved de fortsat helt skyggede kil
der under gamle bøge. Falder bøgene en
dag, er nok den sjældne rapgræs' dage
forbi sammen med for eksempel vår-flad57

bælg. Forholdene ved Rold Kilde synes
også uforandrede.
FORÆLDEDE BETRAGTNINGER OVER
TILGRONING
I 1968 sagde jeg: »at mosen synes under
udvikling til et lysåbent buskkær, der dog
må antages at kunne bevare flertallet af de
nuværende arter, fordi der stadig vil være
træfrie pletter. Desuden vil de vilde dyr
være med til at begrænse opvæksten af
træer<< . I 1973 var jeg næsten lige så opti
mistisk.
I 1990 må jeg fastslå, at det var forkerte
antagelser. De få områder, der ikke er
groet til med træer, er aldeles domineret af
blandt andet kær-star og den tuede form

af almindelig star og på steder af tue-star.
Hvor ellesumpen har udvidet sig, er for
længet star fremherskende i bundfloraen.
Til gengæld kan man så bide mærke i, at
dynd-skræppe er blevet overmåde hyppig
nær åen, som i sig selv ser ud som før.
Ellesumpens præg af at være tidligere
stævningsskov er tydelig. I 1968 var jeg
slet ikke klar over, hvad stævningsdrift
var! Det præg vil naturligvis fortabe sig
med tiden. Men sumpskoven som sådan
vil fortsat eksistere . Hvor gamle bøge i
skræntskoven falder, vil det nok ske med
et træ af gangen. Det vil så give den lysstil
ling af bunden, der er nødvendig for bøge
frøplanternes fremvækst til træer.

Fig. 1. Pileb�tskene l11kker sig over de tidligere så artsrige høenge ved Nordre
Eiler Worsoe fot 1990.
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Bro - den sidste st11111p.

Fig. 2. Præsleb/øde var el!ga11g det mest artsrige område ost for åen . Nu er her tagror, dun-bi>·k og rød-gran .
Eiler Worsøe fat 1990.

TANKER OM ÆNDRINGERNES
ÅRSAGER
Høslagning med påfølgende bortfjernelse
af høet efter sent slæt har fortsat fjernet
næringsstoffer fra området. Det samme
har vel også fjernelse af nedstævnet træ græsning af andet end vildt har der aldrig
været tale om. Gamle dages sene høslæt,
som aldrig begyndte før i juli, har nok væ
ret særlig effektivt til at begrænse opvækst
af vedplanter. Samtidigt har gennem
strømmende vand virket i modsat ret
ning. Balancen mellem tilførte og fjernede
plantenæringsstoffer må have været net
op sådan, at den resulterede i de karakter
træk, som ådalen havde endnu i
1960'erne. De vækstvilkår har hersket i
det mindste siden middelalderen.
Det kan overraske, at tilgroningen ikke
sker med stor voldsomhed straks efter
høslagningens bortfald. Måske kræves
der en næringsstofophobning først. Må
ske er det nødvendigt, at der også samles

et førnelag af en vis tykkelse, før forhol
dene er egnet for opvækst af træer. Det ta
ger åbenbart noget over 15 år fra høslag
ningens ophør til forholdene er tilpas.
NATUR OG KULTUR I HØENGE
Det er tankevækkende, at de mange
sjældne plantearter, der jo er regnet for at
være bofaste danske arter, ikke kan klare
sig i skov, der er på vej til en oprindeligere
eller mere naturlig tilstand . Så meget
mere som de hydrologiske forhold for
mentlig er ganske uden indgreb . Man må
spørge, hvor de arter har kunnet vokse,
før engdriftens tid. Man kan naturligvis
gætte på, at engene ved Lindenborg Å
kan have været et sekundært voksested.
Men hvor var så de primære voksesteder i
jernalderen (år -500 til + 1000) da høeng
blev indført?
Når engene i Rold Skov er kulturbetin
gede på det sted i Danmark, hvor alt fore
kommer mest upåvirket af kulturindgreb,
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så må man nok gå ud fra, at det samme
gælder alle andre høenge. Engene blev til
ved menneskets indgreb i skovbundsflo
raen, den våde som den mere tørre, og
ved at man gav sig til at slå hø i moserne.
Egentlig er det meget naturligt, at indgre
bets bortfald fører tilbage til en eller anden
slags skov eller sumpskov.
Måske vil tanken om nu at gå i gang
med pleje af høengene langs Lindenborg
Å i Rold Skov opstå. Her kan man lige så
godt sige fra med det samme. Når først de
bemærkelsesværdige plantearter er væk,
når tilmed plantesamfundene har ændret
sig fundamentalt, så er det for sent med
landskabsplej e.
Så vil nogle nok sige »naturgenopret
ning<< . Det er mode i tiden. Den genopret
ning vil kræve den samme indsats, som
da fortidens bønder engang af en uom
gængelig virkeligheds krav tog høengene
ind fra den vilde natur. Og hvem ved, om
de dyr og planter, der hører til høengene,
ville komme igen. Under alle omstændig
heder ville det blive et kostbart projekt.
Når endelig den ide også er lagt på hyl
den, så kommer landskabsplejens sidste
udspil. Det vil blive >>rydning og efterføl
gende afgræsning<< . Hovedparten af tidli
gere tiders høenge - hvis de da ikke er ta
get under plov, tilplantet eller tilgroet »plejes<< med afgræsning. Afgræsning er
ikke høengsdrift. I gamle dage kunne det
indgå i normal høengsdrift at afgræsse
eng i perioder. Men så var det forudsat, at
engen ikke var for våd og blød. Bortset fra
nødår, så skete den afgræsning kun fra
omkring 14 dage efter slæt - høhøst. Af
græsningen var endda gavnlig, fordi den
fjernede gammelt græs og åbnede bun
den for indsåning af enårige planter til en-
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gens afveksling. Tidlig afgræsning var og
er under alle omstændigheder ødelæg
gende for jordbund, flora og dyreliv i en
høeng. Desuden må man huske, at gødsk
ning med henblik på at gøre en høeng
mere attraktiv for landmænd til at sætte
dyr ud på, også er lig med ødelæggelse.
Den slags klarer trævlekrone, stor nælde
og almindelig mjødurt bedst. Men det
skulle nødig blive de arter, der blev typi
ske for museale høenge.
Fattigdanmark må kunne klare regelret
høengsdrift nogle få steder. Det må meget
gerne være der, hvor der er flest sjældne
blomster, hvor der engang har været hø
eng, i nærheden af landbrugsmuseer. Og
man kan meget vel som i Sverige prøve at
gøre høslæt til en attraktion.
Som noget nyt vil jeg foreslå, at man i
stedet for at overveje genopretning af øde
lagte enge simpelthen opretter nogle nye
små høenge på steder, hvor forhold og
flora er til det. Netop det kunne gøres i for
bindelse med forskellige museer. Det
kunne måske også gøres på steder, hvor
der er lejr- og naturskoleundervisning. Så
ville der blive en aktivitetsmulighed mere.
Sådanne steder kunne man endda tillade
sig at indså de almindelige plantearter,
som man synes manglede i en høeng,
uden at nogen ville beskylde en for flora
forurening.
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With an Ef'cglish summary

Lige siden de to første registreringer af
skimmelflagermus i Danmark (Melchior
1834) er denne art helt overvejende blevet
fundet på Sjælland. Ved en detaljeret kort
lægning med flagermusedetektor og gen
nem indberetning fra husejere kunne Baa
gøe (1986) endda vise, at forekomsten - i
hvert fald nu - næsten er begrænset til
NØ-Sjælland. Her er arten til gengæld ud
bredt og almindelig. Herhjemme er skim
melflagermusen udenfor Sjælland fundet
på Bornholm (Baagøe 1984) og en række
st�der i Jylland.
Skimmelflagermusen har en østlig ud
bredelse i Europa (Stebbings 1988, Baagøe
in press), men den er en langdistance-fly
ver, der jævnligt træffes vest for sit egent
lige udbredelsesområde. Det har derfor
. været usikkert, om de spredte jyske fund
repræsenterede en fast bestand, eller de
var strejfende eksemplarer. Her skal omta
les det første fund af en ynglekoloni i Jyl
land, og samtidig gives en oversigt over
hidtidige jyske fund.
YNGLEKOLONI I 1990
27. juni 1990 henvendte ejeren af et som
merhus lige nord for Ebeltoft sig med be
klagelse over, at en koloni af flagermus i år
havde taget ophold i huset. Dagen efter
besøgte BJ stedet og konstaterede, at det
ikke som sædvanlig drejede sig om
dværg- eller sydflagermus, men om skim
melflagermus . Over terrassen i husets øst
gavl sad der mellem gavlens »en på to«
bræddebeklædning og en klar plastik, der
var sat op på indersiden, omkring 30 fla
germus sammenklumpet. Gennem en
sprække i plastikken blev et eksemplar
forsigtigt hentet frem til nærmere under
søgelse. Det drej de sig om en C( med tyde
lige dievorter og en underarmslængde på
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43 mm. Husets ejer indvilligede i at accep
tere flagermusenes tilstedeværelse til de
formentlig selv ville flytte til efteråret, og
ved besøg 15 . , 19. og 20. juli havde BJ lej
lighed til at gøre yderligere lidt iagttagel
ser og få supplerende oplysninger. BJ si
ger tak for en meget venlig forståelse for
min interesse for kolonien.
På terrassen lå hver morgen på næsten
samme sted lidt ekskrementer, som flager
musene havde afgivet, når de om natten
fløj ud og ind - enten ved underkanten af
gavlens brædder eller foroven lige under
udhænget. Ekskrementerne havde i gen
nemsnit en diameter på ca . 23J4 mm, d.v. s .
større end hos dværgflagermus (ca. 21!4
mm) og mindre end hos sydflagermus
(godt 31!4 mm) .
De første flagermus fløj ud ca. Vz time ef
ter solnedgang, og 15. juli sås et par af
dem jage i det frie luftrum over fyrreplan
tagen, hvor sommerhuset ligger, men el
lers forlod de straks stedet. Den 19 . og 20.
juli observeredes fra før udflyvningen ved
22. 30-tiden til 2.30, og her sås også nogle
enkelte flagermus forlade huset omkring
midnat. Lidt senere på natten kom der fla
germus tilbage, som fløj tæt omkring
huset og nogle gange satte sig på gavlen,
og der hørtes kommunikations-piben mel
lem de flyvende dyr og unger inde bag
brædderne . I alt gav de fire ganges obser
vationer det indtryk, at der var knap 15
voksne flagermus i kolonien og et lidt
mindre antal unger. Heraf var de største
flyvedygtige ved besøgene 19. og 20. juli.
Den 19. sad der om aftenen en knap flyve
dygtig unge udvendig på gavlen. Den var
borte næste aften.
I øvrigt sås 20 . juli en dværgflagermus
hænge i gavlen kun et par brædders
bredde fra skimmelflagermusene, og
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samme dag fandtes en stor, men ikke fly
vedygtig unge af dværgflagermus død un
der terrassen.
TIDLIGERE OBSERVATIONER AF
SKIMMELFLAGERMUS I JYLLAND
I nedenstående oversigt er anført alle regi
strerede fund af skimmelflagermus i Jyl
land (inkl. Samsø).
Det drejer sig overvejende om efterårs
og vinterfund, og selvom den sidste halve
snes års registreringer i Århus sandsyn
liggjorde, at arten ynglede i Jylland,
manglede et bevis herfor.
Imidlertid melder sig nu spørgsmålet
om, hvor skimmelflagermusene fra Ebel
toft overvintrer. Fra især HBs undersøgel
ser (Baagøe 1986) ved man, at skimmelfla
germusens »sangflugt<< om efteråret i NØ
Sjælland fortrinsvis høres omkring større
bygninger i byer som Hillerød, Helsingør
og København, og at overvintringen fin
der sted i de større bygninger her. I som
merhalvåret registreres arten med flager
musedetektor oftest ude i villabebyggelse
og i det åbne land, og den har som regel
sine ynglekolonier i et- og toplanshuse.
Forår og efterår foregår jagten på insekter
her hyppigst over gadebelysning. Der sy
nes ligefrem at ske et årstidsbestemt skifte
af opholdssted, så skimmelflagermusen
om sommeren bor på landet og i vinter
halvåret i større byer.
I 1983 lyttede BJ efter skimmelflager
mus et par aftener omkring l. nov. i hver
af byerne Ebel!oft, Grenå og Randers,
samt 23. nov. i Alborg, men uden at høre
noget, mens arten blev hørt i Århus. HB
har heller ikke hørt skimmelflagermus i
Østjylland inklusiv Djursland om somme
ren i 1980-erne under nogle natlige ture
for kortlægning af flagermusenes udbre
delse ved hjælp af detektor.
Mindre almindelige flagermusearter
undgår let registrering, men der er nu sær
lig grund til i de østjyske byer at lytte efter
skimmelflagermusens
karakteristiske,
taktfaste, tikkende parringssang på stille
aftener i oktober-november.
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Registrerede fund af skimmelflagermus fra Jylland.
De sidstnævnte 8 fund er indgået til Zoo!. Mus . , Kbh. ,
i forbindelse med indsendelse a f godt 1000 flagermus
til Statens veterinære Serumlaboratorium, Kbh. til un
dersøgelse for flagermuse-rabies.
30. nov. 1871 d Aalborg (Zoo!. Mus . , Kbh.).
December 1955 c;> fundet på Vesborggård, Samsø, se
nere død og indsamlet l. marts 1967 (Lamberg 1981,
Zoo!. Mus., Kbh .).
(12. april 1958 l ekspl. fundet levende Ø. Jølby, Mors
(Agerholm 1968 - usikker artsbestemmelse)).
Medio okt. 1986 r:J Løgstør (Zoo!. Mus., Kbh.).
1978-89. Siden 1978 er artens »parringssang« hørt næ
sten hvert efterår flere steder i det centrale Århus
(Laursen 1987 og pers. med., B]'s obs.). Der er ifølge
Laursen 1987 fundet 3 ekspl. i Å rhus. Heraf er l r:J
indsamlet af BJ i Augustenborggade, Århus, 4. jan.
1979 (ekspl. på Zoo!. Mus., Kbh . ) .
2 7 nov. 1985 d modt. fra 9330 Dronninglund.
16. nov. 1986 d fundet i 7000 Fredericia.
l. sept. 1986 d fundet i 8834 Hammershøj .
2. sept. 1986 c;> fundet i 8643 Ans.
19. sept. 1986 r:J fundet i Langenæs, Århus.
3. dec. 1986 c;> modt. fra 8900 Randers.
18. maj 1987 c;> fundet i 8660 Skanderborg.
22. aug. 1987 r:J fundet i 8970 Havndal.
SUMMARY
Records from ]utln11d of parti-coloured bnf (Vesperfilio muri111/S).

27 June 1990 a nursery colony of parti-coloured bat
(about 30 individuals ind. juv. ) was found for the first
time in Jutland n ear Ebeltoft. Previous record s from Ju t
land of this species are listed. On the Danish islands
parti-coloured bat is only widespread and fairly com
mon in NE-Zealand.
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Ny amerikansk havbørsteorm i Ringkøbing Fjord
J. B . Kirkegaard

(Zoologisk Museum,
Universitetsparken 15,
2100 København Ø)
With an Englisn summary

I foråret 1990 modtog jeg fra et af vore mil
jøinstitutter en havbørsteorm (polychaet),
som man havde haft besvær med at be
stemme til art. Det var en spionide, som
ikke rigtig passede ind i de forhåndenvæ
rende bestemmelsesnøgler. En nærmere
undersøgelse viste, at dyrene tilhørte en
østamerikansk art, Marenzelleria viridis
(Verrill), som i nyere tid er begyndt at
brede sig i brakvandsområder i Europa,
England, Vest- og Østtyskland, men al
drig før er fundet i Danmark.
Det materiale jeg modtog var fra en mil
j øundersøgelse i Ringkøbing Fjord, hvor
arten åbenbart var ret talrigt til stede i den
nordlige del af fjorden på lavt vand.
Arten blev beskrevet af Ven·ill i forrige
århundrede fra den amerikanske østkyst.
Senere er den genbeskrevet og udbredel
sen langs østkysten undersøgt af Macio
lek, der fandt den udbredt fra Nova Scotia
til Georgia (Maciolek 1984). I Europa blev
den først beskrevet fra England i estu
arierne til floderne Forth og Tay (Atkins,
Jones & Garwood 1987), dernæst i flod
mundingerne til Ems, Elben og Weser (Es
sink & Kleef 1988) . Den første påvisning af
arten i Østersøområdet var i en afhand
ling fra 1989, hvor det fremgik at de første
eksemplarer blev fundet i 1985 i et af de
østtyske haffer, vest for Rygen (Bick &
Burekhardt 1989) . Her bredte den sig fra
Barther Bodden til det vestfor liggende
Saaler B odden. Nu er den meget alminde
lig i begge de to områder. Fra Østersøom
rådet kendes den også i Wismar Bugt.
Arten er således især fundet i fjordom
råder med lav saltholdighed. Den betrag
tes som euryhalin, men dens konkurren
ceevne er størst i meso- og oligohaline om
råder, hvor de voksne dyr kan tåle helt
ned til 0,5%o. Ved så lave saltholdigheder
kan dyrene imidlertid ikke forplante sig,
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da befrugtning og larveudvikling kræver
mindst 5%o. (Bick & Burekhardt 1989) .
Arten kan både findes i sandbund og i
mudderbund, dog træffes juvenile dyr al
tid i mudder. Dyrene er substratædere og
det organiske indhold i bunden er som re
gel meget større i mudder end i sand. De
lever i lodrette rør, der kan strække sig 30
cm ned i bunden. Som regel træffes de på
lavt vand, ved Wismar således på 3,5 me
ters dybde, i Barther Bodden og Saaler
Bodden mellem 0,2 og 2,8 meters dybde, i
Ringkøbing Fjord på 2 meters dybde. Så
danne steder kan de forekomme i stor
mængde og meget tætte populationer. I
Barther Bodden således i op til 740 indivi
der pr. m2 (Bick & Burekhardt 1989).
Forplantningen finder sted i det tidlige
forår, ved Østamerika i marts/april, andre
steder måske tidligere. Larven er ca. 40
dage om at nå en længde på knapt l mm
(Bick & Burekhardt 1989).
Hvordan kommer sådan en amerikansk
art nu til Danmark? Forskellige teorier har
været fremsat om sådanne spredninger.
Nogle dyr kan sætte sig på bunden af ski
be, eller de kan findes i ballastvandet For
Marenzelleria viridis er nok den sidst
nævnte forklaring mest sandsynlig. I
Europa viser den sig således først i de
store flodmundinger ved trafikerede
havne som Edinburgh, Hamburg og Bre
merhaven . Herfra kan de gennem Kieler
kanalen være ført til området ved Rugen,
f.eks . Stralsund. Hvordan de så er kom
met til Ringkøbing Fjord er vanskeligt at
bedømme. I alt fald er de kommet for ret
nylig, da der i adskillige år er udført bund
undersøgelser her og arten aldrig er fun
det før i foråret 1990. Skibstrafikken er jo
ikke så stor til Ringkøbing, men måske er
larverne ført med Jyllandsstrømmen op
fra Elben. Det er tankevækkende at Elise
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c. Parapodier fra 2. segments højre
side, set forfra. d. Parapodier fra 5. segments venstre side, set forfra. e _ Parapodier fra 20. segments venstre side,
set forfra. f. Parapodier fra 2Z segments højre side, set forfra. g. Parapodier fra 50. segments højre side, set forfra.
h. Bagenden. i. Krogbørste fra det ventrate parapodium. (Efter Bick & Burekhardt 1989)

Fig. 1. Marmzelleria viridis . a. Forende fra højre side. b. Forende, set dorsalt.
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Wesenberg-Lund i 1934 påviste en brak
vandsart ny for Danmark, Alkmaria romin
ji, første gang i Ringkøbing Fjord og i 1941
tre for Danmark nye brakvandsarter, også
i Ringkøbing Fjord.

MARENZELLERIA VIRIDIS

(VERRILL, 1873)
Prostomiet er afrundet, klokkeformet,
med svag indbugtning af forranden. Ved
forranden findes karakteristiske små
grupper af papiller, hvis funktion er
ukendt. Fra bagranden af prostomiet ud
går to nuchalorganer, der når til segment 2
(Fig. lb) . 0-4 øjne. De to tentakler er ret
korte, når højst til segment 10. Der findes
gæller fra segment l og fuldt udviklede til
segment 30-40, herfra bliver de mindre og
mangler helt på bagkroppen (Fig. le-g) .
De er sammenvoksede til halvdelen af
deres længde med de dorsale parapodie
lapper. Parapodielapperne er ovale, fortil
kan de dorsalt løbe op i en spids. I de forre
ste parapodier er hårbørsterne meget lan
ge, i ventralparapodierne findes desuden
sabelformede hårbørster sammen med de
andre . Der findes krogbørster både i dor
sal- og ventralparapodierne. Hos udvok
sede dyr begynder de i de ventrale para
podier 30-50, i de dorsale på segment 4060. På små eksemplarer begynder de læn
gere fremme. Krogbørsterne ender i en
kraftig spids med 1-2 mindre tænder
ovenover, alle omgivet af en hudagtig
skede (Fig. li) . Pygidiet har små analpapil
ler og 6-8 trådformede analeirrer (Fig. l h) .
Det karakteristiske ved denne art er de
lange hårbørster i de forreste segmenter
og de ventrale sabelbørster. De ligner no
get en i Danmark ret almindelig spionide,
Maiacaeeros tetracerus, men kan kendes fra
denne ved de ovennævnte karakterer,
samt at Maiacaeeros kun har krogbørster i
ventralp arapodierne .
Den nærstående art Marenzelleria wireni
Augener, 1913 står beskrevet i G. Hart
mann-Schri:ider (1971 ) . De to arter kan ad
skilles sådan:
Meget lange dorsalbørster i forreste 2
segmenter, gæller kun på den forreste

halvdel af kroppen . . . . . . . M. viridis.
Dorsalbørsterne i forreste 2 segmenter af
normal længde, gæller på mere end �3 af
kroppen . . . . . . . . . . . . . . M.wireni.
Hermed en tak til Simon Leonhard, Bio/
consult, Århus, for at sende mig dette
spændende materiale af en for Danmark
ny polychaet-art. Materialet er nu indlem
met i Zoologisk Museums samlinger.
SUMMARY
Specimens of Marenzelleria viridis (Verrill), a brackish
water spionid from the coast of eastern North America,
was for the first time recorded from Ringkøbing Fjord,
western Jutland, in the spring of 1990. It is characteris
tic by its long capillary setae in the foremost parapodia,
the sable-shaped setae in the neuropods and by having
hooks in both nota- and neuropodia. In the la test years
this species has been recorded from the Firth ofTay and
the Fir th of Forth in East Scotland, the estuaries of Ems,
Weser and Elbe in Germany and la test from Darss-Zing
ster Boddenkette by Riigen in the Baltic. The species
seems to prefer meso- and oligohaline areas at low
water, where it is recorded in amounts of 19,300 speci-'
mens per square meter (the Ems estuary).
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Fig. l. Marwzelleria viridis. a. Forende fra højre side. b.
Forende, set dorsalt. c. Parapodier fra 2. segments
højre side, set forfra. d. Parapodier fra 5. segments ven
stre side, set forfra. e. Parapodier fra 20. segments ven
stre side, set forfra. f. Parapodier fra 27. segments højre
side, set forfra. g. Parapodier fra 50. segments højre
side, set forfra. h. Bagenden. i. Krogbørste fra det ven
trale parapodium. (Efter Bick & Burekhardt 1989)
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Boganmeldelse
Miljomiuisteriet: Ln11det og loveu. - København 1990.

235 sider. 225 kr. Illustreret.
Det er en pæn bog. Den er tilegnet Viggo Nielsen i an
ledning af hans 70 års dag 25. januar 1990. Som det er
mange bekendt, har Viggo Nielsen gennem mange år
været en hovedperson i dansk naturbeskyttelse. Han
var således i lang tid fredningsstyrelsens direktør.
Hans slutindsats blev sammenlægningen af frednings
styrelsen med skovstyrelsen til skov- og naturstyrel
sen. I 25 artikler siger en række embedsmænd og vi
denskabsmænd til lykke med de 70 år.
Hwrik Kuuti1-Wiute1feldt indleder med et overskue
ligt afsnit om naturbeskyttelsens historie og status i
Danmark. Han nævner undervejs, at de samme politi
ske partier, der engang indførte fredningsplanudvalge
ne, også afskaffer dem. Han konkluderer, at den bedste
naturbeskyttelse nu ligger i befolkningens voksende
interesse for miljø, natur og lokalhistorie.
Bo Brix skriver om 1960' ernes og 70' ernes kamp for at
få reguleret den uhæmmede råstofindvinding og om
resultatet. Per Hnusw fortæller om naturfredningskom
missionens forsøg på at skabe en samlet styring af be
skyttelsen af natur- og kulturlandskab. Han synes ikke
tilfreds med status 1990!
H. H. Holdeu Jensen har et fint afsnit om frednings
planlægningen og om planlægningens stilstand og op
løsning. Han ser dog svagt opmuntrende signaler i ti
den. De grønne foreninger kan nok være enige. Gert Al
sted fortæller malende om arbejdet i et fredningspla
nudvalg, dengang naturbeskyttelsessystemet endnu
duede. Jeg vil klart tilføje for egen regning: aldrig har
Danmarks natur været i bedre hænder.
Krislinn Kristinusen skriver meget interessant om
»samlings«arkæologien og om nationalramantikkens
holdning til fortidsminder. Han håber på et helheds
syn, hvor fortidsminder og kulturlandskabet kan indgå
i en højere helhed. Han slutter med at spørge: er kultur
historiens rolle ved at være udspillet til fordel for økolo
gien, eller vil vi få et nyt >>historisk livssyn<< at se?
Ole Chrislinnseli behandler de folkevalgtes forhold til
planlægningen. Han finder offentlighedsprincippet
væsentligt, men han mener, at politikerne skal bestem
me, og at planerne skal være fleksible.
Ame Schiotz siger, at vi selv kan bestemme, hvilke
planter og dyr vi vil have. Skal det være flest mulige ar
ter, eller skal det være mest muligt naturligt? Det skal i
hvert fald være autentisk.
Poul Hnld-Mortwsw er af den rigtige mening, at vort
land mest består af kultur. Arealer med naturindhold
bør bevares og restaureres. Som landets største arealbe
sidder kan miljøministeriet vise vejen, særligt gennem
driftsplanlægningens 15 års perioder.
Keuueth Robert 0/wig skriver om naturens synlig
gøreise og natursynets usynliggøreise og siger: Vi kan
ikke frede synet, men vi kan frede dets billede i land
skabet. Til gengæld må det syn ikke skilles fra de soci
ale og fysiske processer, der har udformet det, for så får
vi en opsplittet miljøadrninistration. Netop det vidste
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Viggo Nielsen. Den nu opståede opsplitning er ikke
produktiv i det lange løb.
E. Lnumnuu Jørgenseli og Erik Muuk fortæller historien
om Vestskovens mirakuløse tilblivelse. Niels EJers Koch
fortæller om skovenes flersidige brug fra engang for
længe siden til ud i fremtiden. Peder Agger skriver om
landbrugets industrialiseringsperiode og den medføl
gende landskabs- og naturforarmning. Han ser frem
mod en økologisk begrundet naturforvaltning.
Ame Boudo-Audersen siger om naturvejledningen, at
den skal være en helhed, og at den er kommet for at bli
ve. Tak for det, tilføjer naturvennerne, og for den gode
uddannelse af naturvejlederne.
Beudt Audersen fortæller om fredning - han er nær til
det, for han er formand for overfredningsnævne t. Han
roser nævnet for dets hidtidige betydning i dansk na
turbevaring. Han siger ikke, hvorfor nævnene skal
nedlægges, hvis det står til ham.
Sveud T/1 . Auderseu præsenterer forholdet mellem
miljøhistorie og kulturhistorie gennem 6000 år. Beut
Anby - som Andersen mosegeolog - fremstiller konkret
forholdene i Store Vildmose som eksempel på mose
geologiens anvendelighed i studiet af ældre tiders hi
storie. ]nu Bekmose, Torben De/m og Svend Nielsen skriver
om udgravninger og resultater. Axel Steenberg giver hi
storien om tidligere tiders marginaljorder. Loreuz Ferdi
linild ser meget godt i dansk naturbeskyttelse og meget
skidt om de alvorlige forhold i visse andre lande.
Beut Muus skriver tankevækkende om naturfred
ningsrådet og dets historiske udfoldelser. Muus agter
at græde tørre tårer over rådets mulige forsvinden. Han
mener nemlig ikke, at rådet kan byde på noget, som
miljøministeriet ikke kan skaffe sig på anden vis. Gra
tis, spørger man uvilkårligt? Muus mener, at naturbe
varelse altid til dels vil være subjektivt begrundet, og
den bagved liggende moral er metafysisk. Muus mener
at have et mere objektivt bevaringsargument: arter og
økosystemer skal bevares, fordi deres destruktion er
uigenkaldelig. Naturen er et bibliotek for fremtiden.
Han har iøvrigt væsentlige tanker om naturgenopret
ning, om offentlige publikationer og om meget andet.
Sys Hnrlmmm har en historie om Bernstorff Slot som
eksempel på bygningsfredningernes strut.
Olnf 0/sws artikel >>Hvordan beskytter man fortids
minderne mod arkæologer?<< taler for sig selv. Tan
kerne går til ældre tiders drastiske udgravninger, til na
tionalromantiske restaureringer. Ja, faktisk går tan
kerne lidt videre: hvordan beskytter man blomster mod
botanikere eller fugle mod ornitologer? Og mod fremti
den? Fortidsminderådet har givet gode og tidssva
rende vejledninger for bevaring af fortidsminder. De
nye love, som er undervejs, truer med at ville nedlægge
også dette råd. Og hvad så? Jo, politikerne kan bare det
hele selv! Birger Christeuseu konstaterer vådområder
nes tilbagegang og årsagerne hertil, særligt vandafled
ningen. Nu er ødelæggelsestendensen vendt, og be
skyttelsen er bedre. Vådnatur vil tilmed kunne genop
rettes, og landmændene kan få betaling for at pleje
den. Christensen nævner ikke, at gældende loves be
skyttelse let kunne ligge i top, dersom lovenes admini
stration ønskede det. Veit Koest/er glæder sig over Stock-

holmdeklaration og Brundtlandrapport. Han finder
dog indskrænkningen i suverænitetsprincipperne
små. Desuden mener han, at der er lang vej igen, før
staterne bøjer sig mod hinanden mod fælles konflikt
løsning. Torkild Bjomvig griber til slut alle med blot den
mindste følsomhed om hjertet med sit digt om Buksør
Odde. Det digt taler for sig selv om menneskenes glo
bale naturødelæggelse og fuglenes veje.
Bogen slutter med Viggo Nielsens livsforløb. Den er
godt og afvekslende illustreret med grafik og en masse

gode fotos - ikke mindst et af Viggo Nielsen! Selv om
bogen gennemgående er velskrevet, må man nok er
kende, at den mest er for folk med særlig interesse for
de behandlede problemer. De nye natur- og miljølove
behandles ikke, som man føler, at det havde været pas
sende - kun enkelte forfattere antyder et og andet.
Snart kan de gøre alt det her til historie, forhåbentlig
også så det forhold, at der kun er en kvindelig forfatter
ud af 29.
Eiler Worsøe

Symposium om Naturgenopretning
afholdes af
NATURHISTORISK FORENING FOR JYLLAND

lørdag den 1. december 1990 kl. 10. 00-17.00
på Aarhus Universitet, Matematisk Institut.
Pris: 40 kr. inld. kaffe. Frokost skal forudbestilles for kr. 60.
Tilmelding ved indbetaling til foreningens girokonto 7068786 senest 20.11
Program:
1 0 . 00 Foreningens formand, Ernst Torp, byder velkommen.
10. 10 Lektor Ib Johnsen, Københavns Universitet indleder:

Hvad er naturgenopretning, og hvorfor vil vi have den?

1 0 . 30 Fuldmægtig, biolog Claus Helweg Ovesen, Skov- og Naturstyrelsen:
Kan - og skal vi - naturgenoprette os til guldalderlandskaber?

1 1 . 00 Landskabsarkitekt Annelise Bramsnæs, Kunstakademiet: Liui.dskabs
arkitektens problem - gamle eller nye landskaber?

1 1 . 30 Professor Gunnar Larsen, Geologisk Institut, Aarhus Universitet:
Hvad med den geomorfologiske genopretning?

1 2 . 00 Frokost.
1 3 . 30 Docent Erik Oksbjerg: Er skovrej sning naturgenopretning?
1 4 . 00 Cand. scient. Bent Lauge Madsen, Miljøstyrelsen: Vandløbsgenopretning - men for hvem?

14.30 Cand. scient Frank Jensen, Naturhistorisk Museum, Århus:

Tilbageføring af vandløbene samt deres plante- og dyreliv til
>>na turtilstand « .

1 5 . 00 Kaffe eller the.
1 5 . 30 Cand. scient. Erik Winther, Fyns amt: Kan vi få engene igen?
1 5 . 45 Lektor Simon Lægaard, Aarhus Universitet: Kan vi få hede igen?
1 6 . 00 Generaldebat.
16 .45 Kontorchef Peder Agger, Skov- og Naturstyrelsen: Opsummering.
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