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Artsfredninger 
Miljøministeriet har i begyndelsen af året 
udsendt en >>bekendtgørelse om fredning af 
krybdyr, padder, hvirvelløse dyr, planter 
m. m.« for at opfylde Danmarks forpligtelse 
til at gennemføre Hern-konventionen om 
beskyttelse af Europas vilde dyr og planter 
samt deres naturlige levesteder. 
Bekendtgørelsen freder alle i Danmark 
vildtlevende krybdyr og padder, såvel de 
der for tiden forekommer regelmæssigt, 
som de der forekommer tilfældigt. Uanset 
fredningen er det dog tilladt i begrænset 
omfang at indsamle yngel af visse padde
arter til ikke erhvervsmæssigt formål og til 
undervisning og forskning, samt (i nødstil
fælde) at slå hugorme ihjel! 

For de hvirvelløse dyrs vedkommende 
omfatter fredningen fire arter biller (bl.a. 
eghjort), tre arter guldsmede, tre arter som
merfugle samt flodperlemuslingen. Læge
igle og vinbjergsnegle må ikke udnyttes er
hvervsmæssigt. 

Insekterne må ikke indsamles udendørs i 
lysfælder, der dræber dyrene, med mindre 
der er tale om fangst i videnskabeligt øje
med. 

Dyr der er taget fra naturen i strid med be
stemmelsen må ikke sælges, købes, opbeva
res, transporteres, byttes eller udstilles. 

Hos planterne dominerer som ventet or
kide-familien med for tiden ca. 40 vildt
levende arter i Danmark, men også en art 
ulvefod, brasenføde, fem bregnearter, tre 
andre enkimbladede samt elleve tokimbla
dede arter er omfattet af fredningen. Oven
nævnte planter må ikke beskadiges eller 
fjernes fra deres voksested og må heller ikke 
gøres til genstand for handel eller erhverv. 

Der er dog muligheder for dispensatio
ner, idet bestemmelserne ikke skal være >>til 
hinder for en normal jordbrugsmæssig ud
nyttelse af en ejendom eller anden lovlig ud
nyttelse af denne«. Skov- og Naturstyrelsen 
kan også tillade fravigelser fra bestemmel
serne på bestemte vilkår. 

Bekendtgørelsen må generelt set hilses 
med tilfredshed, først og fremmest fordi 
visse plante- og dyregrupper får en øget be
skyttelse, men desuden fordi den henleder 
offentlighedens opmærksomhed på at også 
>>kryb« er fredningsværdige. Artsfrednin
ger er imidlertid i sig selv for mange arter en 
yderst begrænset beskyttelse, og bekendt
gørelsen kan nemt virke som blot en sove
pude, såfremt den ikke følges op af effektiv 
beskyttelse og pleje af de pågældende ar
ters biotoper. 

Red. 
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INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 1991 

LØRDAG DEN 4. MAJ KL. 10 afholdes generalforsamling på Restaurent 
Børkop Vandmølle, Vandmøllevej 4, 7080 Børkop. Der indledes med 
fælles morgenkaffe for egen regning. Tilmelding til morgenkaffen 
senest 2. maj til Ernst Torp tlf. 75871254. 
Dagsorden efter vedtægterne. 
På valg til bestyrelsen er Jens Wolf Jespersen, Palle Jørum, Simon 
Lægaard og Ernst Torp. 
På valg som revisor er Toke Skytte. 

Efter generalforsamlingen afholdes ekskursion til Trelde Næs. 
Formodet ekskursionsstart kl. 11. Frokostpakke medbringes. 

Hovedparten af Trelde Næs er dækket af skov, bl .a. en 100-175-
årig bøgehøjskov med et rigt dyre og planteliv. Klinterne på sydsi
den består af urlskridende plastisk ler fra Tertiærtiden, 

Litteratur: /Side 58. 
Ornithologi: Dybbro & Bomholt, 1982: Fuglelokaliteter i Vejle amt. 

Bomholt & Kahr Sørensen, 1975: Fuglelok. i Vejle amt. S. 80-81. 
A. Koch Christoffersen, 1968: Trelde Næs. Feltornithologen 3:89-90 

Botanik: Palle Gravesen, 1986: Oversigt over botaniske lokaliteter 
5. Vejle amt, side 114. 
Ekskursionsberetninger i Flora og Fauna 1925 : 104 samt Botanisk 
Tidsskrift 48 (1949) side 346. 

EKSKURSIONER 1991 

LØRDAG DEN 4. MAJ KL. 11 TIL TRELDE NÆ S (se ovenfor). 

FREDAG DEN 14. JUNI TIL SØNDAG DEN 16. JUNI TIL TUNØ. 

Endelig kommer chancen for en tur til den spændende ø i Kattegat. 
Der er åbent landbrugsland og tilgroende moser; desuden er der na
turlige kystskrænter, der kalder på nærmere undersøgelse. To dage 
på TUNØ skulle ikke være for meget. Og så er der bilfrit! 

Priserne er således med 16 deltagere - færre giver højere pris: 
Færge tur/retur 84 kr. 
Logi inkl. alle tillæg for to dage ca. 340 kr. 
Fuld kost bragt til logiet ........ ca. 280 kr. 

Tilmelding ved indbetaling af kr. 100 på foreningens girokonto, 
gironummer 7068786 (Naturhistorisk Forening for Jylland, Naturhi
storisk Museum, Universitetsparken, 8000 Arhus C) inden 1. maj. 

Maksimalt deltagerantal er 30 personer. 
Uden andel i kost og logi og uden tilmelding vil det være muligt at 
campere på Tunøs teltplads, men her må man selv bestille plads. Man 
kan også bestille mad på kroen. Ved afmelding efter 1. maj er depo
situm tabt. Nærmere oplysninger ved Eiler Worsøe på tlf. 86445186. 
De præcise færgetider kendes endnu ikke. Omtrentligt er der færge 
fra Hov ca. 18.20 om fredagen og fra Tunø 10.30 og 16.40 søndag. 
Passer med tog fra Arhus. Skriftlig turoversigt sendes til tilmeld
te deltagere kort før turen. 

TUNØ er på 348 ha. Den bestod i stenalderen af to øer: en vestlig 
med Bjerget (24,3 meter) og en østlig med Møllebakken (17,0 me
ter). Derefter hævede landet sig og til sidst smeltede de to øer 
sammen. Det tidligere sund mellem øerne ligger i dag som mose og 
skov. 

Det er denne historie, der har givet øen navn. Det ældste kend
te navn er "Thund", et ord som er i slægt med "tvinde", "tve" og 
"tvende", d.v.s. noget om at være to. Tunø er tvillingeøen, 

Mosen har tidligere været opdyrket, men ligger nu hen i natur
tilstand. Det samme gælder skoven på ca, 30 ha. Det er en blan
dingsskov med mange træarter. 

Mod syd og nordvest har øen stejle lerskrænter, som er udsat 
for erosion under kraftige storme. 



EKSKURSIONSBERETNINGER FRA 1990 

LØRDAG DEN 5. MAJ EKSKURSION OMKRING HALD SØ, Efter generalforsam
lingen holdtes ekskursion omkring HALD SØ for at få forståelse af 
fredningsforslaget. 

Vi besigtigede iltforsyningsanlægget ved søens sydside. Vi beså 
det sydvestligste, nedlagte dambrug og studerede den form for gen
opretning, hvor der kun foretages den mest nødvendige udjævning, 
mens resten overlades til naturen. 

Senere besås området i Enebærdalen samt skovens sydende, som er 
levested for Bøgeskovsløberen (Carabus intricatus). Ekskursionen 
afsluttedes i Hald Egeskov, hvor snudeb1llen Cossonus parallelepi
��u� blev fundet i stort antal i en hul egestub. B1llen er SJæl 
aen-Dg var ikke tidligere kendt fra skoven. 

Der var ingen overraskelser blandt de øvrige fund. 

FREDAG DEN 8, TIL SØNDAG DEN 10. JUNI 1990 EKSKURSION TIL LIVØ. 
De 14 deltagere havde en udbytterig tur såvel hvad angår natur

oplevelser som diskussioner om faglige og andre emner. En flerdages 
tur, særligt en øtur, giver et godt grundlag for udveksling af na
turmeninger. 

Livø udgøres hovedsageligt af opgiven landbrugsjord i form af 
tidligere græsningsskov samt omfattende heder og strandoverdrev. In
gen sjældne planter udmærker øen. Derimod findes alle stadier af 
tilgroning i de tidligere græssede områder. Synderlig landskabsple
je synes der ikke at foregå. Øen er meget besøgt af unge og ældre, 
og man skulle mene, at det var passende med en plejeplan for et så
dant område. 

Mest spændende er resterne af øens græsningsskove, der overvej
ende udgøres af egekrat opvokset til store træer. De mange - ganske 
vist almindelige - skovplanter viser en skovkontinuitet ligesom vis-
se insekter gør det. E.W. 

Boligforhold og mad var tiltalende. Desuden var opholdet begun
stiget af smukt vejr med sol, selv om det så truende ud om fredagen 
med øsende regnvejr det meste af dagen. 

Der blev iagttaget følgende fuglearter: Lille Lappedykker, Fiske
hejre, Krikand, Gråand, Toppet Skallesluger, Gravand, Knopsvane, 
Musvåge, Fasan, Grønbenet Rørhøne, Blishøne, Strandskade, Vibe, Stor 
Præstekrave, Sølvmåge, Stormmåge, Hættemåge, Ringdue, Gøg, Stor 
Flagspætte, Sanglærke, Landsvale, Digesvale, Gråkrage, Allike, Hus
skade, Skovskade, Musvit, Sortmejse, Gærdesmutte, Misteldrossel, 
Sangdrossel, Solsort, Bynkefugl, Rødstjert, Rørsanger, Gulbug, Munk, 
Havesanger, Tornsanger, Gærdesanger, Løvsanger, Skovsanger, Fugle
konge, Grå Fluesnapper, Jernspurv, Engpiber, Skovpiber, Hvid Vip
stjert, Gul Vipstjert, Stær, Grønirisk, Tornirisk, Gråsisken, Dom
pap, Bogfinke, Gulspurv og Rørspurv. 

Henning Pedersen registrerede følgende guldsmede: Pyrrhosoma nym
� .  Ischnura elegans, Enallagma cyathigerum og Libellula depressa. 

Preben Jørgensen noterede følgende dagsommerfugle: P1er1s brassl
cae (Stor Kålsommerfugl), Pieris rapae (Lille Kålsommerfugl), lnachis 
�(Dagpåfugleøje), Aglais urt1cae (Nældens Takvinge), Pararge aege
rTa (Skovrandøje), Lycaena phlaeas (Lille Ildfugl), Lycaena vlrgau
reae (Dukatsommerfugl J og Polyommatus icarus (Alm. Blåfugl ). 
�alle Jørum fandt i egekrattet et enkelt eksemplar af blødvingen 
Prionocyphon serricornis i en gammel, hul eg. Arten udvikles især i 
vandfyldte hulheder 1 løvtræstammer og er sjælden her i landet. 

I forbindelse med atlasprojektet over svirrefluer foretog 3 del
tagere indsamlinger på øen (UlM-kvadrat NJ 00) , hvorved antallet af 
kendte arter siden 1960 steg fra 23 til 62, deriblandt flere interes
sante og overraskende. Den mest spændende var Neoascia obliqua, som 
kun er kendt fra 33 danske kvadrater. 



GENERALFORSAMLING I NIELS BUGGES KRO 5.5.1990 

1. Til ordstyrer valgtes med akklamation Ejvind Lyngsie Jakobsen, 
Viborg. Han konstaterede lovlig indvarsling. 

2. Formanden Ernst Torp aflagde beretning. Han gennemgik �rets arran
gementer og de ansogninger, der var sendt ang�ende okonomisk støt
te. Endvidere oplyste han, at han efter opfordring fra et flertal 
i vores forenings bestyrelse er indtrådt i Naturhistorisk Museums 
bestyrelse pr. 1. jan. Denne bestyrelse er på 10 medlemmer, hvoraf 
2 vælges af vores forening. Det andet bestyrelsesmedlem er vores 
æresmedlem Edwin Norgaard. 

Folgende takkedes særskilt for deres indsats: Birger Jensen, An
ne Margrethe Sarensen og Thomas Secher samt bestyrelsens medlemme� 

Helge Walhovd havde som kommentar, at styrelsens repræsentant i 
Naturhistorisk Museums bestyrelse altid skal være et styrelsesmed
lem. 

Beretningen godkendtes. 
3. Palle Jorum aflagde regnskab. Thomas Secher påpegede, at overskud

det skulle fratrækkes trykkeudgiften for et nummer. Imidlertid ud
trykker regnskabet forholdene pr. 31.12.1989. Regnskabet kunne s� 
for så vidt godkendes. Det blev dog kun godkendt med forbehold, 
idet revisorerne havde undladt at gennemfore revisionen. Det meget 
pinlige i dette forhold droftedes indg�ende. Et godkendt, revide
ret regnskab er nødvendigt for ansøgninger om okonomisk støtte. 
Det besluttedes at soge revisionen fuldfort snarest. De følgende 
år skal revisionen være færdig 1. marts. Godkendelse kan så ske 
ved bestyrelsen, som er befuldmægtiget hertil. Kassereren p�læg
ges fremover at udove alvorligt og intensivt pres på revisorerne, 
så de bliver færdige til tiden. 

4. Ingen forslag modtaget fra medlemmerne. 
5. Birger Jensen ønskede at udtræde af styrelsen. I stedet valgtes 

Helge Walhovd. Genvalg af Preben Jorgensen og Eiler Worsøe. 
6. Thorkild Munk genvalgtes, idet man anså ham som ny for uskyldig 

i den stedfundne forsommelse. 
7. Eventuelt. Palle Jorum fastslår et svagt vigende medlemstal. Nye 

hverveinitiativer efterlyses. Torp nævner brochuren som en mulighed 
og erindrer om, at kontingentet skal rettes til 100 kr. Ejvind 
Lyngsie foreslår, at vore arrangementer også annonceres lokalt, 
hvor vore ture finder sted, f. eks. som i Viborg Amts turbrochure. 
Det pålægges Eiler Worsoe at undersage andre tilsvarende mulighe
der fremover, når turlokaliteterne er fastsat. Kaj Nissen fore
slår, at vi tilsvarende kontakter DNs lokalkomiteer for samarbej
de. 

Generalforsamlingen blev afsluttet ca. kl. 11.15. 

HUSI< I<ONTINGENT 1991! 

KONTINGENTET FOR 1991 ER FASTSAT TIL 

105 KR FOR PERSONLIGE MEDLEMMER/ABONNENTER & 

135 KR FOR INSTITUTIONER. 

BELØBET BEDES VENLIGST l NDBETALT SNAREST. 

ALLE, SOM HAR BETALT KONTINGENT, VIL FA TILSENDT 

FLORA OG FAUNA, ARG. 97. 1991, HÆFTE l. 



Småpattedyr i et vestjysk landbrugsområde 

Ivan Tilesbjerg 
(Zoologisk Laboratorium, Aarhus Universitet, 8000 Århus C) 

With an English summa1y 

I Danmark er der indenfor de seneste år
tier kun afviklet få studier af småpattedyr 
(e.g. Pedersen 1961, Jensen 1975, 1982, 
1983). Fælles for disse er imidlertid, at de 
hovedsagelig omfatter skovområder. 
Kendskabet til den tilsvarende fauna i det 
åbne land er endnu mere mangelfuld og 
omfatter kun specialviden (e.g. Jensen 
1968, Christensen 1978, Petersen 1979, 
Jensen et. al. 1980, Lund 1989). Egentlige 
systematiske fangstprogrammer, der bely
ser sammensætningen af agerlandets 
småpattedyrfauna, er næppe udført her
hjemme. 

Ovenstående baggrund var motive
rende for nærværende undersøgelse. Des
uden undergår det danske landbrugsland 
i disse år drastiske ændringer på grund af 
omlægninger af dyrkningspraksis, æn
drede afgrødevalg, strukturrationalise
ring m.m. 

Den omlægning, som har fundet sted i 
løbet af de seneste årtier, vides at have ind
virket negativt på flere bestande af jagt
bare arter (Strandgaard og Asferg 1980). 
Også landbrugslandets småfuglefauna 
har været stærkt skadelidende under om
talte udvikling (Møller 1983). Om små
pattedyrenes skæbne har der hidtil stort 
set kun været gisnet. 

Den her omtalte undersøgelse blev ud
ført som en del af forfatterens speciale i 
forbindelse med kandidateksamen i bio
logi ved Aarhus Universitet. En stor tak 
rettes til Zoologisk Laboratorium, Århus 
Universitet for udlån af feltudstyr, til gård
ejer Jens Ulrik Tarpgaard for at tillade op
stilling af fælder i hans marker samt til 
min faglige vejleder lektor Helge Wal
hovd. Sidstnævnte takkes tillige for kri
tisk gennemgang af dette manuskript. 

Flom og Fauna 97 (1): 3-10, Århus 1991 

DET UNDERSØGT E  OMRÅDE 
Undersøgelsen fandt sted i et udstrakt 
vestjysk landbrugsområde i perioden maj 
1987-marts 1988 i Vedersø. 

For det vestjyske landbrugsland gælder 
generelt, at kornafgrøderne vår-byg og 
vinter-hvede er dominerende. Dertil kom
mer en del marker med sukkerroer og 
græs, og de seneste år er tillige marker 
med ærter, majs og raps blevet almindeli
ge. Som i det øvrige Danmark bliver de en
kelte marker stadig større, hvilket indebæ
rer en reduktion af antal skel og hegn. 

Det undersøgte område var imidlertid 
forholdsvis rigt på skel og hegn. Heri 
fandtes en god bundvegetation, og nogle 
grøfter var enten permanent eller periode
vis vandførende. Bredden af skel og hegn 
var 5-7 meter. 

Fangstprogrammerne blev afviklet i tre 
sammenstødende marker bevokset med 
henholdsvis vinter-hvede, ærter og suk
kerroer. Markerne var af ret beskeden stør
relse, ca. 5, 2 og 5 ha (fig. 1). 

Afstanden til nærmeste landbrugsejen
dom var ca. 600 m og nærmeste skovbe
voksning (hovedsagelig nåletræer) lå om
kring 2 km fra fangstområdet. 

Vejret i undersøgelsesperioden afveg 
meget fra normalen, idet både sommeren 
og efteråret var meget fugtige, hvilket for
sinkede høsten af hvede og ærter ca. 3 
uger. Temperaturen i vintermånederne lå 
langt over normal, og der fandtes intet 
snedække på noget tidspunkt. 

METODER 
Der blev opstillet et net af levendefan
gende fælder med en indbyrdes afstand af 
15 m. En af de yderste fælderækker stod i 
markskel. I roe- og hvedemarken blev der 
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VINTERHVEDE 

ROER 

ÆRTER 

2 Ha. 

ROER 

5 Ha. 

Skel m/græsser, urter og evt. vand 

� N61etræshegn m/græsser og urter 

60 m. 
>---------4 

Markvej 

Grusvej 

Fig. l. Den relative beliggenhed og stør
relse af de tre undersøgte marker. Fangst
onuåder er skraverede. 

Tile relative positio11 a11d size of tl1e tilree 
studied fie/d s. Tmppi11g arens n re lmtciled. 

� Blandingshegn m/græsser og urter D Sommerhus 

Skel u/græsser, urter og træer 

fanget på kvadratiske arealer, hver med 
8 x 8 fælder, hvorimod et tilsvarende areal 
i ærterne måtte blive rektangulært, og der 
opstilledes 4x 17 fælder (fig. 1). Undersø
gelsesprogrammet omfattede 7 fangstpe
rioder til forskellige årstider (tabel 1). 

På hver anden fældepost blev udsat 
skiftevis >>Sherman<<-fælder (amerikan
ske) og »Ugglan<<-fælder (svenske), der 
begge er levendefangende burfældetyper. 
Førstnævnte består af aluminiumsplader 
og lukker helt, efter at et dyr er fanget. 
Ugglan-fælden har en masonitplade som 
bund og perforerede metalplader eller 
trådnet som sider og top. Lukkemekanis
men tillader, at flere dyr kan fanges mel
lem hver røgtning. 

Alle fælder blev forsynet med havre
gryn og æble som lokkemad. Ugglan-fæl-
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dernes konstruktion tillader, at hø kan 
indlægges som redemateriale, hvilket 
blev gjort i modsætning til Sherman-fæl
derne, hvis lukkemekanisme forhindrer 
indlæggelse af redemateriale. 

Fælderne blev opstillet om eftermidda
gen, og røgtningerne fandt sted morgen 
og aften over 21Jz døgn lange perioder. Ind
fangne smågnavere blev mærket individu
elt. Samtlige levende fangede dyr blev ud
sat på fangststedet umiddelbart efter be
handling. 

I den efterfølgende gennemgang af 
fangstresultaterne er hovedvægten lagt 
på den hyppigst forekomne art, skovmu
sen (Apodemus sylvaficus L.) 



RESULTATER 

Den klart dominerende art blandt de ind
fangne småpattedyr var skovmusen, som 
udgjorde 77% af den totale fangst (tabel 
1). Yderligere optrådte markmus (Microtus 
sp.) og dværgmus (Micromys min u tus) i be
skedent antal, mosegris (Arvicola terre
stris) og brun rotte (Rattus norvegicus) spo
radisk. Alle de tre hjemlige spidsmusarter 
blev registreret; alm. spidsmus (Sorex ara
neus) forekom hyppigst. Arten påvistes i 
eller omkring alle afgrøder. 

Sherman-fælden fangede skovmus i be
tydeligt større antal end Ugglan-fælden 
(tabel 3). Førstnævnte viste sig signifikant 
mere effektiv til fangst af denne art end 
sidstnævnte (K = 71,61; p<O, OOOS). Dog 
afslørede undersøgelsen en ret høj døde
lighed blandt de skovmus, der blev fanget 
i Sherman-fælderne, hvorimod et ret be
skedent antal af de i øvrigt indfangne 
skovmus omkom under opholdet i fælder
ne. Dødeligheden var generelt betydelig 
højere under fangsterne i november, ja
nuar og marts end i sommerperioden. 

Tabel l. Antal smådyrpattedyr indfanget i 7 fangstperioder på 3 for skellige marker. 

Tab le l. Nt1mber of smallmammals trapped d11ring 7 periods of trapping in three di.fferent fields. 

Art 

Skovmus 

Markmus 

Dværgmus 

Mosegris 

Brun 
rotte 

Abn. 
spidsmus 

Dværg

spidsmus 

Af-
grøde Ult. ult. ult. 

Hvede 

Ærter 

Roer 

Hvede 

Ærter 

Roer 

Hvede 

Ærter 

Roer 

Hvede 

Ærter 

Roer 

Hvede 

Ærter 

Roer 

Hvede 

Ærter 

Roer 

Hvede 

Ærter 

Roer 

Hvede 

mnj juni juli 

5 
2 

4 
20 

2 

4 
4 
9 

l 
2 

5 
2 

2 

3 
V andspids- Ærter 

mus Roer 

TOTAL 8 28 32 

Fangstperiode 

med. pri. med. 

sept. 

13 
6 

IO 

2 

2 
4 

l 
2 

42 

nov. jan. 

5 
Il 
25 

2 

2 

2 

55 

8 
13 
8 

32 

med. 

mnr. 

4 
12 
6 

24 

43 
68 
59 

2 
7 
2 

4 
l 
3 

12 
9 

2 

3 

221 

64 
170 78 

Il 

8 

88 

3 
8 
3 

6 
l 
5,4 

o 

o 

1,5 

o 

o 

1,5 

18 
22 10,5 

1,5 

4,5 
5 2,5 

3 

o 

4,5 
o 

o 

% 

77 

5 

4 

0,5 

0,5 

IO 

2 

100 

5 



Tabel 2. Antal fangster af småpattedyr i løbet af 7 fangstperioder på marker og i skel. 

Table 2. Nwnber of sma/1 mamma/s rrapped dwing 7 periods ofrrapping in jields and boundaries/hedges. 

MARK 

ART 
n % 

Skovmus 200 91,3 

Markmus 4 1,8 

Dværgmus 3 1,4 

Mosegris o 

Brun rotte o 

Alm. spidsmus 7 3,2 

Dværgspidsmus 2 0,9 

Vandspidsmus 3 1,4 

Total 219 100,0 

Antal fælder 150 

Dyr pr. 100 fæl- 6,95 

denælter 

De fleste arter forekom såvel i skel som 
på marker (tabel 2). Den relative fangst
succes, d.v. s. dyr fanget pr. 100 fældenæt
ter, var dog en anelse højere i skellene end 
på markerne, når alle fangster tælles sam
men. For arter som markmus, dværgmus 
og alm. spidsmus var fangstsuccesen i 
skellene betydelig højere end ude på mar
kerne. For skovmusenes vedkommende 
forholdt det sig således, at 9 ud af 10 fang-

· 

ster på markerne var en skovmus, hvor
imod denne art kun sad i fælden hver an
den gang, et dyr blev registreret i skellene. 

Skovmusen fandtes såvel på hvede
som på ærtemarken i samtlige fangstpe
rioder (fig. 2). Også i roerne forekom 
denne gnaver stabilt fra og med juli må
ned. Antal indfangne skovmus på hvede
marken med tilstødende skel, varierede 
meget lidt i løbet af de 7 fangstperioder, 
dog med en vis forøgelse i september -
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SKEL TOTAL 

n % n % 

43 51,3 243 81,0 

11 13,6 15 5,0 

7 8,7 10 3,3 

1,2 0,3 

1,2 0,3 

15 18,5 22 7,3 

3 3,7 5 1,7 

o 3 1,0 

81 100,0 300 99,9 

46 196 

8,39 7,29 

umiddelbart inden marken blev høstet. 
Ærterne var den afgrøde, hvor skovmus 
blev registreret i størst antal først på som
meren. Også i vintermånederne januar og 
marts optrådte arten på ærtemarken. 
Fangsterne af skovmus i roerne steg mar
kant igennem hele sommeren frem mod 
høst i november. 

Skovmusens arealmæssige fordeling i 
de forskellige afgrøder varierede noget fra 
den ene fangstperiode til den næste 
(fig. 3). På hvedemarken fandtes dyrene 
spredt på arealet så længe der fandtes stå
ende afgrøder. Efter høst var der en vis 
koncentration af fangster i og i nærheden 
af skellene. For ærtemarken gjorde sidst
nævnte sig gældende under fangstperio
derne primo november og medio januar. 
Roemarken udnyttedes arealmæssigt i sin 
helhed ved registreringerne i september 
og november, men kun perifert i januar. 



Fig. 2. Fangster af skov
mus i 7 fangstperioder fra 
maj 1987 til marts 1988 i 
tre forskelbge afgrøder 
ind. skel og hegn. Vinter
hvede (-), ærter (----), 
roer (---). 

Tmppi11gs ofwood 111ice dur
i11g 7 periods of tmppi11g 
[ro111 May 1987 to Mareli 
1988 i11 tilree differwt 
crops i11cludi11g bou11daries 
a11d l!edges . Wi11fer-wlleat 
(-), pens (----), sugar 
beets (---). 
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Der figurerede i alt 17 (11 eJ eJ og 6 � �) 
genfangster af skovmus fra en fangstpe
riode til den næste. Heraf 5 mellem to for
skellige afgrøder og 12 indenfor samme af
grøde. Bevægelserne mellem to afgrøde
typer var mellem 71 og 106 meter uden sig
nifikant forskel mellem deJ og � � (,C = 
0,0056, p<0,90). Tilsvarende afstande for 
alle 17 genfangster var fra 21 m til 114 m 
med et gennemsnit for deJ på ca. 55 m og 
� � på ca. 79 m. Det giver en signifikant 
forskel mellem deJ og � � (,C = 4,30, 
p<0,025). 

Dato 

DISKUSSION 
Fangstprogrammet resulterede i fangst af 
de ventede arter af småpattedyr (Ursin 
1952, Pelikan 1986). Yderligere kunne der 
ud fra Zoologisk Laboratoriums erfarin
ger være forekommet fangst af husmus 
(Mus musculus) og brud (Mustela nivalis) i 
de benyttede fældetyper. Afstanden til 
nærmeste landbrugsejendom på 600 m 
må imidlertid formodes at have været for 
lang for husmusene (Vlcek 1984, Pelikan 
& Nesvadbova 1979) og brudene lever så 
spredt, at det i et fangstprogram som dette 

Tabel 3. Antal skovmus, der er døde i fælderne, ud af samlet antal fangster af skovmus i de to anvendte 

fældetyper i 7 fangstpcrioder. 

Table 3. Number ofwood mice, which died in the traps out ofroral number of rrapped wood mice in Ugglan

and Shemwn rraps during 7 periotLs of rrapping. 

Tid ult. ult. ult. med. p ri. med. med. E 
maj juni juli sept. nov. jan. marts 

Fælde 

Ugglan o (2) l (Il) l (6) o (12) 2 (12) 2(7) l (3) 7 (53) 

Sherman 0 (7) 3 (32) l (20) 4 (28) 2 1  (41) 9 (28) l (27) 39 (183) 

7 



ville være tilfældigt, om et eksemplar af ar
ten gik i en fælde. 

Sammenligninger af de absolutte 
fangsttal skal tages med forbehold, da 
Ugglan- og Sherman-fælderne ikke er lige 
effektive til fangst af alle arter. F.eks. går 
markmus kun sjældent i Ugglan-fælder 
sammenlignet med Sherman-fælder, idet 
førstnævnte har indgangen placeret et 
stykke over jordoverfladen, og rotter er 
generelt meget fældesky. Heller ikke alle 
arter reagerer ens overfor den anvendte 
type lokkemad (Hansson 1972). Sherman
fældens lukkemekanisme forringes let 
ved stød og tryk, hvorfor en uheldig ud
sætning ofte forhindrer de ganske små og 
lette dværgmus, dværgspidsmus (Sorex 
minutus) og alm. spidsmus i at udløse fæl
den. 

Med hensyn til indfangning af skovmus 
er Sherman-fælden betydelig mere effek
tiv end Ugglan-fælden, men da den samti
dig har en højere dødelighed af fangne 
skovmus, er det vanskeligt at fremhæve 
den ene fældetype frem for den anden. 

Fra tidligere undersøgelser (Beckwith 
1954, Hansson 1968) vides det, at når en 
mark får lov at ligge uberørt hen efter hø
sten af en en-årig afgrøde, er det de meget 
mobile granivorer, der først invaderer om
rådet, men efter et til to år når marken er 
groet mere til, er det herbivorerne, som 
dominerer. Det var derfor ventet, at skov
mus og/eller dværgmus ville præge nær
værende undersøgelse. 

En estimering af populationsstørrelser 
for skovmus vil kræve en grundigere un
dersøgelse af dyrenes fangbarhed, som 
kan påvirkes af forhold - som tidligere 
nævnt - fældens udformning og lokkema
den foruden lugt og placering. Mængden 
af naturlig føde i området (Bergstedt 1965, 
T an ton 1965), dyrenes tendens til at undgå 
fælder, når de tidligere har været fanget 
(Brown 1954, Tanton 1965), mærkningen 
(Montgomery 1984) og vejret (Brown 
1956, Gentry & Odum 1957, Sidorowicz 
1960) kan også have indflydelse på fang
barheden. Også sociale forhold inklude
rende relationer til individer af egen og an
dre arter kan påvirke fangbarheden (Kik-
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Fig. 3. Arealmæssig fordeling af skovmus-fangster i 
de tre afgrøder i 4 af fangstperioderne. A: ultimo juni. 
B: medio september. C: primo november. D: medio 
januar. Cirklerne illustrerer antal skovmus-fangster. 

Distribution in aren of wood nzice tmpped in tlze 1/zree crops 
durizzg 4 periods of trnppizzg. A: at tlze end of ]zme. B: izz tlze 
middle September. C: at tlze begimzizzg af November. D: izz tlze 
middle of ]nzzunry. Tlze cireles il/ustmte mzmber of trnpped 
wood mice. 

kawa 1964, Bergstedt 1965). På grund af 
ovenstående og forholdsvis få fangster, 
tjener det således ikke noget formål at ind
drage forhold som fangbarhed, køn, al
der, vægt og fældeeffektivitet. Konklusio
nerne drages derfor ud fra, hvor og 
hvornår der har været en fangst. · 

Årstidsvariationen i fangstsucces for 
skovmus er stort set som ventet (Green 
1979, Pelikan 1986). Om foråret var der hø
jest aktivitet i hvedemarken, som på det 
tidspunkt gav fuld overfladedækning. 



Først på sommeren havde ærterne den ab
solut højeste aktivitet, som muligvis kan 
hænge sammen med, at ærteblomsterne 
kan have været et udsøgt fødeemne for 
skovrnusene. Fra midten af sommeren og 
hele efteråret var roerne sandsynligvis en 
væsentlig fødekilde for skovmusene 
(Green 1979). I vinterperioden var der en 
svag præference for ærte- og hvedemar
ken, som lå næsten uberørte hen efter hø
sten, hvorved spildte ærter og hvedeker
ner kunne være et udsøgt fødeemne for 
skovrnusene. Der var dog stadig aktivitet 
på roernarken, som ligeledes kunne give 
føde i form af spildte roer. 

Aktiviteterne hænger rimeligvis sarn
men med overfladedækningen (Brown 
1956, Hansson 1968, Green 1979, Erlinge 
et. al. 1983, Pelikan 1986), der mindsker 
predationen fra luften samt føden, som 
var i afgrøderne i form af ukrudtsfrø og 
selve afgrøderne. 

Den store procentvise forskel i skovmu
senes andel af fangsterne på markerne og 
i skellene viser, at de synes at være de 
mest almindelige småpattedyr på marker 
med en-årige afgrøder i Vestjylland. 

På grund af deres store bevægelighed 
(Bergstedt 1966, Attuquayefio et. al. 1986) 
og deres evne til at bevæge sig efter lokale 
områder med rigelig føde (Flowerdew 
1976) er det meget vanskeligt at afgøre, 
om de kan klare sig i det åbne landskab 
uden brug af skel og hegn. Undersøgelsen 
her viser dog, at det synes muligt. Det 
stemmer overens med undersøgelser fore
taget af Pollard & Relton 1970, Green 1979 
og Pelikan 1986, men det er i modstrid 
med resultaterne fra Kikkawa 1964, Berg
stedt 1966 og Hansson 1968, der alle fandt, 
at opdyrkede marker, der grænser op til 
skovområder invaderes af skovmus om 
sommeren, mens de yngler, hvorefter de 
om efteråret tvinges tilbage til skovene. 

Det er værd at bemærke, at skovmusen 
ser ud til at være den eneste af vore små
pattedyr, der synes at kunne klare sig i 
landbrugslandet i Vestjylland uden brug 
af skel og hegn. 

SUMMARY 
The occurence of small mammals in a Danish farmland 
a1·ea in Western Jutland was sh.;died in a live trapping 
programme from May 1987 to March 1988. The study 
area covered the crops winter-wheat, peas and sugar 
beets with surrounding boundaries and hedges. The 
wood mouse Apode11111S sylvnticus was the most com
mon small mammal in crops as well as in boundaries/ 
hedges. The activities of the wood mice were highest in 
winter-wheat in spring, in the peas in summer and in 
the sugar beets in autumn, which seems to show that 
cover and food are important factors for the spreading 
of wood mice. The wood mouse is probably the only 
small mammal that can survice in open arable fields 
with one-year crops in Westernlutland without the use 
of boundaries and hedges. 
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Variant af Mesoacidalia aglaja 
Klaus Herma11se11 

(Rosenvang 19, 2700 Brønshøj) 

Under en undersøgelsestur ved Atlaspro
jektet Danmarks Dagsommerfugle i Smid
strup Strand i Nordsjælland den 24. juli 
1990 gik jeg som så mange gange tidligere 
på mit yndlingsområde, som er en strand
eng med fine arter, såsom M. cinxin, C. mi
nimus, P. nrgus og P. idns. Her fandt jeg 
også i 1990 M. nglajn . Af udstyr var jeg kun 
i besiddelse af mit fotografiapparat med 
makro samt mit sommerfuglenet - intet 
giftglas. 

P ludselig på det sted, hvor de foregå
ende M. aglaja er blevet registreret, flyver 
en noget afvigende, lidt ejendommeligt 
udseende sommerfugl på størrelse med 
en typisk M. aglajn, nettet svinges og der 
ingen tvivl - en variant af M. aglnjn . Dyret 
er lidt medtaget i den ene side. Jeg lukker 
den ud og håber på, at den ikke flyver så 
langt, for derpå at fotografere den. Den 
sætter sig da også heldigvis på jorden lige 
i nærheden, hvorpå jeg når at fotografere 
den. J eg fanger den igen og bedøver den 
ved et let tryk på brystet for at få den med 
hjem alligevel. 

På fig. l ses, at undersiden med hensyn 
til de 3 sammensmeltede perlemorsplet
ter ved bagvingeroden ligner eksemplaret 
fra Flora og Fauna 1943 side 16. T. W. Lan
ger benævner i Nordens Dagsommer-
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fugle fra 1958 eksemplaret som f. alt/w 
Mieg. Men perlemorspletterne i bagvin
gediskalfeltet mangler hos f. alt/w. Over
siden skiller sig mere ud fra dette eksem
plar, idet mit eksemplar er mørkest i sub
marginalfeltet og lysere i rodfeltet på både 
forvinge og bagvinge. I Colour Identifica
tion Guide to British Butterflies fra 1973 af 
T. G. Howarth er på tavle 27 nr. 12 afbildet 
undersiden af et eksemplar, der præcist 
ligner mit (ikke navngivet) fanget i Surrey 
10.7.1929. 



Floraen på Langli i Ho Bugt 

Simon Lægnnrd, 
(Botanisk Institut, 

Nordlandsvej 68, 8240 Risskov) 

Skov- og Naturstyreisens forskningsrapport nr. 4 fra naturreservaterne. 

Langli i Ho Bugt N for Esbjerg er en ø på 
ca. 80 ha. Den ligger nu beskyttet i læ bag 
Skallingen, men under tidligere faser af 
kystudviklingen i SV Jylland har den selv 
dannet yderkyst på samme måde, som 
Skallingen gør det nu. Den er oprindeligt 
dannet ved aflejring af lave sandbanker, 
men disse er senere på de centrale dele 
blevet overlejrede med lave klitter, og 
langs kysterne er der marskaflejringer. 
Øen har tidligere været betydeligt større 
og har været beboet, og mindre dele har 
også været opdyrkede. Fast beboelse op
hørte i begyndelsen af århundredet, men 
der var indtil 1967 regelmæssig sommer
græsning med kreaturer. Den tilhører nu 
staten og indgår i Vadehavsfredningen 
med status som reservat. Der har siden 
1982 været regelmæssige fugleobservatio
ner fra en feltstation på øen, og der er her
fra også udført mange observationer og 
undersøgelser af andre naturforhold. 
Mere udførlige oplysninger i Jakobsen 
(1985). 

Øens flora har længe påkaldt sig inter
esse, der foreligger adskillige ældre fund i 
Botanisk Museum i København og oplys
ninger i TBU kartoteket, flere af de neden
stående kilder har referencer hertil. Sam
lingerne og kartoteket er dog ikke gen
nemgået, det skønnes, at arbejdet med 
dette ville være uforholdsmæssigt stort, 
og at der næppe er større sandsynlighed 
for, at flere arter ville blive fundet. 

Floralisten er sammenstillet på grund
lag af følgende kilder: 

-09: Oplysninger fra en floraliste, der er 
noteret af Raunkiær i 1909. Omfatter kun 
nogle få forekomster, som er meddelt af 
Gabrielsen og Iversen (1933), og kun de ar
ter, som disse forfattere ikke selv fandt 
ved deres egen undersøgelse i 1931. Raun-

Flora og Fn111m 97 (1): 11-19, Årh11s 1991 

kiærs originale liste er eftersøgt på Bota
nisk Museum og Botanisk Centralbiblio
tek, men har ikke kunnet findes her ifølge 
oplysninger fra Alfred Hansen og Anne
lise Hartmann. 

-31: Gabrielsen og Iversen (1933), med en 
planteliste fra en undersøgelse i 1931. Det 
oplyses, at listen er baseret på en enkelt 
dags ekskursion. 

-52: Nogle fund gjort af Naturhistorisk 
Forening for Sydvestjylland på en ekskur
sion i 1952 i henhold til kopier fra forenin
gens protokol. Det oplyses, at arterne er 
bestemt af Thuesen og Hedegaard Chri
stensen. Foreningens nuværende for
mand, Olaf Poulsen, der har fremsendt 
kopierne, meddeler nogle få supplerende 
fund fra 1953 og 1959; disse er inkludere
de. 

-58: Artsliste, Langli, 1958, ved Alfred 
Hansen og Anfred Pedersen, kopi af felt
notater modtaget fra Alfred Hansen, Bota
nisk Museum. Sammen med denne er 
modtaget kopi af en artsliste »sammenstil
let af Anfred Pedersen 1977« og med hen
visninger til såvel Gabrielsen og Iversen 
som A.H. og A.P. samt andre kilder. En 
del af arterne i denne sammenstillede liste 
findes ikke i de opgivne kilder, og er også 
iøvrigt ukendte på øen, og de er derfor 
udeladt. Enkelte andre arter, som har kil
den »TBU« eller andet, er medtaget. 

-74: Planteliste fra to ekskursioner til 
Langli i 1974 og 1975, modtaget fra Aage 
Pedersen, Støvring. 

-83: Planteliste (med udførlige oplysnin
ger om lokaliteter m.v.) fra 1982-83 ved 
Lars Maltha Rasmussen, suppleret med 
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nogle få tidligere oplysninger fra Poul 
Hald Mortensen, publ. i Jakobsen (1985). 

-90: Liste ved Simon Lægaard, noteret un
der ekskursioner den 28.-29. maj 1990 
(sammen med Morten Christensen) og 
den 25. aug. 1990 (sammen med Lars 
Maltha Rasmussen). Denne liste er sup
pleret med nogle yderligere oplysninger 
fra Feltstationens protokol i perioden 
1983-90, fremsendt af Lars Maltha Ras
mussen i okt. 1990. 

Alle arter, som findes i disse kilder, er 
medtaget, men i en række tilfælde må an
givelserne efter omstændighederne anses 
for at være tvivlsomme, og de er da marke
rede med et ? i stedet for med +. 

Både latinske og danske plantenavne er 
søgt anvendt i overensstemmelse med 
Dansk Feltflora. Der har i enkelte tilfælde 
været vanskeligheder med en sikker over
føring af plantelisternes navne til nu
værende brug. I en del tilfælde er fundene 
i nogle af listerne henført til varieteter. 
Kun hvor denne opdeling synes at været 
meget sikker, bevares den, i andre tilfælde 
henføres sådanne angivelser til coll. arter. 

Listerne er ordnede alfabetisk efter de 
latinske navne for familier, slægter og ar
ter inden for grupperne: karsporeplanter, 
nøgenfrøede, tokimbladede og enkimbla
dede. 

Fig. l. Øen Langli i Ho Bugt. Luftfoto copyright Kort- og Matrikelstyre Isen. 
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Lycopodiaceae Tag-høgeskæg + 

Ulvefod fa m. Filago minim a ,  
Lycopodium. inu.ndatu.m. , Liden museurt + + + + 

Liden ulvefod + + Gnaphalium uliginosu m ,  
Sump-evighedsblomst + + 

Polypodiaceae Hieracium pilosella , 
Eng�l�ødf<Jm Håret høgeurt + + + + + + 

Dryopteris (ilix-mas, H. um bellatum , 
Alm. mangeløv + + + Smalbladet høgeurt + + + + 

Polypodium vu.lgare, Hypochoeris radicata , 
Alm. engelsød + + + + + Alm. kongepen + + + + 

Leontodon autumnalis, 

Nøgenfrøede Høst-borst + + + + + + 

Pinaceae Senecia sylva ticus, 

Fyrrefam. Skov-brandbæger + + + + 

Picea silehensis, S. verna/is, 

Sitka-gran + 
Vår-brandbæger + + + + 

+ 
S. vulgaris coll., Pinus contorta, 

Klit-fyr + + 
Alm. brandbæger + + + + 

Soneh us arvensis, 

Tokimbladede Ager-svinemælk + 

Amygdalaceae 
S. asper , 

Ru svinemælk + 
Stenfrugtfam. 

S .  oleraceus,  
Frunus ceracifera , Alm. svinemælk + 

Mirabel + + S. palustris, ' 
P. domesticus, Kær-svinemælk 

Blomme (død) + Tanacetum vulgare , 
Regnfan + + 

Apiaceae Taraxacum. sect. 
SkærmQiantefam. erythrosperm u m ,  

Anthriscus eauca.lis , Rødfrugtet mælkebøtte + + + 

Gærde-kørvel + T. sect. vulgaria, 
A. sylvestris, Alm. mælkebøtte + + + 

Vild kørvel + Tripleu rosperm um 
Eryngium maritim u. m ,  inodorum , 

Strand-mandstro + Lugtløs kamille + + 

Hydroca.ty/e uulgare, T. maritim.u1n, 
Vandnavle + + Strand-kamille + + 

Asteraceae Betulaceae 
KurvQiantefam. Birkefam. 

Achillea millefolium, Betu/a p ubescen s ,  
Alm. røllike + + + + + Dun-birk + + 

Anthemis cotula, 
Stinkende gåseurt + 

Boraginaceae 
Arternisia maritima , Rubladfam. 

Strand-malurt + + + + + + 

Aster tripolium, Anchusa arvensis, 

Strand -asters + + + + + Krumhals + + 

Bellis perennis, Myasolis discolor, 

Tusindfryd + + Forskelligfarvet 

Bidens tripartita , forglemmigej + + 

Fliget brøndsel + M. ra1nosissima ,  

Chamomilla sua veolens, Bakke-forglemmigej + 

Skive-kamille + 

Cirsium aruense, Brassicaceae 
Ager-tidsel + + + Korsb!Qmstfam 

C. uu.lgare , Arabidapsis thaliana, 
Horse-tidsel + + + + + G åsemad + + + 
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Brassica vulgaris, S. nodosa, 

Kål + Knude-firling + + + + 

Gakile maritima coll., S. procumbens, 
Strandsennep + + + + + + Alm. firling + + + 

Capsella bursa-pastaris , Seleranihus annuus , 
Hyrdetaske + + + + Enårig knavel + + 

Cardamine hirsuta, S. perennis, 
Roset-karse + + + Flerårig knavel + + + + + + 

Cardaria draba, Silene olites, 
Hjertekarse + + + + + Klit-limurt + + + + + + 

Cochlearia danica, S. vulgaris ssp. vulgaris , 
Dansk kokleare + + + + Blæresmelde + + + 

C. officinalis, Spergula arvensis, 
Læge-kokleare + + + + Alm. spergel + + + 

Erophila verna, Spergularia marina, 
Gæslingeblomst + + Kødet hindeknæ + + + + + 

Raphanus raphanistrum , S. media, 
Kiddike + Vingefrøet hindeknæ + + + + + 

Rorippa palustris, Stellaria graminea, 
Kær-guldkarse + + Græsbladet fladstjerne + + + + + + 

Sinapis arvensis, S. media, 
Ager-sennep + + Alm. fuglegræs + + + + 

Sisymbrium officinale, S. pallida, 
Rank vejsennep + Bleg fuglegræs + 

Teesdalia nudicaulis, S. palustris, 
Flipkrave + + + + + Kær-fladstjerne + + 

Thlaspi arvense, 
Pengeurt + + Chenopodiaceae 

Salturtfam. 
Campanulaceae Atriplex littoralis, 

Kl!!kkebl!!m�tfam Strand-mælde + + + + + 

Campanula rotundifolia , A. patula, 
Liden klokke + + + + Svine-mælde + + + 

Jasiane montana , A. prostrata ssp. 
Blåmunke + + + + + prostrata, 

Spyd-mælde + + + + 

Caprifoliaceae A. tatarica + 

Gedebladfl!,m. Chenopodium album, 

Sambucus nigra , 
Hvidmelet gåsefod + + 

Alm. hyld + + + 
Halimione pedunculata , 

Stilket kilebæger + + 

H. portulacoides , 
Caryophy llaceae Stilkløs kilebæger + + + + 

Nellik!;lfl!,m, Salicornia europaea coll. ,  
Arenaria serpyllifolia , Kveller + + + + + 

Alm. markarve + + + Salsola kali, 
Cerastium diffusum ssp. Sodaurt + + + 

diffusum , Suaeda maritima,  
Firehannet hønsetarm + + Strandgåsefod + + + 

C. fontanum coll., 
Ensidig hønsetarm (?) + + + + 

C. pumilum ssp. pallens, Convolvulaceae 
Klæbrig hønsetarm (?) + Snerlefam. 

C. semidecandrum, Convolvulus arvensis , 
Femhannet hønsetarm + + + + Ager-snerle + + + 

Dianthus deltaides , 
Bakke-nellike + + + + + 

Hanekenya peploides, Crassulaceae 
Strandarve + + + + + Stenurtfam. 

Sagina maritim a ,  Sedum acre, 
Strand-firling + + Bidende stenurt + + + + + 
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Gentianaceae 

Empetraceae Em;i!lnfllm 
Revlingfilm Centaurium erythraea, 

Empetrum nigrum. , Mark-tusindgylden + + 

Revling + + + + + + C. littorale, 
Strand-tusindgylden + 

C. pulchellum , 
Ericaceae Liden tusindgylden + 

Lyngfam. Gentianella 

Calluna vulgaris, campestris ssp. baltica, 

Hedelyng + + + + + + Baltisk ensian + 

Erica tetralix, 
Klokkelyng + + + + + Geraniaceae 

Oxycoccus palustris, Storkenæbf!lm. 
Tranebær + E radium cicutarium , 

Vaccinium uliginosum , Hejrenæb + + + + + + 
Mosebølle + + + + Geranium malle, 

Blød storkenæb + + + + + 
G. pusillum. , 

Fabaceae Liden storkenæb + 
Ært�:bl!lmstfllm 

Anthyllis uulneraria coll., 
Lamiaceae Rundbælg + + 

Læbeblom�tfam. 
Genista anglica, 

Engelsk visse + + + + 
Frunella uulgaris, 

Lotus corniculatus, Alm. brunelle + 

Alm. kællingetand + + + + + 
Stachys palustris, 

L. tenuis, Kær-galtetand + + 

Smalbladet kællingetand + + Thymus serpyllum., 

L. uliginosu s ,  Smalbladet timian + + + + + 

Sump-kællingetand + + 

Medieugo lupulina, Linaceae 
Humle-sneglebælg + Hørfam. 

Melilatus albus, Radiola linoides, 
Hvid stenkløver + Tusindfrø + 

M. officinalis, 
Mark-stenkløver + 

Onanis spinosa , Lythraceae 
Strand-krageklo + + Klltt�hal!;lf!Jm. 

Sarothamnus scoparius, Lythrum. salicaria, 

Gyvel + + + Kattehale + 

Trifolium aruense, 
Hare-kløver + + + + + Malaceae 

T. campestre , Kærnefrygtf!lm. 
Gul kløver + + + + + + Crataegus monogyna , 

T. dubium, Engriflet hvidtjørn + + 
Fin kløver + + + + Sarbus aucuparia, 

T. fragiferum, Alm. røn + 
Jordbær-kløver + + S. intermedia, 

T. pratense, Selje-røn + 
Rød-kløver + + + + + + 

T. repens, 
Malvaceae Hvid-kløver + + + + + Kllt!lstfllm Vicia angustifolia, 

Smalbladet vikke + + 
Malua pusilla, 

v. cracca, Liden katost + 

Muse-vikke + + + + + 

v. lathyroides , Myricaceae 
Vår-vikke + + Porsfam. 

V. uillosa ssp. varia , Myrica gale, 
Glat vikke + Mose-pors + 
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Oenotheraceae Glaux maritima, 

Natlysfam Sandkryb + + + + + 

Chamaenerion 
angustifolium , Ranunculaceae 

Gederams + + + Ram.mkelfam 
Oenothera ammophila , Ranunculus acris, 

Klit-natlys + Bidende ranunkel + + + + + 

O. biennis , R. bulbosus, 
Toårig natlys + + Knold-ranunkel + + 

R. fZammula, 

Plantaginaceae Nedbøjet ranunkel + + 

Vejbredfam. R. repens, 

Plantago coronopus,  Lav ranunkel + + + + + 

Fliget vejbred + + + + + + R. reptans, 

P. lanceolata, Krybende ranunkel ? 
Lancet-vejbred + + + + R. sardous, 

P. major, Stivhåret ranunkel + 

Glat vejbred + + + + 

P. maritima , Rosaceae 
Strand-vejbred + + + + + Ro§enfam. 

Potentilla anserina, 

PI umbaginaceae Gåse-potentil + + + + + 

Hind!lQ!!l(l:!lrfam. P. argentea coll., 

Armeria maritima coll., Sølv-potentil + + + 

P. erecta, Engelskgræs + + + + + + Tormentil-potentil Limonium vulgare, + + + + 

Tætblomstret P. palustris, 

hindebæger + + + + + + 
Kragefod + 

Rosa rugosa , 

Polygalaceae 
Rynket rose + + + + 

Mælkeyrtfam 
Polygala vulgare, 

Rubiaceae 

Alm. mælkeurt + 
Kraofam 

Galium aparine , 
Burre-snerre + 

Polygonaceae G. palustre , 
Pileurtfam, Kær-snerre + + 

Polygonum amphibium , G. uerum, 
Vand-pileurt + Gul snerre + + + + + 

P. aviculare, 
Vej-pileurt + + + + + 

P. convolvulus , Salicaceae 
Snerle-pileurt + + + + Pil!lfam 

P. lapathifolium coll., Salix arenaria , 

Bleg pileurt + Gråris + + + + + + 

P. persicaria , 
Fersken-pileurt + Schrophulariaceae 

P raii ssp. raii , Mask!l!llomstfam. 
Sand-pileurt + 

Euphrasia arctica, 
Rumex acetosa, 

Alm. syre + + 
Nordisk øjentrøst + 

+ 
E. micrantha , 

R. acetosella coll., Lyng-øjentrøst + 
Rødknæ + + + + + + 

E. stricta , 
R. crispus , 

Kruset skræppe + + 
Spids øjentrøst + 

+ + + 
Linaria vulgaris , 

Alm. torskemund + + + + + + 

Primulaceae Odontites verna coll. , 
Kodriv!lrfam. Mark-rødtop + + + 

Anagallis arvensis, Pedicularis sylvatica, 
Rød arve + Mose-troldurt + 
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Rhinantus Eriophorum 
serolinus coll., angustifoli u m ,  

Stor skjaller + + + Smalbladet kæruld + + 

R. minor coll., Seirpus maritim us, 
Liden skjaller + + + Strand-kogleaks + + + + + 

Veronica arvensis, 
Mark-ærenpris + + + Juncaceae v. officinalis, Sivfam. 
Læge-ærenpris + + + + + + 

Juncus anceps var. 

Solanaceae 
atricapillus, 

Natskyggefam. 
Sand-siv + + 

J. articulatus, 
Lycium barbarum ,  Glanskapslet siv + + + 

Bukketorn + + + + + + J. bufoniu s ,  
Solanum nigrum , Tudse-siv + + + + + 

Sort natskygge + + + J. conglomeratus, 
Knop-siv + + + + 

Urticaceae J. effusus, 
Nældefam. Lyse-siv + + 

Urtica urens, J. filiformis, 
Liden nælde + + Tråd-siv + 

Violaceae 
J. gerardi , 

Harri! + + + + + + 
Violfam J. squarrosus, 

Viola canina, Børste-siv + 
Hunde-viol + + + + + + Luzula campestris, 

v. palustris, Mark-frytle + + + + + 
Eng-viol + L. multiflora , 

v. tricolor ssp. tricolor, Mangeblomstret frytle + + + + 
Alm. stedmoderblomst + + + L. pilosa, 

V. tricolor ssp. curtisii, Håret frytle ? 
Klit-stedmoderblomst + + + 

Enkimbladede Juncaginaceae 
Blomstersivfam. 

Cyperaceae Triglochin maritima, 
Halvgræsfam. Strand-trehage + + + + + 

Carex arenaria, T. palustre, 
Sand-star + + + + + Kær-trehage + + + 

C. eanescens , 
Grå star + 

Liliaceae C. distans , 
Fjernakset star + 

Liljefam. 

C. flacca, Museari comosu m ,  

Blågrøn star + 
Dusk-hyasint + 

C. nigra, Scilla sibirica, 

Alm. star + + + + 
Russisk skilla + 

C. oederi coll., 
Dværg-star + + Poaceae 

C. panicea, Græsfam. 
Hirse-star + Agrostis canina, 

C. trinervis, Hunde-hvene + + 

Klit-star ? A. stolonifera coll. ,  
Eleocharis multicaulis, Kryb-hvene + + + + 

Mangestænglet A. stricta, 
sumpstrå + Sand-hvene + 

E. palustris, A. tenuis , 
Alm. sumpstrå + Alm. hvene + + + + 

E. quinqueflorus , Aira praecox, 
Fåblomstret kogleaks + Tidlig dværgbunke + + + + 

E. uniglumis , Alopecurus geniculatus,  
Enskællet sumpstrå + + + + Knæbøjet rævehale + 
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Ammoagrostis baltica, 

Østersø-hjælme + + 

Ammophila arenaria , 
Sand-hjælme + + + + + 

Anthoxanthum odoratum, 
Vellugtende gulaks + + + + + 

Bromus hordeaceus coll., 
Blød hejre + + + + + 

B. racemosus, 
Eng-hejre 

Corynephorus canescens, 
Sandskæg + + + + + + 

Dactylis glomerata, 
Alm. hundegræs + + 

Deschampsia fZexuosa , 
Bølget bunke + + + + + 

Elytrigia junceiforme ,  
Strand-kvik + + + + 

E. pungens, 
Stiv kvik + + + 

E. repens, 
Alm. kvik + + + 

E. junceiforme x pungens ,  
kvik-hybrid + + + 

E. junceiforme x repens, 
kvik-hybrid + + + 

Festuca arenaria, 
Klit-svingel + 

F. ovina , 
Fåre-svingel + + + + 

F. rubra, 
Rød svingel + + + + + 

Glyceria [Zuitans, 
Manna-sødgræs ? 

Holcus lanatus, 
Fløjlsgræs + + + + + + 

Hordeum secalin u m ,  
Eng-byg + 

Koeleria glauca, 
Klit-kambunke + + 

Leymus arenariu s ,  
Marehalm + + + + + 

Lolium perenne, 
Alm. rajgræs + + + 

Malinia coerulea, 
Blåtop 

Nardus stricta, 
Katteskæg + + + + 

Phalaris arundinacea, 
Rørgræs + 

Phleum pratense, 
Eng-rottehale + 

Phragmites australis ,  
Tagrør + + + + 

Poa annua, 
Enårig rapgræs + + + + 

P. pratensis coll., 
Eng-rapgræs + + + 

P. pratensis ssp. irrigata , 
Blågrøn rapgræs + + 
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P. trivialis, 

Alm. rapgræs 
Puccinellia distans ,  

Udspærret annelgræs 
P. maritima , 

Strand-annelgræs 
P. suecica, 

Slap annelgræs 
Sieglingia decumbens, 

Tandbælg 
Spartina alterni/Zora x 
maritima, 

Vadegræs 

Zosteraceae 
Bændeltangfam. 

Zostera marina ,  
Alm. bændeltang 

Z. noltii, 
Dværg-bændeltang 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ + 

+ + 

+ + + + + 

+ 

+ 

Med forbehold for den sammenlæg
ning, der er sket af forskellige opgivne va
rieteter og af arter inden for vanskelige 
grupper, er der i disse lister i alt angivet 
262 arter fra Langli. Heraf er 7 dog så tvivl
somme (i listerne mærkede med ?), at de 
bør fratrækkes, så det samlede antal sikre 
arter er 255. 

Det sikreste udtryk for det nuværende 
antal forekommende arter opnås nok ved 
en kombination af listerne fra 1983 og 
1990, selv om det må erkendes, at flere ar
ter, som blev fundet i 1983 og om hvis 
identitet, der ikke kan være tvivl, ikke har 
kunnet genfindes i 1990 trods grundig ef
tersøgning. Dette gælder både for efe
mere forekomster som f.eks. kål (et hvid
kålshovede, der var skyllet op på stran
den, og som havde nået at slå rod og blom
stre) og for arter, der normalt er mere be
standige, som f.eks. alm. hundegræs. På 
den anden side er der også i 1990 fundet 
arter, der ikke er registreret i 1983, men 
som utvivlsomt har været der. Det sam
lede antal arter, som er fundet i 1983 og 
1990, er 199. 

Det er klart ved en sammenligning mel
lem listerne, at der er sket en del udvikling 
fra 1909 til nu. Undersøgelserne er dog så 
heterogene, at en del af forskellene mel
lem de enkelte lister nok i højere grad er 



udtryk for, hvad der er set og noteret, end 
udtryk for ændringer i arternes fore
komst . 

Der er dog også nogle forskelle, som 
helt klart er udtryk for ændringer. De kla
reste eksempler på dette er, at en del af de 
ukrudts- og ruderatplanter, som har væ
ret knyttet til den tidligere beboelse og 
landbrugsdrift, efterhånden forsvinder. 
Som eksempler kan nævnes stinkende gå
seurt, ager-svinemælk (der dog også kan 
have været der som klitplante), alm. svi
nemælk, kiddike, rank vejsennep, hvid 
stenkløver, liden storkenæb, liden katost, 
bleg og fersken-pileurt og burre-snerre. 
En del arter, der normalt opfattes som u
krudtsplanter, har dog stadig rige fore
komster på øen, især i forbindelse med 
fuglenes redeområder på strandvolde og i 
de lave, åbne klitter, herunder bl.a. roset
karse (første gang reg. i 1975) og vår-gæs
lingeblomst (1983), der nu begge er almin
delige . En del arter, som kan regnes til 
denne gruppe, er først registreret i 1983 
og/eller 1990, og fremtiden må vise, om de 
vil være i stand til at etablere sig fast på 
øen, således gærde- og vild kørvel, fliget 
brøndsel, skive-kamille, ru svinemælk, 
rejnfan, bleg fuglegræs, rød arve og alm. 
rapgræs. 

En anden klar ændring er, at en del 
mere eller mindre udprægede hedemose
planter er forsvundet, f.eks. tranebær, 
mose-pors, alm. mælkeurt, mose-trold
urt, eng-viol, hirse-star, mangestænglet 
og alm. sumpstrå, fåblomstret kogleaks, 
tråd- og børste-siv og knæbøjet rævehale. 
Der er kun få og små biotoper for disse 
planter på øen, og arealet med dem har 
næppe været ret meget større ved de tidli
gere undersøgelser. Vegetationstypen må 
normalt anses for at været meget stabil og 
med ringe udskiftning af arter, hvis der 
ikke sker forstyrrelse eller ændringer af 
det ydre miljø. Ikke desto mindre er der i 
1990 konstateret flere arter, som enten slet 
ikke er fundet tidligere (kragefod og grå 
star), eller som ikke har været rapporteret 
i mange år (smalbladet kæruld). Det be
mærkes, at netop disse nyregistrerede ar
ter forekommer i samme lille mosehul, 

hvor liden ulvefod har været kendt siden 
1958. 

Marsk- og strandengsamfundene har 
undergået samme ret drastiske ændring 
som mange andre steder i regionen ved 
indvandring eller plantning af vadegræs 
og stilkløs kilebæger (begge først registre
ret i 1952), der nu dominerer betydelige 
arealer. Det er dog meget usikkert, om de 
direkte har fortrængt andre arter, mulig
vis udspærret og slap annelgræs, der 
begge er forsvundet. Andre arter som sna
rest hører til på strandenge og strandover
drev, kan være forsvundet ved den ret om
fattende kysterosion eller af mere tilfæl
dige grunde, f.eks. baltisk ensian, tusind
frø, stivhåret ranunkel, fjernakset og blå
grøn star. 

En del »nye<< arter synes så vel etablere
de, at muligheden for, at de blot er overset 
ved tidligere undersøgelser, synes nærlig
gende, f .eks. vandnavle, klit-kambunke 
og rørgræs, ligesom det da også er meget 
muligt, at flere af de forsvundne kan 
dukke op igen, ligesom f .eks. smalbladet 
kæruld og stilket kilebæger har gjort det. 

En varm tak til alle de ovenfor nævnte, 
som har ydet bidrag til listerne, især tak til 
dem, der har tilladt mig at benytte hidtil 
upubliceret materiale, og endvidere til 
Majbrit Hagberg og andre for hjælp på tu
rene til Langli. Skov- og Naturstyrelsen 
har ydet støtte til trykning af artiklen. 

LITTERATUR 
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Beskrivelse af den hidtil ukendte hun af Piestopleura seron 
(Walker, 1835) (Hymenoptera: Platygastridae) 

Peter Neerup Buh/ 
( Kattegård Alle 70, vær. 1014 

2650 Hvidovre) 

With an English summary 

Da Francis Walker i 1835 beskrev sin nye 
art Platygaster seron, kendte han kun han
nen. I Kieffer (1926) er den omtalt som Sy
nopeas seron (Walker, 1835), også kun med 
en beskrivelse af hannen. Hos Vlug (1984) 
er arten blevet korrekt placeret i slægten 
Piestopleura, og lectotype d er beskrevet 
med afbildning af antenne, hoved, scutel
lum og gaster. Typematerialet blev taget 
ved London, England. Buhl (1989) angi
ver to fund fra Bornholm. Sommeren 1990 
ketsjede jeg desuden på Sjælland i vegeta
tion ved skovvej et eksemplar af den hidtil 
ukendte hun, beskrevet nedenfor. 

Piestopleura sera n (Walker, 1835) <;? :  2. an
tenneled dobbelt så langt som 3., lidt læn
gere end 4. , tykkere end disse. 5. og 6. led 
på størrelse med 3., 7.-10. led danner en 
kølle, hvor 8. og 9. led er tykkest; så tykke 
som lange (fig. 1). Scutellum med tornen 
en smule nedadbøjet (fig. 2). Gaster med 
tergit V I  så langt som IV og V tilsammen 
(fig. 3). Antenneled 1-3 røde; 5. led på alle 
tarser sorte. Længde 1,7 mm. Svarer iøv
rigt nøje til beskrivelsen af lectotype d 
hos V lug (1984). 

Materiale: Danmark. NEZ. Færgelund 
27.V II.l990, l <j? .  Leg.P. N. Buhl og i coll. P. 
N. Buhl. 

SUMMARY 
The hitherto unknown female of Pieslopleum sero11 
(Walk.) is deseribed from Denmark, NEZ. It differs 
most importantly from the male in the structure of the 
antennae (Fig. l) and the metasoma (Fig. 3). The s pine 
of scutellum is also slightly different from that of the 
male lectotype (Vlug 1984) (Fig. 2). Antennal segments 
1-3 are red; tarsal segment 5 o  f all tarsi black. 
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Fig. l. Vensh·e antenne (set nedefra) af Piesloplettm sero11 
(Walk.) <j> .  

Lefl m1le111w (vettlml view) of femn/e Piestopleura seron 
(Wnlk.) .  

Fig. 2.  Scutellum og propedeum (set fra siden) af Pie
stopleum sero11 (Walk.)  <j> .  

Swtell!tm n11d propode11111 (/n lem/ view) of femn/e Piestop
leura seron (Wnlk. ). 

Fig. 3. Gaster (set oppefra) af Pieslopleum ser011 (Walk.) 
<j> .  

Gasler (d01·snl view) of femn/e Piestopleura seron (Wnlk.) .  



Om ekstremfattigkærs stabilitet 

Eiler Worsøe 
(Lundbergvej 2, Værum, 8900 Randers) 

Mange moser, herunder vældmoser, gror 
til med vedplanter, når de uden afgræs
ning eller høslagning overlades til deres 
skæbne. Det har for mig været et åbent 
spørgsmål, i hvilken udstrækning også 
ekstremfattigkær gror til med træer. Iagt
tagelser fra Sverige kunne tyde på, at det 
i det mindste sker meget langsomt eller 
måske slet ikke - hvis iøvrigt de hydrologi
ske forhold forbliver uændrede. 

Ekstremfattigkær karakteriseres ved 
deres lave artstal og ved manglende fore
komst af kær-tidsel, som er skilleart mod 
de noget mere næringsrige rniddelfattig
kær. 

Ekstremt næringsfattige og sure væld
kær kan være domineret af benbræk og 
have indslag af blandt andet klokkelyng, 
tue-kæruld, tuekogleaks og blåtop. Så
danne kær findes et antal steder i Jyllands 
hedeegne, hvor de gerne ses i åbne omgi
velser. Ved Bjerringbro findes et sådant 
vældkær i Hjermind Krat i form af en zone 
i den vestvendte skråning mod Mølle bæk. 

Jeg blev opmærksom på vældområdet i 
1968. Det var da hovedsageligt omgivet af 
ca. 15-årig plantage af skov-fyr. Enkelte 
fyr havde sået sig ude i vældet, hvor de tri
vedes meget dårligt. Omkring vældzonen 
fandtes tillige spredte eksemplarer af al
mindelig tørst og dun-birk. Jeg gættede i 
1968 på, at vældområdet også fremover 
ville holde sig åbent. 

Det var med nysgerrighed, at jeg i juli 
1990 påny besøgte stedet. De forløbne 22 
år burde kunne give sikker retningspil for 
tilgroningstendensen i et benbræk-væld. 

I den mere end 100 meter lange og mest 
omkring ti meter brede vældzone var nu i 
1990 to trediedele domineret af blåtop, 
mens benbræk næsten udelukkende op
trådte med sterile eksemplarer og uden 
indblanding af andre arter end blåtop. 
Det var tydeligt, at det åbne areal var redu
ceret meget væsentligt, omend jeg ikke 
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har noget tal for det åbne områdes stør
relse i 1968 og i 1990. 

Om årsagen kan der nok ikke være 
tvivl: opvoksede skov-fyr og dun-birk be
skygger den lange, smalle sydlige ende af 
vældzonen. Desuden har træerne ved at 
tabe blade, kogler, frø og pinde gennem 
22 år bidraget til at øge førnelaget. Førne
laget er ved sin tørhed moseplante
fjendsk. Det må være derfor, at vældområ
dets nordlige og noget bredere trediedel 
er væsentligt mindre tilgroet. Skov-fyr og 
dun-birk trives dårligt, mens benbræk, 
klokkelyng og plettet gøgeurt blomstrer 
på det mest vidunderlige. 

I Enebærstykket i Rold findes flere 
mindre ekstremfattigkær. De er fugtige og 
sure, men de er helt uden vældpræg. De 
er dornineret af tue-kæruld, tue-kogleaks 
og blåtop. Derudover findes ikke ret 
mange arter. Alle disse kær er omtrent 
runde og med god lystilgang undtagen 
helt inde ved træerne. Mens det tidligere 
delvist skovbevoksede overdrev Enebær
stykket i de 17 år, der er forløbet, siden jeg 
sidst så stedet, er groet svært til, så har 
ekstremfattigkærene stadig hovedparten 
af deres flader i behold. Kun helt nær 
skovbrynene er der opvækst af vedplan
ter, mest dun-birk og rød-gran. Det er 
nærliggende også her at tilskrive tørnela
gets forøgede tykkelse skylden. 

De her gengivne iagttagelser giver 
grundlag for at mene, at ekstremfattigkær 
i skov og plantage kun kan holde sig åbne 
og træfrie i den udstrækning, førnelag og 
nedfald fra omgivende træer ikke giver for 
gode betingelser for tilgroning. Dette i 
modsætning til tilsvarende vældområder i 
åbne omgivelser, hvor der ingen tilgro
ning af betydning sker. 

Dersom man i landskabsplejen ønsker 
at bevare de ofte meget smukke ekstrem
fattigkær med deres lyskrævende flora in
takte, så må man sørge for at holde træer 
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så langt borte fra mosen, at nåle, frø, 
blade og pinde ikke falder ned i den. Des
uden må man sørge for, at der ikke er træ
er, hvis skygge falder på mosefladen. Kort 
sagt må træerne hugges bort i en bræmme 
langs mosekanten på måske ti mete1� og 
det nedhuggede materiale må fjernes, så 
der ikke ved forrådnelse frigøres nærings
stoffer. 

Hvor tilgroningen med træer som i 
Hjermind Krat er langt fremskreden, skal 
man hurtigst muligt fjerne træopvæksten 
i mosen, helst ved at rykke den op med 
spil fra fast bund. Desuden skal træerne 
rundt om mosen fjernes i den nævnte ti
meters-bræmme. Under mosens retable
ring skal man undlade at køre i den bløde 
mosebund, der kan vokse sjældne plan
ter. Og selv i frost bærer bunden ikke. 

Hvor ekstremfattigkæret udgøres af en 
hængesæk omkring en dystrof sø, giver 

træer også tilgroningsproblemer. Et så
dant ekstremfattigkær er Filsø i Vindum 
Skov. Her vokser i hængesækken blandt 
andet blomstersiv, dynd-star og hvid næb
frø, i søen vokser dværg-åkande. Hvor 
der i 1968 ikke fandtes træopvækst i hæn
gesækken, er der nu betydelig indvækst 
af dun-birk og nåletræer. Dun-birken er 
kraftig på østsiden nær land, på fladerne 
er det kun små frøplanter - også af nåle
h·æer. 

Måske skal træerne i Filsø ses som et re
sultat af næringsstofnedfald, men frø må 
jo være en forudsætning. I hedens tu
sinde år var der ingen træer omkring Fil
sø, for dengang var der hård afgræsning. 
Og uden træer var der ingen frø. Dengang 
var den usædvanlige flora ikke truet, for 
så havde den forlængst været borte. Nu 
må vi blot håbe på Statsskovvæsenets ind
sats med et spil. 

Fig. l. Ekstremfattigkær i Enebærstykket i Rold Vesterskov viser efter 17 års forløb ikke tilgroning med indfødte 
danske træer. Kun rød-gran er begyndt at være en trussel mod den åbne flade. Kæret er domineret af tue-kæruld 
og blåtop. Eiler Worsøe fot. 1990. 
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Overvintrende imagines og andre iagttagelser af 
svirrefluer i vinterhalvåret.  

Søren Tolsgnnrd, 
(Saralystparken 31, 

8270 Højbjerg) 

Rune Bygebjerg, 
(l. P. Jakobsensvej 5, 

9990 Skagen.) 

With an English summa ry 

Svirreflue-atlasprojektet og det jævnligt 
udsendte nyhedsbrev XYLOTA har med
ført, at stadig flere har fået interesse for 
disse nyttige og kønne insekter. I forbin
delse med de usædvanligt milde vintre, 
som Danmark har haft siden 1987, har 
flere iagttagelser således givet ny viden 
om overvintrende imagines, samt om tid
ligt og sent forekommende arters flyvetid 
og trækplanter m.v. 

I nærværende artikel har vi samlet hidtil 
kendte og nye oplysninger om svirrefluer 
iagttaget i Danmark i vinterhalvåret, defi
neret som perioden fra 16. oktober til 15. 
april. Vore egne iagttagelser er blevet 
suppleret med oplysninger fra aktive sam
lere, endvidere er en oversigt over ældre 
fund samt andre værdifulde informatio
ner blevet stillet til rådighed af Ernst Torp. 
Laboratorieforsøg og talbehandling er fo
regået i samarbejde med Naturhistorisk 
Museum og Zoologisk Laboratorium, År
hus, og her fik vi hjælp fra mange forskel
lige sider under det praktiske arbejde med 
projektet. 

TRÆKPLANTER OG OV ERV INTRING 
Blomsternektar og pollen er i reglen svir
refluernes hovedernæring, idet de her
igennem får brændstof i form af kulhydra
ter, desuden er proteinindholdet i pollen 
af betydning for ægmodningen (Schnei
der 1947). Disse faktorer begrænser i høj 
grad svirrefluernes aktivitet i efteråret, 
hvor vi kun har få vildtvoksende planter, 
der blomstrer. 

Vigtige trækplanter i sensommeren er 
bl.a. høst-borst (Leontodon autumnalis) og 
alm. røllike (Achillea millefolium), men de 
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afblomstrer i løbet af oktober. Mælkebøtte 
(Taraxacum) kan have en meget sporadisk 
blomstring, og mere undseelige urter som 
tusindfryd (Bellis perennis), fuglegræs 
(Stellaria) og storkenæb (Geranium) kan li
geledes være af interesse. På marker og 
ruderater m.v. findes hist og her en vegeta
tion, som blomstrer endnu i november på 
solåbne steder. Det gælder bl.a. kamille 
(Matricaria), okseøje (Chrysanthemum), hø
geskæg (Crepis), svinemælk (Sonchus) 
samt dyrkede eller forvildede raps- og kål
sorter (Brassica) .  I haver og parker findes 
stadig en del blomstrende prydplanter i 
efteråret. Her kan Aster- og Chrysan the
mum-arter stå i blomst endnu i slutningen 
af november, og endelig kan vedbend (He
dera helix), på steder hvor den får tilstræk
keligt lys, være en særdeles rigtblom
strende og velbesøgt trækplante. Nogle 
varieteter blomstrer helt ind i december, 
og de ret ubehageligt duftende, men me
get nektarrige blomster er af stor værdi for 
de senest flyvende svirrefluer, som behø
ver næring før vinterens dvale (dia pause). 

I selve vinterperioden udviser svirreflu
erne kun meget begrænset aktivitet. Når 
solen skinner, og lufttemperaturen er over 
ca. 5°C, er det dog muligt at finde enkelte 
eksemplarer fremme. Således er Episyr
phus balteatus og Eristalis tenax flere gange 
i december set på vedbend i Århus Univer
sitetspark, hvor de udnytter de varme op
adgående luftstrømme på murene til ele
gante flyvemanøvrer. De overlevende 
svirrefluer er dog stort set i diapause i 
denne periode. De overvintrer bl.a. i træ
og murværk, i stråtækning (Schneider 
1947), i kældre eller på mere naturlige bio-
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toper, f. eks. i huler (Kendall & Stradling 
1972), i hule træer og i græstuer. 

Når der i marts igen er højere tempera
turer midt på dagen, kan man træffe de 
første svirrefluer på Emnthis, C/'onls, he
stehov (Petasites) og følfod (Tussilago farfa
ra) . Den sidstnævnte kan blomstre talrigt, 
bl.a. i udgravninger og på lerskrænter. De 
tidligt blomstrende rakler på el (Alm1s), 
hassel (Corylus) og især på pil (Salix), besø
ges også gerne af svirrefluer. Når vi har 
tidlig vår, kan skovbunden være dækket 
af blomstrende anemoner (Anemone nem o
rosa, A. mmmculoides), vorterod (Ranuncu
lus ficaria) og alm. milturt ( Chrysoplenium 
alternifolium) allerede i løbet af marts. 
Mælkebøtte (Taraxacum), eng-kabbeleje 
(Caltha palustris), mirabel og slåen ( P  ru nus 
cerasifera og P spinosa) kan blomstre fra be
gyndelsen af april, og pludselig er foråret 
i fuldt flor . . . .  

I kølige forår begynder de nævnte 
trækplanter dog først at blomstre flere 
uger senere end de her nævnte tidspunk
ter, eller deres næringsværdi formindskes 
betydeligt p.g.a. ugunstigt vejrlig, hvilket 
kan være kfitisk for de tidligst flyvende 
svirrefluer. 

SV IRREFLUERNES LIVSCYKLUS 
Mange af vore svirrefluer har kun en gene
ration hvert år (univoltine arter), det gæl-
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Fig. l. Soleksponerede mure dækket af 
blomstrende vedbend (Hedem helix) 
ved Aarhus Universitet. Det er den ene
ste udendørs lokalitet i Danmark, hvor 
vedvarende flyvning af svirrefluer er 
blevet iagttaget i december. Efter teg
ning fra arkitektfirmaet C. F Møller. 

Stlllexposed wnl/s covered by biossontil/g 
Ivy (Hedera helix) at file Lilliversily of 
Anrhus. Il is file Oltly outdoor /ocnlity i11 
Denmark, where C017Iiltuous fligilt of 
hoverflies has bew observed i11 December. 
Ajler n dmwi11g front the nrchitect-finn C. F. 
Møller. 

der bl.a. Melangyna-arterne og en del arter 
i slægten Cheilasia . Deres relativt korte fly
vetid (1-3 mdr.) ligger ofte i foråret, men 
enkelte univoltine arter har dog flyvetid 
sent, det gælder f.eks. Arctophila-arterne. 

En del svirrefluer har to eller flere årlige 
generationer (bi- og polyvoltine arter), det 
gælder bl.a. de almindelige Platycheirus-, 
Syrphus- og Eoseristalis-arter. Mens de uni
voltine arter kan være temmelig speciali
serede m.h.t. larvernes levevis, er især de 
polyvoltine arter ofte mere uspecialisere
de. Nogle af disse arter kan opformere sig 
kraftigt i sensommeren og danne de vel
kendte sværme af migrerende svirrefluer. 

De fleste svirrefluearter overvintrer 
som udvoksede larver, men der er tillige 
et stort antal arter, der tilbringer den kolde 
årstid som pupper. Nogle af disse arter 
kan lejlighedsvis overvintre som imagi
nes, det gælder f.eks. Metasyrphus luniger 
og Lnthyrophthalmus aeneus, og enkelte 
svirrefluearter har udviklet denne strategi 
så vidt, at de normalt overvintrer som be
frugtede hunner. Dette gælder bl.a. for 
vore Scnevn-arter, samt for E .  baltentus og 
E. tenax. 

Disse svirrefluer har en parringstid i ef
teråret, hvor de ernærer sig af sent blom
strende nektarkilder som f.eks. vedbend. 
Hannerne overvintrer kun sjældent, 
mens især hunnerne er blandt forårets tid
ligste flyvere. Æglægningen kan ske hurti-



gere end hos friskklækkede arter, og dette 
kan være en fordel, især når mildt vejr ind
træffer pludseligt. 

Det kan være ret vanskeligt af afgøre, 
hvorvidt en rnigrerende art kan gennem
føre sin livscyklus her i landet, f.eks. kan 
artens evne til at overvintre p.g.a. veks
lende klima- og ernæringsbetingelser 
være uensartet fra år til år, og iagttagel
serne i de senere år viser således, at flere 
arter end hidtil antaget formår at overleve 
en mild dansk vinter. 

I følgende fundoversigt er medtaget op
lysninger om de migrerende arter, der er 
fundet overvintrende som imagines, samt 
om nogle arter, som endnu ikke eller kun 
sjældent er fundet overvintrende hos os. 
N ærme re detaljer om nyere fund af de iøv
rigt registrerede sjældnere arter findes 
hos Torp (1990). 

FUNDOV ERSIGT 
l. underfamilie: Syrphinae. 
Larverne i denne underfamilie er med en
kelte undtagelser aphidophage. 

Xanthandrus comtus (Harris). 

Okt. -Nov. : WJ: Brande, le) 19.X.l987 på Potwtilln fructi
cosn a. Mahler) . EJ: Skåde, l <j> 14.X.l990 på Mntricnrin 
(S. Tolsgd.) .  Århus Forsthave, 30'0' 24.-30.X.l990 på 
Hed em ltelix (S. Tolsgd. ) .  Århus Universitetspar k, 3<j> <j> 
og 30'0' l . -8.XI.l990 på H. ltelix (R. Bygebj . ,  S.  
Tolsgd. ) .  NEZ: Tisvilde, en puppe fundet ll .X.l911, 
klækkede lS.X. a.P. Kryger). Ermelunden, l e)  
2.X.l923 (W. Lundbeck). København, l e)  9.X.l928 (W. 
Lundbeck). 
Mens X. comtus således flyver langt hen 
på efteråret, er det tidligste fund fra 5. juni 
(J. K. Kjærgaard). 

I Mellemeuropa flyver overvintrede 
hunner allerede i april. Det tyder på, at ar
ten hos os er en migrant, som kan have et 
par generationer i løbet af sommeren, 
men næppe er i stand til at overvintre. Lar
ven lever af forskellige sommerfuglelarver 
(Lyon 1968). 

Metasyrphus carol/ae (Fabricius). 

Okt. : 8 <j> <j>  og 90'0', obs. i antal på enkelte lokaliteter 
(flere samlere). 

Nov. : WJ: Brande, l <j> 4.XI.1987 på Erodiu111 cicutnrium 
a. Mahler). EJ: Århus Havn, l <j> 8.XI.1987 på Mntricnrin 
a. Mahler). Bot. Have Århus, l <j> 16.XI.1989 på Cltry
snntltemuln lwllkingwse (S. Tolsgd.) .  Moesgård, 4 <j> <j>  og 
100'0' 2.-2l.XI.1990 på Tnmxacum, Matricll1·in og Bms
sica (S. Tolsgd., R. Bygebj . ) .  
M. carol/ae er enkelte gange fundet i maj 
(Torp 1984), men den bliver først alminde
lig hen på sommeren. I juli-aug. er den i 
reglen en af vore talrigste migranter. Ar
ten overvintrer vistnok mest som puppe 
(jvf. Dusek & Laska 1974a), og den flyver 
i Mellemeuropa allerede fra april. Den 
overvintrer således næppe hos os, men 
når antagelig 3-4 generationer i løbet af 
sommeren. 

Et par M. carol/ae som vi indfangede 19. 
nov. 1990, blev fodret med honning og 
blomstrende Brassica. De parrede sig vil
ligt, og hunnen lagde æg ved 20oc til den 
døde 8. dec. Larverne blev fodret med 
havrebladlus (Rhopalosiphum padi), og tre 
generationer udvikledes med intervaller 
på 3-4 uger indtil feb. 1991. 

Barlow (1961) og Benestad (1970) har op
nået lignende laboratorieresultater med 
M. carol/ae, og sidstnævnte har desuden 
fundet, at udviklingen gennemføres på 
ca. 4 mdr. ved en temperatur på 6oC. Lar
ver og pupper tåler let frost i flere døgn, 
og den egentlige grund til, at arten ikke 
overvintrer her i landet er antagelig, at 
den generation, som fremkommer i okt. 
nov. , får for lidt varme til at indlede æg
lægningen. 

M. carol/ae vil muligvis kunne få betyd
ning som bladluspredator i væksthuse 
(Chambers 1986). 

Metasyrphus luniger (Meigen). 

Okt.: WJ: Sønderho, l <j> 13. X.l988 påH. Helix a. Ander
son). EJ: Århus og Skåde, 3<j> <j> og le) 9.-30 .X.l990 på 
Cl!rysnnt!Jemum, Crepis og Asier (S. Tolsgd.). 

April: EJ: Jelling Skov, le) 29. IV.l962 (E. Torp). Pinds 
Mølle, l <j> 28.IV1990 på Picea (S. Tolsgd . ) .  NEZ: Carls
berg, l <j> 24.IV.l918 (A. Klocker) . St. Magleby, l <j> 
15.IV.l961 (P. Kinch). 
M. luniger er af og til fundet i april og i be
gyndelsen af maj, og meget tyder på, at 
det lykkes nogle pupper og måske enkelte 
imagines at overvintre her i landet. Også i 
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Norge er arten fundet meget tidligt (Niel
sen 1971). 

Den bliver mere almindelig hen på som
meren, og det skyldes vistnok især migra
tion fra syd. I Mellemeuropa overvintrer 
den især som puppe (Dusek og Laska 
1974a), men det hænder, at den overvin
trer som imago (Gauss 1961). 

Metasyrphus hmdbecki (Soot-Ryen). 

Okt.: EJ: Århus, 2<jl <jl og l d' l.-16.X.l989-90 på Asier og 
Matricaria (S. Tolsgd. ) .  
Det tidligste fund af M. lundbecki er fra 28. 
maj (S. Tolsgd.), og hyppigst er den taget 
i august. 

Arten betragtes i Danmark som en mi
grant fra nord (Torp 1984), således flyver 
den i Norge allerede i maj (Nielsen 1971). 
Enkelte fund fra sept.-okt. tyder på, at 
den kan yngle hos os, men overvintrings
forholdene hos denne art kendes ikke. 

Lapposyrphus lapponicus (Zetterstedt). 

April: NEJ: Læsø, l <jl 13.IV.l991 på Salix ved Tørkeriet 
(R. Bygebj . ) .  
Hidtil har L .  lapponicus været betragtet 
som en sjælden migrant, men enkelte 
fund fra april-maj antyder, at den kan 
overvintre i Danmark. Seneste fund er fra 
5. sept. (E. Torp). 

Overvintrede hunner er kendt fra Al
perne (Schneider 1958), men det er endnu 
uvist, om den overvintrer som imago eller 
puppe hos os. Nye undersøgelser tyder 
desuden på, at mellem- og nordeuropæ
iske eksemplarer omfatter to forskellige ar
ter (Stubbs & Falk 1983). 

Scaeva pyrastri (Linneaus). 

Okt.-nov. : NEJ: Hirtshals, l <jl 5.X.l985 på Leollfodoll au-
1111/lllnlis (E. Torp). WJ: Brande, l <jl 23.X.l987 på Tarax
ae u m a. Mahler) . EJ: Moesgård, l d' 10.X.l990 på Tarax
nClim (S. Tolsgd. ) .  Århus Universitetspark, ld' 
1ZXI.l990 på H .  Helix (S .  Tolsgd.). NEZ: Frederiksholm 
Lergrave, 3<jl <jl og l d' 18.X.l904 (C. R. Larsen). 
Mens S. pyrastri af og til er fundet temme
lig sent på efteråret, er der i foråret først 
set enkelte eksemplarer i maj-juni (Torp 
1984). I juli-aug. er den ofte talrig. 
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I Mellemeuropa overvintrer S .  pyrastri 
som imago og er fremme allerede i marts, 
mens den i Holland først er iagttaget i maj 
og betragtes som en tilflyver (Goot 1983). 
Det må derfor antages, at arten i Danmark 
er en migrant, som næppe overvintrer, 
men den har nok i visse tilfælde 2-3 gene
rationer i sommerens løb. Larven er fun
det på mange forskellige kulturplanter, 
som f.eks. Brassica, Ribes og Rosa (Schnei
der 1947, 1958). 

Fig. 2. Scaeva-hanner kan lejlighedsvis overvintre: 
Scaeva selenitica d' i laboratoriet 18. feb. 1991. Foto: 
Kim Mikkelsen. 

Senevn-males may occasiollnlly hibemale: Scaeva selenitica 
d' ill the lnborntory Oll Feb .  18, 1991. Plwto: Kim 
Mikkelsen . 

Scaeva selenitica (Meigen). 

Okt.-dec . :  WJ: Birkmose v. Vildbjerg, l d' ll.X.l986 (E. 
Torp). Brande, et eks. obs. 5.X.1987 på L. aufullmnlis a. 
Mahler). EJ:  Bot. Have Århus, l <jl l3.X.l989 på Aster (S. 
Tolsgd.) .  Alken, ld' 28.X.l989 på Brassien (S. Tolsgd.) .  
Moesgård, 8<jl <jl og 2d'd' 22.X.-8.Xl.1990 på Matricaria 
og Brassien (S. Tolsgd., R. Bygebj .) .  Århus Universitets
park, 3<jl<jl og 3d' d' l.XI.-l .XII.1990 på H. helix (R. By
gebj . ,  S. Tolsgd. ) .  F: Odense, l <jl 13.X.l990 på H. helix 
(0. Buh!). 

April: NEJ: Grenen, l <jl 14. IV.1989 på Snlix (R. By
gebj . ) .  Ålbæk Klitplantage, l <jl 28. 1V.l989 flyvende v. 
bæk (R. Bygebj .) .  Læsø, B <j! <j! 13.-14.1V.l991 på Salix, 
obs. i antal flere steder på øen (H. Bygebj . ,  R. Bygebj . ) .  
Skagen, l <jl 24.IV.1991 på Salix (R .  Bygebj .) .  EJ :  Hørret 
Skov, flere eks. obs. 2.-18. IV.l990-91, bl.a.  på AllelliOlle 
Ilemorosa og RnllllllCllllls ficnria (S. Tolsgd.) .  Nørreris, et 
eks. obs. 22.1V.l990 flyvende mellem nåletræer a. An
derson). Borum, l <j! 15. 1V.l991 på Picea nbies (S. 
Tolsgd.) .  F: Kerte Ådal, l <j! 14. IV.l991 på Salix cnprea (0. 
Buh!.). 



S. selenitica overvintrer som imago i Mel
lemeuropa, hvilket blev fastslå�t af 
Schneider (1947). Også i Norge (Nielsen 
1971) og Holland (Goot 1983) er arten fun
det overvintrende. I Danmark var den 
hidtil tidligst registreret i maj-juni (Torp 
1984), men flere iagttagelser siden 1989 
har vist, at den flyver i vore nåletræsplant
ninger i april, til tider i ret stort �ntal. Ar
ten har formodentlig 3-5 generationer om 
året, den sidste af disse flyver og parrer 
sig i okt.-nov. , før den går i di� pause. . To hunner indfanget 14. apnl 1991 blev 1 
laboratoriet fodret med honning og blom
strende Salix, og de begyndte hurtigt at 
lægge æg. Larverne fik sitka_bladlus (Elat�
bium abietinum) og Drepanos1phum platanol
des (0.  Heie det. ) fundet på Acer, og selv 
om larverne blev holdt ved 5-10°C i flere 
døgn, fordi det var svært at finde bladl�s 
i det usædvanligt kølige og regnfulde VeJr, 
fløj de første nyklækkede imagines alle
rede midt i maj. 

Alle omstændigheder tyder således på, 
at S. selenitica har en ganske betydelig 
overvintringsevne i milde nordeuropæ
iske vintre, og det er bemærkelsesvær
digt, at overvintrende hunner le":er som 
imagines i ca. 1/2 år, en usæd;anhg alder 
for en svirreflue. Larverne er Især fundet 
på nåletræer, hvor de ernærer sig af blad
lus (Schneider 1947). 

Episyrphus balteatus (de Geer). 

Okt.: I7<j> <j> og ISd'd', obs. i antal på flere lokaliteter 
(flere samlere). 

Nov.-dec.: NWJ: Jesperhus, flere eks. obs. 
20.XII.l990 i væksthus (S. Tolsgd., R. Bygebj .). WJ: 
Brande, B <j> <j> og Id' 4.XI.l987 på Taraxncum G. Mahler). 
EJ: Risskov, I <j> 15.XI.l987 (V Mahler). Havknuden v. 
Kat holm, l <j> 27.XII.l987 (B. Jensen). Alken, 3<j> <j> og 
3d'd' I.-12.XI.l989 på Taraxacwn og Brassien (S. 
Tolsgd.). Bot. Have Århus, 2d'd' 16.-19.XI.l989 på 
Chrysanflzemum (S. Tolsgd.). Moesgård, 4<j> <j> og Id' 2 . -
29.XI.l990 på Matricaria og Brassien (S .  Tolsgd.) .  Århus 
Universitetspar k, B <j> <j> og IOd' d' l.XI.-2l.XII.l990 på 
H. lzelix (S. Tolsgd., R. Bygebj .) .  . 

Marts-april: NEJ: Læsø, 3 <j> <j>  13.-14. IV.l991 på Sal1x 
(R. Bygebj .) EJ: Skåde, 2 <j> <j>  ll.Ill.l989 på Tussilngo far
jam (S. Tolsgd.). Hørret Skov, l <j> 8. IV.l990 på A. nemo
rosa (S. Tolsgd.). Alken, l <j> ll .IVI991 på Sall.< (S. 

Tolsgd.) .  Borum, l <j> 14.IV1991 flyvende mellem Picea 
abies (S. Tolsgd.). F: Kerte Ådal, l <j> l . IV1990 på A. ne
morosa (0. Buh!). 
Det blev påvist af Schneider (1948), at E .  
Balteatus overvintrer som befrugtede hun
ner i Alperne. Arten er fundet overvin
trende i Holland (Goot 1979) og England 
(Stubbs & Falk 1983), hvor den kan fly_ve 
fra februar-marts. Indtil 1989 var de tid
ligst kendte fund fra Danmark dog gjort 
midt i maj (Torp 1984), og først i juni blive� 
den mere hyppig. Den når sit maximum 1 

juli-aug. , og da der ikke er r:t ma�ge blad
lus efter dette tidspunkt, er arets sidste ge
nerationer, som flyver i sept. og okt.-nov. ,  
langt mindre. Sent fundne eksemplarer er 
ofte melanistiske (Dusek & Laska 1974b), 
men fertiliteten er antagelig normal. 

Det er således ganske interessant, at ar
ten i forbindelse med de senere års milde 
vintre nu også er fundet overvintrende 
hos os. To hunner, som blev fundet 11. 
marts 1989, blev i laboratoriet fodret med 
honning og blomstrende Tussilago og P ru
luts, og efter få døgn ved 20oc begyndte 
de at lægge æg. Larverne fik bladlus (Rlw
palosiphum m. fl.), og i løbet af april kl:ek
kedes ca. 30 imagines. I vort kølige forars
klima tager udviklingen do� noget læn
gere tid, så afkom efter overvmtrede hun
ner først kan ventes at flyve i maj. Flere 
hunner fundet i april 1991 havde ovarier 
med modne æg, og larvernes evne til at 
overleve under ekstreme vilkår bør ikke 
undervurderes. 

Ved et besøg i det tropiske sommerfug
lehus i Jesperhus Blomsterpark 20. dec. 
1990 bemærkede vi en synanthrop be
stand af E. balteatus, som her kan være ak
tiv hele året rundt, bl.a. fordi der ikke 
sprøjtes med pesticider. Larv

.
erne er 

umættelige bladluspredatorer pa mange 
forskellige kulturplanter, og E. b�lteatus� 
der som regel er vor talrigste m1g�an.t 1 

sommermånederne, er derfor et vigtigt 
led i mange af jordbrugets fødekæder. 

Meliscaeva auricollis (Meigen). 

Okt.-nov. : WJ: Holstebro, l <j> 2l .X.I962 (E. Torp). 
Brande, 1 <j> og Id' l .X .l986 på Sonelills og Impalims 
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Tabel 1: Svirrefluer iagttaget i Danmark fra 16. oktober 
til 15. januar. A: Antal lO * 10 km UTM-kvadrater hvor 
imagines er registreret i perioden. B: Senest iagttagne 
flyvedato. C: • Univoltin art. * Bi- eller polyvoltin art 
der overvintrer som larve eller puppe eller (*) muligvis 
som imago. ** Polyvoltin art der overvintrer som 
imago. + +  Polyvoltin art der ikke er iagttaget over
vintrende i Danmark. 

Tab/e 1: Hoverflies obsezved in Denmark from Oktober 16 lo 
Jazz11m·y 15. A: N11mber of 10 * 10 km UTM-sq11res wlzere 
ad11lts a re record ed izz Ilte period. B: La test date of [light ob
sezved. C: • Univoltine species. * Bi- ar polyvoltine species 
overwi11ferillg as larva ar p11pa ar (*) possibly as ad IIII. 
** Polyvoltille species ovenvillleri11g as ad 11ft. ++ Polyvol
lille species w/z ic/t is 110/ obsei"Ved overwi11ferillg i11 De11mark. 

A. B. c. 
Eristalis tenax (L.) 31 28.XII. ** 
Episyrphus balteatus (de G.)  13 27.XII. ** 
Eoseristalis pertinax (Scop.) 12 5.XII. * 
Syrphus vitripennis Meig. 11 l. XII . * 
Scaeva selenitica (Meig.) 3 l .  XII . ** 
Meliscaeva a uricallis (Fa br.) 6 29.Xl. + +  

Metasyrphus corollae (Fabr.) 5 2l .Xl .  + +  

Sphaerophoria scripta (L.) 3 19.Xl. * 
Syrphus ribesii (L.) 13 17.Xl. * 
Scaeva pyrastri (L.) 3 17.Xl. + +  

Syrphus torvus Ost. Sack. 9 15.Xl .  * 
Xanthandrus comtus (Harr.) 3 8.Xl. + +  

Platycheirus manicatus (Meig.) 2 8.Xl. * 
Melanastoma mellinum (L.) 6 6.Xl. * 
Helophilus pendulus (L.) 8 4.Xl. * 
Eoseristalis arbustorum (L.) 4 4.Xl. * 
Parasyrphus lineola (Zett.) 2 3.Xl. * 
Platycheirus peltatus (Meig.) 7 2.Xl.  * 
Platycheirus scutatus (Meig.) 5 2.Xl. * 
Didea fascia ta Macq. l 3l.X. * 
Metasyrphus Juniger (Meig.) 2 30.X. (*) 
Neoascia podagrica (Fa br.) 3 28.X. * 
Melanastoma scalare (Fa br.) 4 25.X.  * 
Xylota segnis (L.) 2 25.X. * 
Platycheirus cyaneus (Miill.) 4 24.X. * 
Syritta pipiens (L.) 3 23.X. * 
Arctophila superbiens (Miill.) l 23.X. • 

Rhingia campestris Meig. l 22.X. * 
Metasyrphus lundbecki (S.-Ryen.) l 16.X. + +  

Meliscaeva cinctella (Zett.) l 16.X. * 

glalldlllifera, flere eks. obs. bl. a. på Aelzillea mil/efolilim 
og Bellis peremtis, senest 19.X.l987 (J. Mahler). Fanø 
Klitplantage, ld' 14.X.1988 (J. Anderson). EJ: Moes
gård, 1 9  2.Xl.1990 på Brassien (S. Tolsgd.) Århus Uni
versitetspark, 29 9 og 7d'd' l . -29.Xl .1990 på H. ltelix 
(S. Tolsgd., R. Bygebj . ) .  NEZ: København, l d'  
26.X.l907 ( W.  Lundbeck) . Ermelunden, l d'  18.X.l913 
(W. Lundbeck) . 
Mens M. aurical/is er fundet meget sent på 
året, er det tidligst kendte fund fra 6. maj 
(E. Rald), og dette eksemplar har muligvis 
overvintret i Danmark. 

28 

Den kan overvintre som imago i Mel
lemeuropa og er fundet allerede i februar 
så langt mod nord som i England (Stubbs 
& Falk 1983). I sensommeren er arten en 
ikke særlig hyppig migrant, og det synes 
stadig at være ret usikkert, hvorvidt den 
kan overvintre hos os. 

2. underfamilie: Eristalinae. 
Eristalis tenax: (Linneaus). 

Okt.: 279 9 og23d'd', obs. i stortantal på flere lokalite
ter (flere samlere). 

Nov.-dec. : NWJ: Øster Assels, 1 9  13 .Xl.1943 i ud
hus, flere eks. obs. i svinestald (P. Nielsen). WJ: 
Brande, 1 9  og l d' 4.Xl.1987 på Taraxawm (J. Mahler). 
EJ: Alken, 19 og 2d'd' 12.Xl.1989 på Brassien (S. 
Tolsgd. ) .  Århus, 19 og 2d'd' 14.-16.Xl.1989 på Astez; 
Clzrysmtllzemllm og Seabiosa (S. Tolsgd.) .  Århus Univer
sitetspark, 89 9 og 7d'd' l.Xl . -28.XII.l990 på H. ilelix 
(R. Bygebj . ,  S. Tolsgd.). NEZ: Kronborg, 1 9  3.XII.l960 
i kasematterne under slottet (B. Jensen). Gentofte, 1 9  
16.XII.l971 (H. Enghoff). 

Jan.-April: NWJ: Bjergby på Mors, 1 9  28. III.l991 på 
Petasiles japo11ica (J. K. Kjærgaard). NEJ: Skagen, 1 9  
1 . 1! .1932 i hus ( F.  Johansen). Skivum Krat, 1 9  
3l. III.l990 (0. Buh!). Læsø, 5 <;' 9  13.IV.l991 p å  Salix (R. 
Bygebj . ) .  WJ: Nørholm Skov, et eks. obs. 8 .IV.l990 (E. 
Torp). EJ: Skåde og Højbjerg, 189 9 23.II.-8. IV.l989-91 
på Erallflzis, C!·oeus, T. fmfara, Petasiles al blis, A. Ilemorosa 
og Sa/ix (S. Tolsgd. ,  l. Olesen). Trøjborg, 1 9  16.1 .1990 i 
trappeopgang (J. Anderson). Moesgård, flere eks. obs. 
17.III.l990 (J. Anderson, V. Mahler) . Als Odde og Hvid
ding Krat, 29 9 17.-18.III.1990 på Salix (R. Bygebj . ) .  Bo
rum, 2 9 9  25. III.1991 på T. fazfara (S. Tolsgd.). Vester 
Tørslev og v. Kjellerup Sø, 39 9 ll. IV.1991 på Salix og 
Petasiles lzybrid11s (R. Bygebj . ) .  F: Stige, et eks. obs. 
26.III.l991 på mur (0. Buh!). NWZ: Søtofte v. Kyringe, 
39 9 15. III.1990 på Croe11s og T. fmfara (S. Tolsgd.) .  NEZ: 
Dyrehaven, 19 24.Ill.1914 (W. Lundbeck). Carlsberg, 
29 9 24.1V.1918 og 13.IV1920 (A. Klocker). Utterslev, 
1 9  23.III.l950 i kælder (J. G .  Worm-Hansen). Bag
sværd, 1 9  2. Ill.l959 i hus (L. Lyneborg). LFM: Lise
lund, 1 9  l . IV.1934 på loft (S. L. Tuxen). Thureby, 1 9  
7. !. 1943 i hus (J. P. Kryger). 

Lundbeck (1916) nævner E. tenax som vor 
tidligst flyvende svirreflue. Gennem år
tier er dog kun gjort enkelte fund af over
vintrende eksemplarer i huse o.l., men i 
de senere år er tidligt flyvende hunner 
iagttaget i antal flere steder. I Norge er ar
ten fundet i april (Nielsen 1971), i England 
overvintrer den ofte (Kendall & Stradling 



1972), og i Holland flyver den på C roe u s fra 
februar (Goot 1979). 

I Danmark er overvintrede hunner især 
fundet flyvende i marts og i begyndelsen 
af april. I maj-juni er E. tenax endnu ret få
tallig, men i sensommeren bliver den sta
dig hyppigere, og i efteråret er den vor al
mindeligste art. Larverne (rottehaler) le
ver saprophagt i næringsrige vandansam
linger, og da de ikke stiller særlige krav til 
næringssubstratet og er uhyre tilpasnings
dygtige, er denne oprindeligt palæarkti
ske art med civilisationen blevet udbredt 
over det meste af jorden (Lundbeck 1916). 

Lathyrophthalmus aeneus (Scopoli). 

April: NWJ: Vandet Sø, ld 13. IV.l991 på Salix (J. K .  
Kjærgaard). NEJ: Læsø, 5 <(  <( og4dd 13.-14. IV.l991 på 
Salix, obs. i antal flere steder på øen (R. Bygebj . ) .  F: Sti
ge, 1 <( 16. IV.l991 på mur (0. Buh!). NEZ: Frederiks
berg, 7dd 25.-26.IV.l915 (A. Klocker), Carlsberg og 
Valby, 2<( <( og 8dd 6.-29. IV.l918-21 (A. Klocker). 
Amager og Lyngby, 2<( <( 27.-28. IV.l935 (E. W. Kaiser). 
Bat. Have København, 2dd 30. IV.l969, obs. i antal (E. 
Raid) . 
L. aeneus er jævnligt taget i foråret og især 
i sensommeren, hvor det seneste fund er 
fra 26. sept. (C.R. Larsen). Der er stadig 
nogen usikkerhed, m.h.t. hvorvidt arten 
overvintrer som puppe eller imago hos os. 
I Holland og England er iagttaget imagi
nes af begge køn midt om vinteren 
(Brugge 1980). 

L. aeneus er ikke nogen udpræget mi
grant, men den flyver nok temmelig langt 
omkring. Larven lever saprophagt i dynd, 
og arten flyver hos os især ved havet, hvor 
den i sensommeren ofte er taget på strand
sennep (Cakile maritima) . 

DISKUSSION 
Det var længe en gåde, hvorledes overvin
tringen foregår hos de sent flyvende arter 
som S. pyrastri og E .  balteatus. Selv om alle 
aphidophage arter, hvor forholdene var 
kendte, overvintrede som udvoksede lar
ver eller pupper, så var f .eks. Lundbeck 
(1916) tilbøjelig til at antage, at en art som 
S. pyrastri måtte overvintre i et tidligere 
larvestadium. Schneider (1947, 1948) påvi-

Tabel 2: Svirrefluer iagttaget i Danmark fra 16. januar til 
15. april. A: Antal 10 * 10 km UTM-kvadrater hvor 
imagines er registreret i perioden. B: Tidligst iagttagne 
flyvedato. C: • Univoltin art. * Bi- eller polyvoltin art 
der overvintrer som larve eller puppe eller (*) muligvis 
som imago. ** Polyvoltin art der overvintrer som 
imago. 

Tab/e 2: Hoverfiies observed i11 Dwmark from ]nllltary 16 to 
April 15. A: Nttmber of 10 * 10 km UTM-squnres wilere 
ndulis n re record ed i11 file period. B: Enrliesf date of fligilt ob
served. C: • Ullivolfille species. * Bi- or polyvolfille species 
ovenvinteriltg ns lnrvn or pupn or (•) possibly ns ndu/t. 
** Polyvoltine species ovenviniering ns ndu/t. 

A. B. c. 
Eristalis tenax (L. )  22 23.!!. ** 
Cheilasia albipila Meig. 32 l l . Ill .  • 

Melangyna quadrimaculata (Verr.) 27 ll . lii. • 

Cheilasia gros s a (F all.) 15 1 1 . Ill. • 

Episyrphus balteatus (de G . )  6 l l . Ill. ** 
Melangyna lasiophthalma (Zett.) 52 16.Ill. • 

Melangyna barbifrons (Fall .) 5 18 . Ill. • 

Eoseristalis pertinax (Scop.) 6 19.11!. * 
Syrphus torvus Ost. Sack. 12 22.Ill. * 
Melangyna lucifera Nielsen 3 31 .Ill. • 

Cheilasia chiaris (Meig.) 7 l . IV. • 

Parasyrphus punctulatus (Verr.) 5 l .  IV. • 

Cheilasia pagana (Meig.) 1 1  2.IV. * 
Scaeva selenitica (Meig.) 7 2.IV. ** 
Pachysphyria ambigua (F all . )  l 2.IV. • 

Lathyrophthalmus aeneus (Scop. )  7 6.IV. (*) 
Platycheirus cyaneus (Miill.) 5 7.IV. * 
Eoseristalis intricarius (L.) 6 8 . IV. * 
Metasyrphus nitens (Zett.) l 8.IV. * 
Eoseristalis interrupta (Poda) l 8 . IV .  * 
Eoseristalis arbustorum (L. )  4 12.IV. * 
Syritta pipiens (L.) 2 12. IV. * 
Rhingia campestris Meig. l 12.IV. * 
Eristalinus sepulchralis (L.) l 12.IV. * 
Cheilasia praecox (Zett.) 4 13.IV .  • 

Parasyrphus macularis (Zett.) 2 13.IV. • 

Cheilasia vernalis (Fall.) 2 13.IV. * 
Lapposyrphus lapponicus (Zett.) 1 13.IV. (•) 
Eoseristalis anthophorinus (F all.) 1 14.IV. * 
Metasyrphus Juniger (Meig.) l 15.IV. (*) 

ste, at individer, som fløj i det tidligste 
forår i Schweiz, var overvintrede og be
frugtede hunner, og idet man formodede, 
at disse arter havde en tilsvarende biologi 
længere nordpå, publicerede Williams et 
al. (1956) den teori, at der hvert år foregår 
en migration hos disse arter. 

Omfattende undersøgelser foretaget af 
Aubert & Goeldlin (1976) har vist, at så
danne træk foregår hvert år. I Alperne ses 
de som tætte sværme under passagen af 
højderygge, og især i sensommeren er 
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Fig. 3. Erisialis tenax <;> på pilerakle. Læsø 13. april 
1991. Foto: Rune Bygebjerg. 

Erisialis tenax <;> 011 willow cntci11 .  Læso, April 13, 1991. 
Photo: Rune Bygebjerg. 

individantallet stort. Teorien er blevet be
kræftet ved iagttagelser mange steder i 
Europa, og herhjemme er det ofte langs 
strandene, der er mulighed for at iagttage 
svirrefluernes migration. 

Migrerende arter kommer således i maj 
og særlig i juni-juli flyvende fra syd. I som
merens løb opformerer de sig, og i aug.
sept. trækker efterkommerne sydpå. I 
Holland har van der Goot (1979) noteret, 
at E. tenax og E .  balteatus - efter hunnernes 
ret kortvarige forårsflyvning - først obser
veres igen i juni. Idet afkom efter overvin
trede hunner kunne forventes at flyve i 
maj, er det næppe lykkedes for disse hun
ner at yngle, og forekomsten i juni består 
nok hovedsagelig af sydfra trækkende 
migranter. 

Hvad angår indflyvningen i Danmark, 
så var Lundbecks (1916) tidligst daterede 
E. balteatus taget 24. juni. Arten er dog se
nere fundet i maj, især i 1990, og her i sel
skab med S. selenitica og E .  tenax (Tols
gaard 1991). Det tyder på, at omend de 
overvintrede hunner kun i ringe grad har 
held med at yngle hos os, så skyldes den 
tidlige genkomst efter et lunt forår formo
dentlig, at arterne har ynglet forholdsvis 
nær ved vor sydgrænse. Iagttagelser fra 
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Nordvesttyskland, som for nylig er publi
ceret af Wolff (1990), bekræfter også her
fra, at flere migrerende svirrefluearter har 
overvintret i 1989-90. 

Selv om vi efterhånden har opnået en 
vis indsigt i svirrefluernes levevis, er der 
dog stadig mange uafklarede spørgsmål. 
Det er således fortsat meget usikkert, 
hvorledes svirrefluerne orienterer sig, når 
de migrerer, men da de kan sanse meget 
fine duftindtryk (Dixon 1959) f.eks. fra 
bladlus og trækplanter, kan dette antage
lig have nogen betydning. Svensson & 
Janzon (1984) har fremsat den teori, at de 
aphidophage arter migrerer, når der er 
mangel på bladlus i udklækningsområ
det, men denne teori forklarer dog ikke 
migrationens samlede dynamik. Da svir
refluerne overvejende er dagaktive og lys
elskende (Gilbert 1985), kan også sollyset 
tænkes at påvirke flyvningen. 

Svirrefluetrækket og de migrerende ar
ters mulighed for at overvintre hos os af
hænger hvert år af såvel globale som lo
kale forhold. Mange af efterårets seneste 
fund er gjort på solbegunstigede lokalite
ter, som er skabt ved menneskelig aktivi
tet, f.eks. i haver, parker og vildtfoder
plantninger. Her kan fluerne finde varme 
og næring endnu en tid, når mange andre 
lokaliteter er blevet for kolde og ugæstfrie. 
De polyvoltine svirrefluearter er meget til
pasningsdygtige, og arternes adfærd i for
bindelse med opsøgning af værtsplanter 
og overvintring kan derfor formodes at 
være i en fortsat vekselvirkning med men
neskets gøremål i naturen og miljøet. 

Således er svirrefluerne truet af pesti
cid-anvendelse, idet virkningerne går ud 
over både skadelige og nyttige organis
mer. Ved afgrøder og vækster, hvor der 
kan være risiko for bladlusangreb, vil vi 
derfor anbefale at overveje svirrefluernes 
status, fremfor uden videre at sprøjte 
med gift. Skånsomme dyrkningsmetoder, 
hvor der f.eks. sørges for, at der er blom
ster i eller tæt ved de dyrkede arealer, kan 
derimod have den modsatte effekt og til
trække svirrefluer, samtidig med at de til
bydes den næring, som er nødvendig, for 
at de kan modne og lægge deres æg. 



SUMMARY 
Overwillierin g ndulis m1d ol her observntiolls 011 Ilaverflies iH 
tlze willler lznlf-yenr. (Diptera, Syrphidae). 

In recent years studies on hoverflies have been inten
sified in Denmark, and very mild winters since 1987 
have added new information on their early and la te ac
tivity. Three species are now considered to be overwin
tering and flying in the early spring as adult females, 
and further species are considered as possible resi
dents or hibernators. 

Thus Senevn selellilicn has been reported in flight in 
April, from plantations of conifers, where on several 
occasions i t was found. in good condition after presu
mably 4-5 months in the hibernation stage. Two fema
les readily la id eggs in the labara tory, and their larvae 
were subsequently raised on Elntobiwn nbielilllllll and 
Drepnllosipllllm plntnlloides. 

A few Episyrplllls baltentus have been observed in 
March-April, and two such females had offspring 
when kept in the labaratory at 20°C. Outdoors such 
temperatures are hardly reached, but specimens 
caught in April had ovaries with mature eggs. In the 
greenhouse park of Jesperhus, where no pesticides are 
used, E. baltentus has been observed in flight even 
araund midwinter. 

Overwintered females of Erisinlis lellnx have been re
ported in flight in March and early April by several col
lectors. Llltlzyroplzthnlmus neneus and Metnsyrplzus In Higer 
are supposed to be overwintering as pupae, but they 
may perhaps hibernate as adults tao. Lllpposyrphus lnp
pollicus has been found very early, but the overwinte
ring stage of this rare species still is uncertain. 

Same migratory hO\�erflies have not proved able to 
survive a Danish winter yet, though they are among 
our latest flying species. These inelude Xnlltlznllrlms 
comtus, Metasyrplzus comllne, M. lw1dbecki, Seneva pym
stri and Meliseneva aurica/lis. They are not reappearing 
until May or even la ter in the summer. 

Van der Goot (1979) has noticed, that even though E. 
tenax and E. balteatns are flying in Februaq and March 
in the Netherlands, they do not breed with succes. 
Their offspring would be expected to fly in May, but 
specimens are scarcely found unti! June. Consequently 
these are assumed to be migratars from the south. In 
Denmark these species a re rare! y se en until June, but in 
the warm spring of 1990 they were both found in May, 
suggesting that they might have succeeded in breeding 
at least dase to our southern border. Observations 
from northern Germany, recently published by Wolff 
(1990), give further evidence of hibernating hoverflies 
in 1989-90. 

Migratars are aften dependent on gardens and at her 
refuges made by man. Yet, we are only littie m-vare of 
their habits and needs, although methods to support 
their flight and breeding ability might be valuable in 
cultivated areas. 
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