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Lov om Jagt og vildtforvaltning
- og regulering?

Folketinget har i maj måned vedtaget den nye
jagtlov, der i sin moderniserede version inklude
rer vildtforvaltning, men som dog stadig er en
jagtlov.
Loven har sin baggrund i det snart berømte
"køkkenbordsforlig", hvor formanden for jagtfor
eningen, formanden for ornitologerne og præsi
denten for naturfredningsforeningen blev enige
om et fælles udspil til ministeren. Loven er blevet
stort set identisk med organisationernes udspil,
så sjældent har organisationer sat så tykt fingeraf
tryk på en lov.
Loven handler om forvaltning af de vildtleven
de pattedyr og fugle, også de undslupne som har
etableret reproducerende bestande. Herved er alt
fra dværgmus til kronhjort og fra fuglekonge til
stork altså vildt. Storken har det jo vist sig, at man
ikke kan straffes for at skyde, men det er jo den
gamle lovs skyld.
Anderledes med dværgmusen - Danmarks
mindste gnaver. Den må man godt skyde eller
"regulere" på anden vis, hvis det står til miljømi
nisteren. Jagtloven er en rammelov, hvilket bety
der at ministeren kan fastsætte regler inden for en
afstukken ramme. Og rammen er vid. Miljømi
nisteren kan således fastsætte regler for regule
ring af vi.!d t i forbindelse med vildtskad er. F.eks.
"for at beskytte flora og fauna" (herunder altså
andet vildt), eller "for at hindre omfattende ska
der på bebyggelse, afgrøder, husdyr, skove, fiske
opdræt eller fiskeri- og vandområder".
Miljøministeren har allerede lavet udkast til en
række bekendtgørelser. Ifølge disse udkast skal
dværgmus og de fleste andre muse-arter kunne
reguleres uden hensyn til bestemmelserne i lo
ven. Det forekommer at være en urimelighed i
bekendtgørelsen, da der ikke i Danmark sker
"omfattende skader" af mange af disse arter. For
enkelte artet; f.eks. rotterne, husmus og markmus
er skader vel dokumenterede, og disse arter bør
have speciel status. Men hovedparten af Dan
marks småpattedyr er en integreret del af vore
økosystemer og bør ikke kunne reguleres efter
forgodtbefindende.
For øvrigt må man spørge sig selv (og mini
steren) om flagermus falder ind under betegnel
sen "mus"? Spidsmus, der jo hører til en helt an
den pattedyrorden, nemlig insektæderne, er i be
kendtgørelsen nemlig rubriceret som "mus"!
Miljøministeren får også bemyndigelse til at
fastsætte, hvilke arter som må jages og hvornår
deres jagttid skal være. Der venter hermed en
hård kamp om, hvorvidt grævling, hjejle, skalle
sluger og mørkbuget knortegås skal kurme jages,
og om hvornår ederfugl får fred.
I udformningen af alle disse bekendtgørelser
bør miljøministeren holde sig til, at et af lovens
hovedmål er "at regulere jagten således, at den
sker efter økologiske og etiske principper og un
der varetagelse af hensynet til beskyttelse af vild
tet, især af sjældne og truede arter". Den formåls
paragraf danner en fin ramme.
Red.
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The Flora of Græsholmen at Christiansø.

F lora lists were made on the islet Græsholmen, a scientific nature reserve near
Christiansø, east of Bornholm, Denmal'k, in 1902 -0 3, 1 9 37, 1964 and 1992 -9 3(see
Table 1 ). The number of certain breeding bird species, especially Herring Gull
(Larus argentatus), increased dramatically after 1925 (see Table 2 and Fig. 6 ).
The reason for this was the increasing a mount of offal in rubbish dumps and
from fishing vessels, the amount of the former later deelirting again. The effect
of the guano from the breeding birds on the plant conununity is obvious, nitro
philous species being fav oured (see species marked* in Table 1 ). Table 3shows
numbers o f plant species in common for the four lists.

Græsholmens planteliv har gennem tider
ne undergået store forandringer. Det skyl
des fortrinsvis en stigende gødningstilfør
sel fra de voksende fuglekolonie1� men en
Ilerdages brand i juli 1917 (Bornholms Ti
dende) har givetvis medført, at øens træ
og buskvegetation er forsvundet eller sat
kraftigt tilbage.
PLANTEREGISTRERINGER
Lister over plantearter fundet på Græshol
men i 1902-03 (S. Franck), 1937 (P. Gelting)
og 1964 (A Hansen & A Pedersen) er pub
liceret af Hansen et al. (1965). I Tabel l
sammenstilles oplysningerne herfra med
Lars Abrahamsens fund fra 1992-93. Plan
terne er artsbestemt af Lars Abrahamsen,
Kaj Halberg og Bernt Løjtnant. Palle Gra
vesen, Alfred Hansen, Simon Lægaard og
Anfred Pedersen takkes for bestemmelse
af visse arter og Peter Wind samt Anfred
Pedersen for diverse oplysninger.
Undersøgelsen i 1992 fandt sted 1 7 / 4
-25 / 7 o g 10-1 5 / 9, o g i 1993 2 1 J 6 - 8 / 8 . De
enkelte arters hyppighed og udbredelse re
gistreredes. Næsten alle arter er indsamlet
og findes i Dansk Herbarium, Botanisk
Museum, København. Latinske og danske
artsnavne følger Hansen (1991 ).
Flora og Fnunn 99(2): 43-53.

Arilus 1 993.

ÆLDRE FUND
Botanikeren F. Diderichsen (1814-87) be
søgte Græsholmen i juni-juli 1849. Han
indsamlede Fjerbregne (Athyrilun filix-fe
minn), Skjoldbregne (Polystichum /obntum),
Mark-Frytle (Luzula cnmpestris), Strand
Asters (Aster tripolium) og Roset-Spring
klap (Cnrdnmine hirsutn) (A. Pedersen, in
litt. 1992). I 1860 fandt J. Baagøe Glat Vej
bred (Plantago major ssp. in tenned in) (Han
sen et nl. 1965), og N.H. Bergstedt (1883)
nævner fund af Butfinnet Mangeløv (Dry
opteris cristntn) og Roset-Springklap. B .
Løppenthin (1936) nævner Alm. Gedeblad
(Lonicem periclymenum) og K. Paludan
(1947) angiver Bukketorn (Lycium barba
rum). Et gammelt fotografi fra 1 930'erne
(fig. 4) viser Vedbend (Hedem helix).
N. Petersen angiver en Brombær-art
(Rubus griffithinnus) fra 1931, og en fore
komst af Foder-Bede (Beta vulgnris ssp. vul
gnris) er nævnt af B. Fredskild fra 1 948
(Hansen et nl. 1965), men begge forekom
ster må bero på fejlbestemmelser (A Pe
dersen, in litt. 1992).
I TBU-arkivet på Botanisk Museum i Kø
benhavn er Poselæbe (Coeloglossum viride)
angivet som indsamlet på Græsholmen i
1 881 og er gentagne gange angivet i littera43

�
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Fig. l. Lokalitetsnavne på Græsholmen (påtegnet af Jens Gregersen). Højdekurver (l m) er indtegnet.

Nm11es of localities 011 Græshol111ell.
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turen (f.eks. Gravesen 1 982). Så vidt vides,
findes imidlertid ingen ark af arten fra
Græsholmen -og alle angivelser herfra ba
serer sig på overmævnte fund fra 1 881 . Da
der for det første ikke findes belæg for det
te fund, og da der for det andet ikke fore
ligger andre angivelser l fund af arten fra
Græsholmen, og da øen for det tredie ikke

rummer -eller rummede -blot nogenlun
de typiske lokaliteter for Poselæbe, må vi
anse 1881-angivelsen for tvivlsom.
Skjoldbregne, Butfinnet Mangeløv, Fo
der-Bede, Roset-Springklap, Brombær
(Rubus griffithianus), Bukketorn, Alm. Ge
deblad, Vedbend, Mark-Frytle og Poselæ
be er ikke med i Tabel 1 .

Tabel 1 . Plantearter registreret på Græsholmen 1 90 2-0 3, 1 937, 1 964 og 1 992-93 U fr. teksten). 'alm' betyder vidt ud
bredt og talrig, mens 'fåt' betyder få eksemplarer. *angiver udpræget nitrofile arter.
Plant species an Græsholmen in 1902-1903, 1937, 1964 and 1992-93. 'atm' indicates that the species is common
and widespread, 'få t' thai it is scarce.

•

indicates nitrophilous species.

1 90 2-0 3
Agrostis gigantea

Stortoppet Hvene ........................................... .
Krybhvene .............................................................
Alopecurus geniculatus Knæbøjet Rævehale ..............................
Anthemis arvensis Ager-Gåseurt...............................................
Anthoxanthum odoratum Vellugtende Gulaks..............................
Anthriscus sylvestris Vild Kørvel ..................................................
Arrhenatherum e/atius Draphavre ..............................................
Arternisia vulgaris Grå Bynke......................................................
Aster tripotium Strandasters........................................................
Athyrium filix-femina Fjerbregne ..................................................
Atriplex g/abriuscu/a Tykbladet Mælde........................................
A. littoralis Strand-Mælde.............................................................
A. patu/a Svine-Mælde...............................................................
A . prostrata s sp. prostrata Spyd-Mælde ...................................... .
Briza media Hjertegræs ...............................................................
Calamagrostis epigeios Bjerg-Rørhvene.....................................
Callitriche sp. Vandstjerne sp.......................................................
Capsella bursa-pastaris Hyrdetaske ............................................
Carex disfans Fjernakset Star.....................................................
C. extensa Udspilet Star..............................................................
* C. f/acca Blågrøn Star ..................................................................
C. nigra Alm. Star
* C. otrubae Sylt-Star....................................................................
Chamaenerion angustifolium Gederams.....................................
Charnomil/a suaveo/ens Skive-Kamille ........................................
Chenopodium album Hvidmelet Gåsefod...................................
Gieuta virosa Gi fttyde ..................................................................
Cochlearia danica Dansk Kokleare ..............................................
C. officinalis Læge-Kokleare .......................................................
Crataegus laevigata Alm. Hvidtjørn.............................................
C. monogyna Engriflet Hvidtjørn.................................................
Cynosurus cristatus Alm. Kamgræs .............................................
Dactylis glomerata Alm. Hundegræs...........................................
Deschampsia caespitosa Mose-Bunke ........................................
D. flexuosa Bølget Bunke............................................................. .
Dryopteris dilatata Bredbladet Mangeløv ....................................
E/eocharis palustris Alm. Sumpstrå ..............................................
Elytrigia repens Alm. Kvik ........................................................... .
E. repens + junceiforme Hybrid-Kvik ...........................................
Eradium cicutarium Hejrenæb....................................................
Festuca arundinacea Strand-Svingel..........................................
F. pratensis Eng-Svingel ............................................................. .
F. rubra Rød Svingel. ...................................................................
Fragaria vesca Skov-Jordbær......................................................
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1 90 2-0 3
Galeapsis bifida

Skov-Hanekro ...................................................

1992-93

+
+
+
+

+

+fåt
+fåt

+
+

+
+
+alm

+

.

Galium aparine Burre-Snerre .......................................................
G. boreale Trenervet Snerre ........................................................ .
G. uliginosum Sump-Snerre .........................................................
G. verum

1964

1 937

Gul Snerre ...................................................................
Blød Storkenæb ..................................................
G/aux maritima Sandkryb ........................................................... .
Holcus lanatus Fløjlsgræs ...........................................................
Hordeum murn
i um Gold Byg ....................................................... .
Hydrocaty/e vulgaris Vandnavle ....................................................
Juncus articulatus Glanskapslet Siv.............................................
J. bufonius Tudse-Siv ...................................................................
J. conglomeratus Knop-Siv...........................................................
J. effusus Lyse-Siv .......................................................................
J. glaucus Blågrå Siv....................................................................
* J. gerardi Harril
Juniperus communis Alm. Ene .....................................................
Lemna minor Liden Andemad..................................................... .
Leoniadon autumnalis Høst-Borst................................................
Lo/ium multifiarum Italiensk Rajgræs ..........................................
L. perenne Alm. Rajgræs ............................................................ .
Lotus corniculatus Alm. Kællingetand......................................... .
L. uliginosus Sump-Kællingetand.................................................
Lycopersicon /ycopersicum Tomat..............................................
Malva sylvestris Alm. Katost........................................................
Medicago lupulina Humle-Sneglebælg .........................................
Phalaris arundinacea Rørgræs .....................................................
Phragmites australis Tagrør..........................................................
Plantago coronopus Fliget Vejbred..............................................
Planceo lala Lancet-Vejbred........................................................
P major ssp. intermedia Glat Vejbred...........................................
P maritima Strand-Vejbred ...........................................................
Poa annua Enårig Rapgræs .......................................................
P pratensis Eng-Rapgræs............................................................
P frivialis Alm. Rapgræs............................................................. .
Polygon um aviculare Vej-Pileurt...................................................
P hydropiper Bidende Pileurt ......................................................
P lapathifolium ssp. pallidum Bleg Pileurt.....................................
P neglectum Spidsbladet Pileurt................................................ .
P persicaria Fersken-Pileurt .........................................................
Potentilla anserine Gåse- Potentil...............................................
P argentea Sølv-Potentil...............................................................
P pa/ustris Kragefod ....................................................................
Prunella vulgaris Alm. Brunelle .....................................................
Prunus spinosa Slåen ................................................................. .
Puccinellia disfans Udspærret Annelgræs....................................
P maritime Strand-Annelgræs....................................................
P suecica Slap Annelgræs...........................................................
Ranuncu/us acris Bidende Ranunkel........................................... .
R. flammula Kær-Ranunkel........................................................
R. repens Lav Ranunkel...............................................................
Rosa canina Hunde-Rose ...........................................................
R. obtusifolia Rubladet Rose ........................................................
Rubus caesius Korbær ................................................................
R. plicatus Ægte Brombær............................................................
Rumex acetosa Alm. Syre ...........................................................
R. acetosel/a Rødknæ ..................................................................
R. crispus Kruset Skræppe.........................................................
R. thyrsiflorus Dusk-Syre ............................................................ ..
Sagina maritima Strand-Firling ...................................................
Sa/ix repens Krybende Pil.............................................................
Sambucus nigra Alm. Hyld ............................................................
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1 902-03
Seirpus mariiimus

Strand-Kogleaks............................................
Bidende Stenurt... ....................................................
S. album Hvid Stenurt..................................................................
S. anglium Engelsk Stenurt...
Senecia sylvaficus Skov-Brandbæger.........................................
Solanum nigrum Sort Natskygge ...........................•.............•.......•
Sonehus oleraceus Alm. Svinemælk ...........................................
Spergularia rubra Mark-Hindeknæ
S . marina Kødet Hindeknæ..........................................................
Stellaria graminea Græsbladet Fladstjerne .................................
S. media Alm. Fuglegræs ............................................................
S. pal/i da Bleg Fuglegræs ............................................................
Trifolium fragiferum Jordbær-Kløver..............................................
T. repens Hvid-Kløver
Triglochin maritimum Strand-Trehage
Trp
i leurospermum maritimum ssp. ambigua var. retzii
Bornholmsk Kamille
.
Typha Iatifaiia Bredbladet Dunhammer.
Urtica dioeca Stor Nælde
Vicia cracca Muse-Vikke
V. tetrasperma Tadder-Vikke
Zostera marina Alm. Å legræs

1 937

.
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Fig. 2. Fieskesøen på Fieskehasen er en lille saltvandspåvirket sø. Der ses vegetation af bl.a. Strand-Kogle
aks (Scirpus marilimus), Spyd-Mælde (Atriplex prostrata ssp. proslrala), Kruset Skræppe (Rumex crispus) og
Strand-Asters (Asier tripoliwll). Juli 1993. Foto Peter Lyngs.

Fieskesøen on Fleskehasell is a smal/ pool colllainillg saltwater. The vegetaliall is domillaled by Seirpus maritimus,
A triplex prostrata ssp. proslrala, Ru111ex crispus and Asier fripoliltIIl. July 1993.
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Fig. 3. Ynglende Lomvier (Urin nnlge) og Sølvmåger (Lams argellfntus) på Vestmarken, 1990.
Foto: Peter Lyngs
.

Breedi11g Guillenwts (Urin aalge) n11d Herri11g Gulls (Lams argellfntus) 011 Vestmnrke11, 1 990.

GRÆSHOLMENS FUGLELIV
I 1926 blev Græsholmen fredet (inkl. ad
gangsforbud) på grund af det unikke fu
gleliv. Der vides ikke meget om fuglelivet
før 1920, men i det 18. og 19. århundrede
har antallet af ynglefugle givet været lave
re end efter fredningen på grund af men
neskelig færdsel (herunder bygning af
fæstningsværker og ægsamling). Udvik
lingen i ynglefuglenes antal og artssam
mensætning efter midten af 1920 'erne er
veldokumenteret (se Lyngs 1992). Som det
ses af Tab. 2 og Fig. 6 har fuglefaunaen un
dergået store ændringer i dette århundre
de. Således fordobledes biomassen fra
1925 til 1940, mens den femdobledes
mellem 1940 og 1970. Denne voldsomme
stigning skyldes især væksten i bestanden

af Sølvmåge (Lnrus nrgentntus), der profite
rede af de betydeligt øgede menneskes
kabte affaldsmængder (åbne lossepladser
og fiskeriaffald på havet) i denne periode.
I 1974 indledtes en bekæmpelse af Sølv
mågerne, som dog ikke havde den ønske
de effekt og var udtryk for en forkert poli
tik i et videnskabeligt reservat. Samtidig
reduceredes fødeudbuddet på grund af
nedlæggelse af de åbne lossepladset� hvil
ket bevirkede en kraftig tilbagegang i be
standen. I 1990 udgjorde fuglenes biomas
se kun halvdelen af biomassen i 1970 -men
var dog 5 gange så stor som i 1925. Ændrin
gerne i fuglefaunaen på Græsholmen er i
høj grad et udtryk for metmeskets påvirk
ning af miljøet.

Antal par/år
Edderfugl Sarnateria mollissima. . . ... .. . . . .. .. . . . . .. ..................................
Toppet Skallesluger Mergus serrator................. . . . . .... . . ....... .. . ... . . . . .. . . . .
Sølvmåge Larus argentatus.. . .... ....... . .. .. ........................................... .
Sildemåge Larus fuscus ........................................................ .......... ...
Stormmåge Larus canus..... ........ ....... ...... ......... ..................................
Fjordterne Sterna hirundo..................................................... .......... ...
Lomvie Uria aa/ge......... .. . .. ... . . ....... ... . . . . ... .. .. . ............................ ........ .
Alk AIea torda
..

.

.

.

.

.

. . . . . . . . . . . . . . . ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 925

1 940

1 970

1 990

200
10
20
200
5000
50
o
15

1000
25
300
1 100
4400
50
1 30
1 60

600
o
20000
200
o
o
1000
1 30

500
o
8500
5
o
o
1 800
425

Tabel 2. De talrigeste ynglefugle på Græsholmen i dette århundrede, udvalgte år (efter Lyngs 1 992).
Most numerous species of breeding birds on Græsholmen in the 20th century, se/ected years.
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Fig. 4. Galgebakken og Jornfrudalen med Engriflet Hvid�ørn (Cratnegus 11/0IIOSYIIn), Alm. Gedeblad (Lollice
ra periclyme1111111), Vedbend (Herlem helix) og sandsynligvis Bjerg-Rørhvene (Cnlmllngrostis epigeios), slutnin

gen af 1930'erne. Foto O. Helrns.

Galgebakkell n11d Jomfruda/w with Cm Inegus 11/0IIOSYIIn, Lo11icera peric/yme1111111, Herlem l1elix n11d probnbly Caln
Ilingrostis epigeios, tl1e Inie 1930's.

Fig. 5. Samme parti, oktober 1990, med Bjerg-Rørhvene (Cnlmllngrostis epigeios) som dominerende art. Foto
Peter Lyngs.

Same aren, October 1990, with Cnlnmngrostis epigeios ns d0111i11nli11g species.
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FUGLENES INDVIRKNING PÅ
PLANTELIVET
Den stigende næringsstoftilførsel fra den
øgede fuglebestand har medført betydeli
ge ændringer i artssammensætningen af
Græsholmens plantesamfund, der nu især
udgøres af udpræget ni trofile arter. Der er
tydeligvis sket væsentlige ændringer i de
enkelte arters hyppighed og udbredelse.
Eksempelvis har Fløjlsgræs (Holcus Inna
tus), der i dag er den dominerende art,
næppe spillet en større rolle i plantesam
fundet, som det så ud i begyndelsen af det
te århundrede (Hansen et nl. 1 965). Ænd
ringerne i plantesamfundet har bl.a. haft
betydning for antallet af rugende Ederfug
le (Somnterin mollissimn), der er gået bety
deligt tilbage pga. forringede redemulig
heder som følge af en reduktion af buskve
getationen.
I alt kendes nu 134 (+ 3 tvivlsomme) ar
ter l underarter karplanter fra Græshol
men, men kun 4 er fælles i listerne fra de fi
re undersøgelser: Fløjlsgræs, Krybhvene
(Agrostis s tolonifern), Alm. Kvik (Elytrigin
repens) og Enårig Rapgræs (Pon m111un). I
1 902-03 fandtes 56 artet� i 1992-93 64 -men
kun 12 (19%) er fælles for de to lister (Tab.
l og 3). Der sker dog en stigende grad af
artssammenfald gennem årene, og i listen
fra 1992-93 er 44 (69%) arter således fælles
med listen fra 1964.
Det er karakteristisk for situationen i
1992-93, at der er en overvægt af udpræget
nitrofile arter (43 af 64), mens typiske arter
fra tørbund, herunder egentlige overdrev
sarter, næsten alle er forsvundet. I løbet af
dette århundrede er øens eneste fersk
vandshul groet til med Rørgræs (P/w/aris

1 1( 31%)
1 5( 24%)
10( 1 9%)

1 964
1 992-93

Tabel 3. Fælles plantearter for de fire lister Ufr. Tabel 1 ) .
Plant species in common for the tour lists (cf. Tabte 1).
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Fig. 6. Biomassen (kg levende vægt) hos adulte yng
lefugle på Græsholmen, udvalgte år 1925-90.

Biomass (kg /ivi11g weight) of nd11ll breedi11g bil·ds 011
Græslw/me11, certni11 yenrs betweell 1 925 mrd 1990.

amndinncen), Bredbladet Dunhammer
(Typhn lntijolin) og Stor Nælde (Urticn dioe
cn), og de øvrige glykobe arter er næsten al
le forsvundet sammen med de to limniske
artet� vandstjerne (Cnllitriche sp.) og Liden
Andemad (Le11111n mino1). De nuværende
arter har for de flestes vedkommende en
bred økologisk amplitude, hvilket er ka
rakteristisk for plantearterne på fuglerige,
ubeboede småøer (Løjtnant, upubl.). En
meget væsentlig del af arterne er pioner ar
tet� der er karakteristiske for 'urolig', næ
ringsrig og åben bund -hvilket er typisk i
danske fuglekolonier. løvrigt er det ejen
dommeligt, at f.eks. mælkebøtte-arter (Tn
rnxacum spp.) ikke er fundet på Græshol
men.

1 964

1 937

1 90 2-0 3
1 937
1 964
1 992-93

••
00000

20( 32%)
20( 31%)

1 992-93

44( 6 9%)

Fig. 7. Udbredelsen af fem iøjnefaldende plantearter på Græsholmen i 1992; samtlige buske (Alm. Hyld

(SnlllbttC/Is nigrn), Ægte Brombær (Rubus plicntus) og Rubladet Rose (Rosa obtusifolin)), samt Gederams ( Clw 
lllneHerion mtgustifoliutu) og Tagrør (Pitragl i l iles nuslralis).
Tlte dislributiou of tlte co11spicuous species Sn11tbucus 11igrn, Ru bus plien lus, Rosn oblusifolin, Chmllnellerioll nllgus
tifoliulll n11d Phrng111ifes nusfralis 011 Græsltolllleu i11 1992.

ARTER FUNDET I 1992-93, STATUS OG
UDBREDELSE
H angiver, at arten er fundet på de højere
liggende dele af Græsholmen, mens K an
give!� at den er fundet på de kystnære, salt
vandspåvirkede dele. Placeringen af de
omtalte lokaliteter på Græsholmen frem
går af Fig. l.
Krybhvene (Ag roslis stolouifern).
Almindelig på Højsletten (H).
Vild Kørvel (Aillilrisws Slflvestris).
Fåtallig på Strandeng �n (K).
Draphavre (Arrilel lnflleri lll l elntius).
Meget almindelig omkring Højsletten, Kirkegården
og lomviefjeldene (H).
Grå Bynke (Artemisin vulgnris).
Fåtallig, ktm ved Tomten med ca. 30 eksemplarer (H).
Strand-Asters (Asier tripolium).
Almindelig i strandzonen øen rundt, men flest om
kring Fieskehasen (K).
Strand-Mælde (Atriplex littornlis).
Meget almindelig på Strandengen og ved Brovig (K).
Svine-Mælde (A triplex pat u/n).
Fåtallig ved Å levig (K). Fundet som ny for Græshol
men i 1993.

Spyd-Mælde (Al riplex prosirn/n ssp. proslrnln).
Meget almindelig over hele øen, dog ikke på Højslet
ten. Især almindelig på øens vestlige dele og Stran
dengen (H, K).
Bjerg-Rørhvene (Cnlnmngrostis epigeios).
Meget almjndelig omkring lomviefjeldene og i Jom
frudalen (H).
Hyrdetaske (Cnpse/ln bursn-pnstoris).
Fåtallig, 5 ex. i klippesprækker i 1992 (H).
Gederams (Cilnmnweriou nugustifolium).
I 1992 almindelig, men spredt forekommende, spe
cielt på midtøens højere dele (H) (se Fig. 7). Langt
mere fåtallig i 1993, sikkert pga. det tørre forår.
Skive-Kamille (Cilnmomi/ln sunveolws).
Fåtallig. En lille bevoksning mellem Vestvarden og
Grottevig (H).
Hvidmelet Gåsefod (Cile 1 1 opodiu 11 1 album).
Almindelig på øens lavere dele (K).
Dansk Kokleare (Cocillenrin dnllicn).
Meget almindelig, specielt neden for S�erneskansen
og på de højere dele af øens vestende (H, K).
Alm. Hundegræs (Dactylis glomernln).
Almindelig i Græsslugten (H).
Alm. Kvik (Elytrigin repws).
Almjndelig på de højere dele af øen (H).
Hybrid-Kvik (Elytrigin repws x jllllceiforme).
Almindelig i den østlige del af øen (H). Fundet som
ny for Græsholmen i 1993.
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Rød Svingel ( Festuen rubrn).
Almindelig overalt (H, K).
Burre-Snerre (Gnlium npnriue).
Fåtallig, ca.lO eksemplarer ved Ladevig (K). 3 indivi
der mellem Rullestensflanken og Å levig (H).
Skov-Hanekro (Gnleopsis bifidn).
Fåtallig, 3 eksemplarer ved Ladevig i 1992 (K).
Blød Storkenæb (Gernuium molle).
Fåtall ig, l individ på sydsiden af Jomfrudalen (H).
Fundet som ny for Græsholmen i 1992.
Fløjlsgræs (Holcus lmtnltts).
Meget almindelig. Den dominerende planteart, ud
bred t på ca. 3 l 4 af øen (H, K).
Gold Byg (Hordeum muriuuut).
Almindelig ved Tomten midt på øen (H).
Harri! (Juuws gernrdi).
Meget almindelig overalt på øen, specielt i strandzo
nen (H, K).
Alm. Rajgræs (Loliutu pereuue).
Fåtallig i Græsslugten i 1993 (H).
Tomat (Lycopersicou lycopersicum).
Fåtallig, 8 små eksempiaTer medio september i klip
pesprækker spredt på øen (H). Fundet som ny på
Græsholmen i 1992. Ikke fundet i 1993.
Alm. Katost (Mnlvn sy/ves/ris).
Meget almindelig: Spredt overalt på øen, især stor
bevoksning ved F årehuset (H, K). Fundet som ny for
Græsholmen i 1992.
Rørgræs (Pitnlnris nruudiuncen).
Meget almindelig overalt på øen, men spredt fore
kommende (H, K).
Tagrør (Pitrngmites nustrnlis).

Almindelig; en bevoksning på ca. 1000 rør ved Ceci
lies Badekar (K).
Fliget Vejbred (P/mt/ngo corouopus).
Fåtallig. 5 eksemplarer i klippesprække øst for Fles
kesøen i 1993 (H).
Lancet-Vejbred (P/nu/ngo lmtceolnln).
Et eksemplar i klippesprække øst for Fieskesøen (H).
Fundet som ny art for Græsholmen i 1993.
Enårig Rapgræs (Pon mntun).
Almindelig (H, K).
Eng-Rapgræs (Pon prnteusis s./.).
Fåtallig, spredt forekommende (H, K).
Alm. Rapgræs (Pon trivinlis).
Almindelig (H, K).
Vej-Pileurt (Polygotl/IIU nviculnre).
Meget almindelig, men spredt forekommende (H, K).
Bleg Pileurt (Polygouuttt lnpntltifolium ssp. pnllidum).
Almindelig ved Cecilies Badekar (K). En enkelt fun
det i Sumpen i 1992 (H).
Fersken-Pileurt (Polygouum persicnrin).
Almindelig på nordkysten, specielt ved Ladevig (K).
Gåse-Potentil (Potwtilln nuseriun).
Et eksemplar ved Nørre Vig (K). Fundet som ny art
for Græsholmen i 1993.
Urlspærret Annelgræs (Pttcciuellin dis/nus).
Almindelig i klippesprækker på Fieskehasen (H, K).
Strand-Annelgræs (Pucciuellin tunritimn).
Fåtallig ved Fieskesøen (K). Fundet som ny for Græs
holmen i 1993.
Slap Annelgræs (Pucciuellin suecicn).
Almindelig i Græsslugten (H).

Fig. 8. Græsslugten med Lille Lomviefjeld i baggrunden. Total dominans af Fløjlsgræs (Holcus lnuntus) med
lidt Bjerg-Rørhvene (Cnlnmngrostis epigeios) Fløjlsgræs er normalt hjemmehørende på ret mager bund, og
det er overraskende, at den i den grad kan dominere på en fuglerig ø som Græsholrnen. Juli 1993. Foto Peter
Lyngs.

Græsslugteli witlt Lille Lomviefjeld i11 Ilte bnckgrollluf. Tlte vegetntio11 is totnl/y dot11i11nted by HolCl /s lnuntus witlt n
littie Cnlnmngrostis epigeios. July 1993.
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F ig. 9. Mange af buskene e r
s lået ihjel af overgødskning
fra ynglefuglene, he r en
Hyld (Smubuws uigrn). Juli
1993. Foto Peter Lyngs.
Mnuy of file bttshes hnve been
killed by file gttnllo jrou1 file
breediug birds, liere Snmbttctts
Itigrn. ]u/y 1 993.

Rubladet Rose (Rosn obfusijofin).
Kun een stor busk på Kirkegården, bestående af ca.
35 kraftige grene (H).
Korbær (Rttbus cnesius).
Fåtallig ved Fårel1t1set (H). Flmdet som ny for Græs
holmen i 1992.
Ægte Brombær (Ru bus plicnfus).
Pletvis almindelig på øst- og midtøen (H) (se Fig. 7).
Rødknæ (Rumex ncefoselln).
Meget almindelig på de højere dele af midtøen, spe
cielt store bevoksninger mellem Kirkegården og So
da vandshytten (H).
Alm. Syre (Rumex ncefosn).
Et eksemplar ved Store Lomviefjeld i 1992 (H). Ikke
hmdet i 1993.
Kruset Skræppe (Rumex crispus).
Meget almindelig, dog mest i strandzonen (K, H).
Dusk-Syre (Rumex fliyrsijlorus).
Fåtallig i Græsslugten, 5 tuer (H).
Alm. Hyld (Snmbucus uigrn).
Almindelig, 65 levende individer (se Fig. 7). Særligt
store buske ved Brovig (H, K).
Strand-Kogleaks (Seirpus mnrifimus).
Almindelig ved vestbredden af Fleskesøen, i Malke
vig og i Brovig (H, K).
Bidende Stenurt (Sed11111 ncre).
Fåtallig i klippesprække ved Vestvarden (H).
Hvid Stenurt (Sedum n/bum).
Fåtallig i klippesprækker på Fieskehasen (H). Fun
det som ny for Græsholmen i 1992.
Engelsk Stenurt(Sedum nugliwm).
Almindelig på Fleskehasen, ved Græsslugten og på
Galgebakken (H). Fundet som ny Græsholmen i
1993.
Sort Natskygge (Solnuum uigrum).
Fåtallig i fugtigt hul i Græsslugten (H). Fundet som
ny for Græsholmen i 1992.
Alm. Svinemælk (Souc/111s olernceus).
Fåtallig, ca. 10 eksemplarer mellem Teilvig og Brovig
(K). Fundet som ny for Græsholmen i 1992.
Mark-Hindeknæ (Spergulnrin rubrn).
Almindelig på de højere dele, specielt Højsletten og
ved Stjerneskansen (H).

Kødet Hindeknæ (Spergulnrin snliun).
Almindelig flere steder langs kysten, specielt mange
på Fieskehasen (K).
Græsbladet Fladstjerne (Sfellnrin grnmiuen).
Fåtallig i Græsslugten (H). Fundet som ny for Græs
holmen i 1992.
Fuglegræs (Stellnrin medin).
Almindelig fra Paludans Skur og videre gennem
Græsslugten, samt omkring Rullestensflanken (H).
Strand-Trehage (Trigloc/Iiu mnrifimum).
Fåtallig. En enkelt tue på Abranakke i 1993 (K).
Bornholmsk Kamille (Tripleurospermum mnrifimtllll ssp.
nmbigun var. refzii).
Meget almindelig på Fieskehasen og vestøen, iøvrigt
pletvis fordelt (H, K).
Bredbladet Dunhammer (Typhn lntifolin).
Fåtallig i Sumpen, kun 6 planter (H). To individer
med frugtstande i 1993.
Stor Nælde (Urticn dioecn).
Almindelig i Sumpen (H).
Tadder-Vikke (Vicin tetrnspermn).
Fåtallig. Et eksemplar ved Stjerneskansen nær Fåre
huset i 1992 (H).
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NATURBENYTTELSE KONTRA NATURBESKYTTELSE
Naturhistorisk Forening for Jylland
afholder symp osium
lørdag den 27. november 1993
på
Matematisk Institut
Århus Universitet
kl. 10.00-16.15
NOTER DATOEN ALLEREDE NU!
N edenstående indlæg er planlagte - ret til ændringer forbeholdes naturligvis

1 0.00-10.30 Turistchefens drøm. Chefkonsulent Anders Jørgensen, Ry
1 0.30-11 .00 Behøver de vilde planter at være bange for turisterne? Botaniker Sten
Moeslund, Frederiksborg amt.
11 .00-1 1 .30 Hvordan har benyttelse og beskyttelse påvirket den højere fauna?
Forstfuldmægtig Poul Hald-Mortensen, Skørping.
11 .30-12.00 Turisme og natur i et presset kystområde. Statsskovrider Frede Jensen,
Nordjyllands statsskovdistrikt.
12.00-12.30 Er naturbeskyttelseslovens §l selvmodsigende? Afdelingsleder i Danmarks Naturfredningsforening H.C. Karsten.
12.30-13.30 Frokost
1 3.30-14.00 En naturvejleders erfaringer. Naturvejleder Torben Bøgeskov.
14.00-14.30 Gudenåen, naturen og fiskene. Museumsinspektør Frank Jensen.
14.30-15.00 Hvem skal bruge Gudenåen - kaos, konflikt eller planlægning? Konsulent i Miljøministeriet Bent Lauge Madsen.
1 5.00-15.30 Gudenåproblemerne og de kulturhistoriske minder. Museumsleder
Bjørn Stiirup, Langå.
1 5.30-16.15 Opsamlingsdebat Ordstyrer: Viceskoleinspektør Søren Højager, År
hus.
·

Tilmelding til symposium inklusive kaffe ialt 5 0 kr. Ønskes også frokost
indbetales ialt 131 kr. på giro 706 8786 Naturhistorisk Museum »Flora og Fauna«
Universitetsparken 8000

Århus C, senest l. november 1993

Symposieheftet er gratis for foreningens medlemmer. Y deriigere oplysninger
hos foreningens sekretær Eiler Worsøe 86 44 51 86
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De brune blåfugle (Lepidoptera, Ly caenidae)
- hvor og hvordan man finder arternes æg.
Ole Fogh Nielsen, Søkildevej 87, 8680 Ry.
The Hairstreaks (Lepidoptera, Lycaenidae)
- where and how to find the eggs of the species.

The Hairstreaks are same of the most overloaked butterflies. However� i t is not
difficult to find their eggs, so in this way one has great possibilities of monito
ring the species. The Hairstreaks lay eggs on twigs of deciduous trees and bus
hes at the end of summer, and the eggs can be found here w1til hatching, which
takes p lace the foliowing spring. This artide describes where and how one find s
the eggs of the foliowing species: Thecla betu/ae (Linnaeus, 1 758), Quercusin quer
cus (Linnaeus, 1758) and Sntyri11111 w-n/bum (Knoch, 1782). A search for the eggs
of Sntyri11111 ilicis (Esper� 1779) has also been carried out, but unsuccessfully. Sn
tyrilll/1 p ru ni (Linnaeus, 1758) has not been an object of the search.

De bnme blåfugle hører til de mest overse
te af de danske dagsommerfugle, da arter
ne (bortset fra Callophrys rubi (Linnaeus,
1 758), som ikke er behandlet i denne arti
kel) lever ret skjult, enten i toppen af høje
løvtræer eller i tætte slåenkrat
Imidlertid ser det ud til at være væsent
lig nemmere at finde dyrenes æg end selve
den voksne sommerfugl, og denne artikel
beskriver, hvor og hvordan man finder æg
hos følgende arter: Thecla betu/ae (Linna
eus, 1 758), Querc11sia quercus (Linnaeus,
1 758) og Satyrhun w-album (Knoch, 1 782).
Der er desuden blevet ledt efter æg af Saty
rium ilicis (Esper, 1779), men uden resultat.
Der er ikke blevet søgt efter æg af Satyrium
pnmi (Linnaeus, 1 758).
Fælles for de brune blåfugle (ikke C. ru
hi) gælder det, at æggene i slutningen af
sommeren placeres på grene og kviste på
forskellige løvtræer og -buske og først
klækkes næste forår. Iagttagelser og obser
vationer foretaget i 1992 og 1 993 på Ry-eg
nen og i et område nord for Horsens Fjord
viser, at hos T. betu/ae og Q. quercus sker
klækningen i slutningen af april /begyn
delsen af maj. Hos S. w-nlbwn allerede i be
gyndelsen af marts. De tomme æg-skaller
er iøvrigt -bortset fra et cirkelrundt hul i
toppen af skallen -intakte og kan findes
frem til næste vinter. Med lidt øvelse er det
ikke svært at finde æggene, og man har,
som det fremgår, en meget lang periode til
rådighed.
Gode og grundige beskrivelser af arterFlora og Fnunn 99 (2):55-58, Arilus 1 993.

nes æg findes hos Maitland Emmet & He
ath (1989). Dog mangler S. ilicis, som ikke
forekommer i England. Beskrivelse af S. iii
cis-ægget finder man bl.a. i Geiger: ''Tagfal
ter und ihre Lebensraume" (1987), hvor der
også er gode fotos af de forskellige arters
æg. Desuden kan nævnes de udmærkede
tegnede tavler hos Thomas & Lewington
(1991), hvor æggene hos de engelske arter
er vist.
Angående litteraturen iøvrigt eksisterer
der� bortset fra J. Thomas' studier af de bru
ne blåfugle (1991 ), som indeholder mange
relevante og spændende iagttagelser, kun
meget få oplysninger om observationer af
æglægning eller fund af æg i naturen.
Som indledning til gennemgangen af de
enkelte arter, skal det bemærkes, at der i
forbindelse med undersøgelserne ikke er
benyttet specielle hjælpemidler som stiger
o.l.. Kun buske og grene, som har kunnet
nåes direkte fra jorden er blevet undersøgt,
og en notesbog og en god lup med 10 x for
størrelse er alt, hvad der har været brug for.

THECLA BETLlLAE
Arten findes på øerne og i den sydlige del
af Øs�ylland. Der er ingen tvivl om, at ar
ten, som lever uhyre skjult og samtidig har
en lav bestandtæthed, er meget overset.
Selv på gode lokaliteter ser man kun yderst
sjældent imago.
Derimod finder man nemt sommerfug
lens æg, som er hvide og meget tydelige
mod de mørke slåengrene efter løvfald.
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Undersøgelserne af T. betulne-æg er fOl·eta
get i vinteren 199 1 / 92 og i vinteren 1992/
93. Der er ialt fundet 97 æg på fire forskel
lige lokaliteter i et område nord for Hor
sens Fjord (NG 69). (Tabel l og fig. l).
T. betu/ae holder til i lune og solbeskinne
de slåenkrat (Prunus spinosn). Æggene, der
oftest sidder enkeltvis og ret spredt, findes
især på sydvendte, yderligt siddende gre
ne med friske, unge skud. De fleste æg fin
des i torn / grenvinkler på nye skud (se fig.
l ). Æggene er fundet fra 0,4-1,8 meters høj
de og er ofte, men ikke nødvendigvis, pla
ceret ved blomsterknopper. Den unge lar
ve lever af blade og bladknoppe1� så blom
sterknopper er ingen nødvendighed.
Som tidligere nævnt er æggene meget
nemme at finde efter løvfald, men kan også
sagtens findes i sensommeren, mens der er
blade på slåenbuskene. Om foråret bør
man lede inden midten af marts, da slåen
knopperne fra dette tidspunkt bliver lyse,

Fig. l. T. betu/ae: æggenes placering (se også tabel l)
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T. betu/ae æg

antal

A) æg i vinkel ml. sideskud/torn fra dette
og forrige års skud. Ofte ved
73
blomsterknopper
B) æg ved blomsterknopper
på dette års skud
6
C) æg i grenvinkel ml. forrige og
2-års skud
18
ialt
Tabel 1 .

97
T. betulae:

%

75,3
6,2
18,5
100 ,0

æggenes placering( se også fig. 1 )

svulmer o p o g i mange tilfælde skjuler æg
gene.

QUERCUSIA Q UERCUS.
Arten er udbredt og almindelig over det
meste af landet. Selvom sommerfuglen of
test opholder sig i toppen af høje egetræe1�
er det den af arterne, man ser mest. Allige
vel er jeg overbevist om, at den kan findes
mange andre steder, end det nu er tilfæl
det.
Ved hjælp af æg-fund har jeg dels fundet
arten flere nye stede1� dels konstateret, at
den i nogle områder ser ud til at være ud
bredt over meget store arealer. I flere områ
der ved Gl. Ry og Ry finder man stort set
æg overalt, hvor der er eg!
Undersøgelserne af Q. quercus-æg er
foretaget i perioden juli 1992 - april 1993.
Der er ialt fundet 138 æg i tre forskellige
områder i Midt- og Østjylland: Hvidding
Krat (NH 46), Sondrup Bakker (NG 69) og
Gl. Ry og Ry (NH 41 og NH 31).
(Tabel 2 og fig. 2).
Q. querats kan findes i skovlysninger og
ved skovbryn, på ege på tilgroede lyng
bakker og på enkeltstående træer ved
markveje og hegn. Æggene lægges både på
stilk-eg (Quercus robur) og på vinter-eg
(Quercus petmen) samt på krydsninger af de
to arter. Placeringen er den samme, hvad
enten de findes på den ene eller den anden
slags eg.
Æggene, der normalt sidder enkeltvis,
findes yderligt på sydvendte, solbeskinne
de grene på træer med blomsterknopper.
Den unge larve lever af blomsterknoppe1�
og man finder derfor ingen æg p å yngre
træer og buske, som kw1 bærer bladknop-

Q. quercus-æg

antal

%

A) æg ved endeknop
1 00
B) æg ved sideknop på dette års skud
14
C ) æ g i grenvinkel p å forrige års skud
12
D) æg i grenvinkel på 2-års skud
6
E ) æg under blad-ar på forrige års skud 4
F) æg på "ar" mellem dette og
forrige års skud
2

72 ,5
10,1
8,7
4,3
2,9

i alt

1 38

1,5

1 00,0

Tabel 2. Q. quercus: æggenes placering (se også fig. 2)

per. Æggene placeres flere steder på grene
ne, men langt de fleste finder man ved en
deknopper (se fig. 2). Q. quercus-æggene er
ikke så synlige som T. betulne-æggene, men
findes dog ret let både før og efter løvfald.
Som regel finder man kun ganske få æg på
hvert træ.

Fig. 2. Q. qtterws: æggenes placering
(se også tabel 2)

Fig. 3. Sntyri1111t w-nlb11m

SATYRIUM W-ALB UM
Denne art er udbredt og sandsynligvis ret
almindelig over det meste af landet, med
undtagelse af Vestjylland.
Sommerfuglen holder til i toppen af høje
elmetræe1� og det er en art, man normalt
ikke ser meget til, selvom den sommetider
kan ses i antal på tidsler nedenfor elmetræ
erne. Men æggene er nemme at finde, og
man kan som regel hurtigt konstatere om
et elmetræ huser en koloni af arten.
Undersøgelserne af S. w-album er foreta
get i perioden september 1992 -marts
1993. Der er ialt fundet 258 æg i områder
ved Sondrup Bakker (NG 69) og ved Ry
(NH 41).
S. w-album kan findes overalt, hvor der
vokser elm: omkring gårde, ved kirke
gårds-alleel� ved skovveje og skovbryn. Et
enkelt træ er nok til at huse en bestand.
Æggene, der indtil videre kun er fundet
på småbladet elm (U/mus carpinifolia), læg
ges yderligt på sydvendte nedhængende
grene på større træer med blomsterknop
per. Den w1ge larve lever af blomsterknop
pel� og ligesom det er tilfældet ved Q. quer
cus, finder man ingen æg på yngre træer,
som kun bærer bladknopper. (Blomster
knopper er runde, bladknopper aflange).
Æggene placeres flere forskellige steder på
grenene, men langt de fleste findes ved en
deknopper eller på "arret" mellem dette og
forrige års skud (se fig. 4).
Modsat de to tidligere gennemgåede ar
tel� hvor æggene sidder ret spredt, finder
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antal

%

A) æg ved sideknop på dette års skud
14
B) æg på "ar" mellem dette og forrige
51
års skud
C) æg direkte på forrige års skud
14
D) æg ved blad-ar på forrige års skud
4
E) æg ved endeknop
1 74
F) æg direkte på sideknop på dette
års skud

5,4

S.

w-album-æg

i alt

258

1 9,7
5,4
1 ,6
67,5
0,4
1 00,0

Tabel 3. S . w-album: æggenes placering (se også fig. 4)

man ofte mange S. w-nlbum-æg på den
samme gren eller det samme træ. Det stør
ste antal er 129 æg, som blev fundet på et
enkelt halvstort træ.

Æggene findes let før løvfald, men man
finder mange flere, når træerne er uden
blade.

SATYRIUM ILICIS.
Arten er en af vore sjældneste dagsommer
fugle, og den er i de senere år kun fundet i
Hvidding Krat (NH 46), hvor den for tiden
ser ud til at være meget fåtallig. Der er ble
vet ledt efter artens æg flere gange i decem
ber 1992, men uden resultat.
Ifølge Weidemann (1988), der som den
eneste beskriver fund af æg i naturen, lever
larven af bladknopper og blade, og ægge
ne skulle således kunne findes både på
små og store egebuske.
Da man finder en del Q. quercus-æg på S.
ilicis-lokaliteten, er det selvfølgelig vigtigt,
at man er klar over forskellen på de to ar
ters æg (se "Tagfalter und ihre Lebensrau
me", 1987).
S. ilicis er samt nævnt en af vore meget
sjældne dagsommerfugle, og det er af stor
betydning, at vi, i tilfælde af en evt. biotop
pleje, ved hvor arten lægger sine æg.
Hvis der blandt læserne er nogen, der har
fundet S. ilicis-æg, vil jeg være meget inte
resseret i at få det at vide.
AFSLUTNING
Som tidligere nævnt er det ikke svært at
finde de brune blåfugles æg, og jeg vil op
fordre til, at man prøver at registrere arter
ne på nye steder ved hjælp af æg-fund.
Faktisk er det meget fascinerende at gå på
"dagsommerfugle-jagt" midt om vinteren,
og man har mulighed for at undersøge lo
kalitetel� som man ikke nåede i de forskel
lige sommerfugles altid alt for korte flyve
tid.
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Rubus hobroensis,
en ny regionalart i Brombærrenes Sekt. Corylifolii
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Platanvej 15
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9500 Hobro

Ru bus ltobroe11sis, eine neue Regionalart in der sect. Corylifoliis der Brombeeren

Ru bus hobroensis wird ais eine neue Regionalart in der sect. Corylifolii serie Subrndulne besebrie

ben w1d is t von der Stad t Hobro bei Mariager Fjord in Nordjylland genannt.
Die Verbreitung wird auf fig. 3 gezeigt. Die Art ist durch die ziemlich vielen, kurzen
Stieldri.isen a uf alien Aehsen besonders karakterisiert, z war in verschiedener Masse. Ausser
dem hat der Schossling eine schwache Behaarw1g von ziemlich wenigen Einzel- und Biischel
haaren. Die Bestaehelung is t meistenteils homoacanth mit 4-6 mm langen, sehlanken und ge
raden oder geneigten Stacheln, doch einigermassen zum Teil mit kleineren, schwach geboge
nen Staeheln in Kombination mit reduzierten Staeheln. A m meisten nach unten is t der Sehoss
ling oft ziemlieh dieht heteracanth. Die Mitteibiatter sind gross, deutlich fussfOrmig geteilt
und am Rand wellig, naher der Spitze oft 4 bis 3-ziihlig. Serratur ± grob mit breiten, aufgesetz
bespitzten Zahnen (vgl. R. horridus), welches tmregelmassig fur den grossen Hoehblatter
noch melu· typiseh ist. In Einzelheiten, siehe fig. 1-2. Fruehtknoten ohne Ha (be R. harridus
fast immer behaart ).
IImerhalb der Serie Subrndulne steht die Art R. harridus am nachsten. Die Treimtmgsmerk
male werden gegeben, weiterhin auch fi.ir die hellgri.ine R. dissimulnns, so aueh fi.ir R. wnh/ber
gii, die wohl nlll' habituell mit R. hobroensis zu verweehseln is t.
Mit Ru bus hobroensis sind in den nordisehen Landem jetzig 4 3Arten von der sect. Corylifolii
beka1mt. Die N amen fur 9 neue Arten i m Vergleich mit Weber 1981 werden in der Einleitung
erwahnt. Bis au f R. mnrteusenii sind alle von dem nordisehen Gebiet typificiert geworden.

Siden H. E. Weber's grundlæggende mo
nografi fra 1981 er antallet af nordiske Has
selbrombær i 1980'erne blevet forøget med
5 arte1� således R. egregiusculus (Frid. &
Gel. )Krause, R. walsemnnni Webe1� R. hnesi
tnns Martensen & Walsemann, R. wessbergii
Pedersen & Walsemann og R. suecicus We
ber & Karlsson, alle beskrevet fra typer i
Norden, de fire sidstnævnte med nye arts
navne, kun R. wessbergii var et nyt navn for
et nyt taxon. Der henvises til referencerne
hos Pedersen & Schou 1989. Det har vist
sig, at alle, bortset fra R. suecicus, har en vi
dere udbredelse i Nordtyskland.
Hertil kommer de arte1� der blev præ
senteret af Weber 1991. Allerede før var
H.O.Martensen og A.Pedersen ud fra revi
sioner i Herb. LD, C, O, GB og S, fulgt af
mange indsamlinger i Sverige og Norge,
nået til den erkendelse, at R. mortensenii
Krause i det omfang, der blev tillagt den af
Weber 1981 - og dermed også af Pedersen
& Schou Le. -måtte deles i to veladskilte
arte1� et synspunkt, der da også blev godta
get af Weber 199 1 . Den ene af dem er R.
Flora og Fnunn 99 (2):59-64. Arilils 1 993.

lindblomii C.G.Westerlund 1890 (syn. :R.
*mortensenii Frid. & Gel. 1887 med typus
fra Brede Bakker, NO-Sjælland - ligeledes
syn. med "R. mortensenii F rid. & Gel." fra en
navngiven hybridgruppe hos Krause 1 890,
binomt skrevet som et artsnavn, der også
er at forkaste på grund af urigtig autor-ci
tering). Den kendes nu fra S-Halland og
Skåne over Blekinge til SO-Småland og
bland, samt fra NO-Sjælland og NO-Fyn.
Den anden af dem er den helt nye art R.
norvegicus Weber & Pedersen (syn.: R. *m
d�tloides Areschoug 1876 med typus fra
Kragerø, Telemark, og dermed også typus
for arten; ligeledes syn.: R. *leiocnrpus Lin
deberg 1885 nom. superfl. med typus fra
Marstrand ved Goteborg. Non R. mduloides
(Rog.) Sudre 1905). Den findes i kystegne
fra S-Norge over Bohus hin til N-Halland,
samt som sjælden kystnært i NO-Jylland
og fra et par øer både i Kattegat og syd for
Fyn. På hjemlig grund vil de to arter senest
blive behandlet i den kommende Flora
Nordica.
Med Weber 1991 publiceredes også R.
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H E RBAR I U M J . C . S C H
DAN I S H PLANTS
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R ubus hobroensis Pedersen & Schou
Jyl land .

TBU-dislr. 1 1 .

l kanlen af krat

mellem Kielsirup S ø og Løvdal-gård ved
Mariager Fjord.

2 1 .07.1 977.

UTM-Koo•dmaler 32V NH 586 807
Leg.: Jens C lu. Schou
DeL: au et 1 992

Fig.!. Rubtts lwbroeusis h'a krat mellem Kielstrup Sø og Løvdalgård ved Mariager Fjord (distr.ll), 21.7.1977,
J. Chr. Schou leg. og fot. - Holotypus, herb. AAU.
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martensenii Weber med typus fra det østli
ge Sydslesvig. Da den også er kendt med
tre fund i Danmark ( Hytterkobbel mellem
Haderslev og Åbenrå og et par steder på
Helnæs, Fyn), tæller den med blandt de
nye, nordiske arter.
Her publiceres R. hobroensis, der ligesom
R. haesitans fra Svensk Bot. Tids. 1987, R.
wessbergii og R. egregiusculus fra Flora og
Fauna 1987 er baseret på typer fra Jylland.
Fra Blekinge er en ny svensk regionalart, R.
hylanderi blevet beskrevet (Martensen &
Pedersen 1993). Herefter er artsantallet af
nordiske Corylifolii nu på 43, hvoraf 38 er
kendt fra Danmark, 21 fra Sverige, 9 fra

Norge og 3 fra Finland (Åland). Danmark
og Sverige er fælles om 16 arte1� Sverige og
Norge om 9, Danmark og Norge om 7. - 1 0
a f d e 43 arter er kun kendt fra Norden,
sammenlign sect. Rubus, hvor ingen af de
52 hjemmehørende arter er specielt nm·di
ske.

RUB US HOBROENSIS

Pedersen & Schou spec. nova, sectio Cm·yli
folii Lindley, series Subrndulae Watson, fig.1
og 2. Holotypus: Jylland, distr.l l mellem
Kielstrup Sø og Løvdalgård ved Mariager
Fjord, J.Chr.Schou leg. 21 .7.1977, herb.
AAU.

Rubo horrido huionibus ad partem basalem heteracanthis ad partem superiorem homoa
canthis, et turianibus rhachidibusque giandulis stipitatis brevibus ±dense instructis similis.
A quo tam en differt stattn·a robustiore, Iongissimis aculeorum htrionalium rectis patenti
bus vel parum reclinantibus, foliis turionalibus med i is magnis manifesto pedato 5-natis ju
nioribus saepe 4-3natis, foliolis terminalibus magnis late ovato-cordatis -late ellipticis, ho
rum serratura crassa, dentibus la tis apicibus bene definitis, inflorescentia ramulis distanti
bus (non densis u t in Rubo horrido) inferne et ad medium fascibus ramulorum et florum lon
gipetiolatorum, foliis magrtis 3-natis vel 3-lobatis serratura crassa irregularis dentibus
latissimis apicibus bene definitis, andeis rectis reclinantibus vel leviter curvatus, ovariis gia
b ris.

Kraftig busk, der i buskads kan blive indtil
Ph m høj.
Bladstængel butkantet, på lyssiden rød
brunlig og i begyndelsen med et vokslag,
med spredte enkelt- og duskhår eller næs
ten uden. Hertil ret tæt punktkirtiet og kort
stilkkirtlet, og nederst kan der være nogle
kirtelbørster. Pr. 5 cm med 9- 18(-30), (l-)3-6
mm lange torne, hvoraf de længste er slan
ke og rette til skrå, forneden ±heteracanth
(uenstornet), opefter tiltagende og overve
jende homoacanth (enstornet). De mindre
torne på heteracanthe skuddele er gerne
lidt buede, kan have reducerede spidser el
ler har som en tornpukkel kun foden tilba
ge.
Blade. Midterblade tydeligt 5-foddelte
med lange bladstilke og med store, noget
foldede småblade, der i kanten er bølgede.
Mod skudspidsen er der som regel nogle 34 delte blade med lappede afsnit på de ne
dre sideblade. Oversiden er i forsommeren
jævnt svagt håret tværsover, siden næsten
glat, undersiden er ±grøn, tyndt blødhåret,

hvilket i eftersommeren ofte ikke er særligt
mærkbart. Endebladet er helt frit eller forne
den kun med en svag overlapning. Af form
bredt til meget bredt æg- hjerteformet eller
(bredt) ægformet til bredt elliptisk med en
enten hjerteformet eller udrandet grund,
de bredeste meget ofte på hver side med et
hjørne. Serraturen er noget utydeligt peri
odisk med iøjnefaldende brede, grove tak
ker med afsatte spidser.
Blomsterstande. De mest veludviklede er
lange og kraftige med knipper bestående
af skråt opadrettede, langstilkede blomster
og fåblomstrede kvaste i hjørnet af store
højblade. Af disse er de nederste 3-delte,
de næste 3-lappede til hele, men foroven er
standen bladløs. Højbladene har en uregel
mæssig serrahu� der i udpræget grad har
meget brede, grove takker med afsatte
spidser. Aksen er gråfiltet af stjernehår og
enkelthår og er tæt besat af korte stilkkirt
lei� hvoraf kun få er længere end enkelthå
rene. De buede til skrå torne er enten helt
gullige eller svagt rødfodede. Blomsterstil61
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Fig.2. Detailtegninger af RubliS lwbroeusis, J. Chr. Schou del. L Et 5-foddelt blad fra en heteracanth del af
bladskuddet.la. Det halve af et 3-delt blad fra en homoacanth del af bladskuddet samt en alternativ ende
bladsform og en forstørret sidefigur af dens serratur. lb. Alternativt 5-foddelt blad. 2. To 5 cm stykker fra et
bladskud, et homoacanth og et heteracanth. 3. Et 5 cm stykke fra midten af en blomsterstandsakse. 4. Et
parti af en veludviklet blomsterstand med blomsterknipper og deres lappede højblade. 5.To hele blomster
stilke. 7. Blomst under frugtmodningen.
Målestok med dobbeltlinie angiver l cm. Målestok med enkeltlinie angiver l mm.
Tegningerne er udarbejdet på grundlag af materiale fra hegn l km fra Ajstrup mod Mariager Fjord
(distr.13b), 1 .8.1 978, san1t fra en skovkant mellem Stilling og Vitved (Distr.21 ), 9.8.1978, begge Erik Wess
berg leg. - Herb.C.
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kene er i filtlaget tæt besat med korte, røde
stilkkirtler og har (4-)6-9( -13) ±let buede til
skrå, overvejende helt gullige torne.
Blomster. Bægerblade gråfiltede med
korte, røde stilkkirtler og som regel uden
torne. Mange er med forlængede spidser
løst tilsluttet frugten, men kun hvis denne
udvikles. Kronblade hvide, ved udsprin
get sart rosa, for det meste store, brede og
overlappende. Grifler grønlige, støvknap
per og frugtknuder uden hår. Frugtsætnin
gen er moderat.
Særlig karakteriserende for de normalt
kraftige buske er de store foddelte blade,
hvis småblade har en grov til meget grov
serratur af butte takker med afsatte spidser

-dette gælder ikke mindst for højbladene.
Bladskuddene kan være svagt hårede, og
de er ret tæt, kort stilkkirtlede. Dele af dem
er homoacanthe med ganske lange, slanke,
rette til skrå torne. Andre dele, og især for
neden er heteracanthe med et ±tæt tilskud
af mindre torne og reducerede torne.
Lignende arter. Umiddelbart synes R. ho
broensis at indtage en mellemstilling
mellem R. harridus (serie Subrndulne) og R.
wnhlbergii (serie Subthyrsoidei Focke). Men
med de mange korte stilkkirtler og de hete
racanthe skuddele er den i serie med den
første. Ved sondringen er det som ved be
stemmelsen af alle kritiske Rubi en kombi
nation af særlig gode karakterer, der mod
stilles.

R. ilorridus har nedadtil mere heteracanthe bladskud, mest uden hår. Tornene er hm indtil
4-5 mm lange, mest ±buede, andre ±skrå. Midterbindwe er mindre, kun svagt foddelte og
med en grøn til grågrøn, mest blødfiltet underside. Eudebindwe er kortere og (derfor) også
langstilkede, regelmæssigt bredt hjerteformede til ægformede, men de bredeste er dog me
get ofte "femkantede" pga. sidehjørner. Serraturen er meget tættere og med mange tilspid
sede takker. Højbinde som hos R. wnilibergii med jævnt tilspidsede småblade, men med en tæt,
finspidset serratur. De øvre kvaste er tætblomstrede, bio111sterstiikeue med flere og tykkere
stilkkirtler og med kraftigere, ±krumme, rødfodede torne, nærmest som hos R. wnilibergii. A f
de ofte tornede bægerbinde bliver mange forlængede o g tilsidst tilsluttet frugten. Kroubinde
lysrosa. Frugtknuderne er hårede, men frugten mister hårene tidligt.
R.wnilibergii har bindskud, der evt. kun har få hår ved tornene, og for det meste er der ingen
småkirtler. De er homoacanthe med buede, evt. skrå torne. Midterbindeue er ±hånddelte, un
dersiden tykt gråfiltet. Eudebinde kortstilkede, hos hovedformen regelmæssigt æg-hjertefor
mede med en ganske meget tættere serratur med mere tilspidsede takker. Hajbinde med
jævnt tilspidsede småblade og med en langt mere tilspidset serratur. Blo111sterstiike uden eller
med godt gemte punktkirtler l småkirtler og kraftige, knunme og især i lys stærkt rødfodede
torne. Bægerbinde mest uden torne og meget ofte også uden småkirtle1; nedadrettede tmder
frugten og ikke specielt forlængede. Kroubinde lysrosa.
R. dissi111uinus (serie Suberectigeui Weber) er også ±(små)kirtlet lige indtil bægerbladene.
Midterbindwe, også foddel te, er på typisk vis lysgrønne med en ru underside, mange er 3-4delte og særligt store har en lignende grov serratur som R. iwbrowsis. Eudeblndwe er ellers
bredest over midten og har en længere og mere afsat spids. I den mere enkle blomsterstand
er bægerbladene ikke mindst som friske ±grønne, kronbladene oftest rent hvide.

R. hobroensis blev fundet første gang i 1 977,
dels af E. Wessberg bl.a. ved Fussingø vest
for Randers, dels uafhængigt af hinanden
af begge autorer på steder nær Kielstrup Sø
ved nordsiden af Mariager Fjord. I 1 978
blev den samlet mange steder af E . Wess
berg, især i egnen ved Overgaard, Ajstrup
og Amølle ved sydsiden af fjorden, men
også længere sydover. Dengang blev der
samlet Brombær over hele landet, bl.a. til
TBU-seriens m.42, 1980, i Bot.Tidsskrift.
Hvert år gik ikke mindst en stor dublet-

samling Corylifolii til nødvendig revision
hos professor H. E. Webe1� Osnabri.ick.
Han gav vor nuværende art arbejdsnavnet
R. "mnriagerensis", men nyt, tilsendt mate
riale var ikke godt nok til at begrunde en
adskillelse fra de nævnte, lignende arter.
Af disse havde også den jyske R. harridus et
arbejdsnavn, dens identitet blev først klar
lagt hos Weber 198 1 . R. "mnriagerensis "
blev efterladt som en ubeskrevet lokalart
uden taxonomisk værdi.
Siden har bedre indsamlinger over et
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9: Krabbesholm, stien langs kysten,
1 . 7.1983, H. Øllgaard. -Distr.l 3b: Stenar
men NO for Mariage1� 20.10. 1992, J. C.
Schou.- I hegn l km fra Ajstrup mod Mari
ager Fjord, 1 .8.1978, E. Wessberg. -Over
gaard, skovkant ved vejen mod Klattrup,
29.7.1978, E. Wessberg. -Distr. l3a: Skov
kant mellem Hvilsager og Ring, 9.8. 1880,
E. Wessberg. -Mosekæ1� skovkant l km
mod Fløjstrup, 16.8.1985, E. Wessberg.
Distr. l4: Hald, hegn ved Niels Bugges Kro,
24.7.1978, E. Wessberg og 6.7.1981, H. Øll
gaard. - Distr.21: Skovkant mellem Stilling
og Vitved, 9.8. 1978, E. Wessberg. -Distr.23:
Ægholm i Stavns Fjord, Samsø, 2.7.1991, E.
Wessberg. -Distr.24: Aakjæ1� hegn mod
Falling, 16.8.1978, E. Wessberg. -Alle
Herb.C.

Fig.3. Ru bus lwbroeusis, forekomst i Danmark.

større område støttet vor formodning om,
at R. hobroensis bør godtages som en selv
stændig art. Hovedudbredelsen ligger til
syneladende syd for Mariager Fjord, men
den er med spredte forekomster nu fundet
sydover indtil nord for Horsens Fjord, øst
over til Aalsø nær Grenå og en lille ø i
Stavns Fjord, vestover ved Sevel SW for
Skive, jvf. kortet fig 3. Målt ud giver det en
arealdiameter på over det dobbelte af de 50
km, der efter Weber i mindste grad beretti
ger til en navngivning som regionalart
Som andre danske Brombær er R. hobro
ensis knyttet til moræne, hvor der er hegn,
pionerbuskads, krat og skovkanter. Ved
Mariager Fjord foretrækker den lidt kalk
holdig, god jord på den hævede bund nær
den gamle kystskrænt, hvor Korbær (R. cn
esius), Slåen (Prunus spinosn), Kvalkved
(Vibu m um op11l11s), Rubus mduln og Hyld
(Snmbucus) er typiske ledsagere, hvortil
kommer de nordjyske Rose1� både R. *du
mnlis og R. *coriifolia, sjældnere R. mollis og
den mere sydøstdanske R. sherardii.
Repræsentative belæg ud over typus. Distr.
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TAK.
En særlig tak skylder vi Erik Wessberg og
Hans Øllgaard for de uundværlige ind
samlingel� sidstnævnte tillige for arbejdet
med den latinske diagnose. Ligeledes na
turligvis til H E. Webe1� der førte os på
sporet.
Dem1e artikel er nummer 9a i serien Flom
nordien notes til den kommende Flom nordi

en.
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Fortsatte studier over Grærup Langsø
Ernst Torp
Nørrevang 19, 7300 Jelling
Continued studies of the lake Grærup Langsø.

The lake Grærup Langsø is placed in the westenm1ost part of Jutland only 2 km
from the North Sea and 8 km WNW of Oksbøl. Fig. l and table l show the ex
tents of the lake from the year 1801, when i t covered 94 ha to 1976 when its area
was only 30 ha or nearly the same as today.
In the years from 1935 to 1958 i t was used as a fish pond for breeding of carps
(Cyprinus cnrpio) and breams (Abrnuris brnmn). Three times, in 1934, 1937, and
1958 (fig. 2 ), i t was emptied for w a ter to catch the fishes put out in 1935 and 1955.
In 1960 an attempt was made to establish a Nature Conservancy area consis
ting of the lake and its surroundings. This work succeeded in 1965 and by this a
further emptying of the lake w as prevented.
Since 1980 the lake has suffered from a severe pollution by ochre which it is
important to stop as soon as possible.
Table 2 shows the most important species of fishes in the lake. An earlier pa
per (Torp 1978) gives the results of studies of the birds, syrphids and flora of the
lake and its surroundings. The greatest part of the present paper gives the re
sults of the studies of the freshwater fauna.

INDLEDNING
Grærup Langsø ligger i den ves�yske na
turpark mellem Tipperne og Skallingen, 8
km VNV for Oksbøl og 2 km fra Vesterha
vet.
Søen er i dag på ca. 30 ha, men dette er
kun en trediedel af dens udstrækning i
1801 (fig. l og tabel l ). Næst efter resterne
af Fi il Sø er det den største sø i dette områ
de.
Siden 1976 har jeg tilbragt en betydelig
del af mine ferier i Grærup. Alene i 1976-80
blev søen besøgt 71 gange. Resultatet af
studierne over planter, fugle og svirrefluer
findes i Torp (1978). Her lægger jeg op til,
at jeg senere vil undersøge hvilke fiskear
ter, der findes i søen, og hvordan fersk
vandsfaunaen i det hele taget er sammen
sat. Det er resultaterne af disse studiet� der
fremlægges i det følgende.
ET UDTØRRINGSFORSØG
I 1882 afsætter søens ejere en grænse for
søarealet og markerer denne grænse med
en grøft, den såkaldte landgrøft eller om
løbskanal vest for søen. Hensigten var at få
søen udtørret. Allerede året før havde man
afsluttet et arbejde med udgravning og ud
dybning af den kanal, som fører vandet fra
søen til Vesterhavet. Søens vandspejl angiFlora og Fauna 99 (2):65-73. Århus 1 993

ves på den tid som 16,84 fod (= 5.28 m). Det
passer udmærket med, at det på måle
bordsbladet fra 1 870 er angivet til 16 fod.
Udtørringsforsøget lykkedes ikke helt,
men søens areal går dog tilbage fra 65 ha i
1 870 til 31 ha i 1931 . Ved søens udløb mod
nord anbragte man i 1920 et stemmeværk
for at fange ålene i søen.
I 1927 blev arbejdet med gravningen af
den såkaldte Langsø-kanal fra søens nord
vestende til Vesterhavet afsluttet. På det
tidspunkt er kanalen ført lige igennem fra
søen og nordpå. Tidligere fulgte den de
gamle grøfter og snoede løb. I regulativet,
som blev udarbejdet af Aal Sogneråd den
15. oktober 1927, er den nye kanals bund
bredde sat til l,56 meter. Længden er 3 km.
Det er Det danske Hedeselskab, som har
nivelleret vandløbet. Ved udløbet fra
Langsø går man ud fra den daværende
dybde.

1 801
1 870
1 931
1 955 & 1 976

areal
(ha)

længde
(m )

største
bredde (m)

94
65
31
30

1 800
1 500
960
950

840
700
510
500

Tabel 1 . G rærup Langsøs størrelse på forskellige tids
punkter.

65

o��-2:..;0 0 m

!/

- 1 8 0 1
- - - - -- 1 8 7 0
· --- --- 1 9 3 1
- - -·-·· 1 9 76

Fig. l. Grærup Langsøs udstrækning, tilløb og afløb
1802-1976 tegnet efter de officielle topografiske
kort. For 1801 er benyttet originalen til Videnska
bernes Selskabs Kort.

KARPEAVL I GRÆRUP LANGSØ
Grærup Langsø har været tømt for vand
tre gange. Første gang var i 1934, da man
ville fjerne de største gedder for at bruge
søen til opdræt af karper og sudere.
De første karper blev sat ud i maj 1935.
Fiskene vejede da kun 250 gram, men de
voksede hurtigt. Det fortælles, at man alle
rede samme efterår fangede enkelte, der
vejede op mod et kilo. I 1937 blev søen på
ny tømt for vand for at opfiske nogle af
karperne.
I 1955 blev der igen udsat 200.000
-300.000 små karper og sudere. Ifølge
strandfoged Max Harborg blev de sat ud
på et uheldigt tidspunkt om vinteren, hvor
store arealer var oversvømmet. Mange
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endte deres dage på de oversvømmede
marke1� hvor kragerne i den følgende tid
holdt festmåltid. Andre, der blev sat ud i
tilløbet til søen, svømmede mod strømmen
bort fra søen.
For at få fat på de udsatte fisk foretog
man en tredie og sidste tømning af søen i
november 1958. Omkring den 10. novem
ber satte man to store pumper i gang. De
blev trukket af gamle kuttermotorer.
Ifølge Ferskvandsfiskeriloven er det for
budt at fiske ved at tørlægge søer og vand
løb. Derfor måtte det selskab fra Esbjerg,
som havde lejet søen, søge dispensation.
Ansøgningsskrivelsen er dateret 12. no
vember 1958. Det gik lynhurtigt, for allere
de den 14. november sendte Fiskerimini
steriet den ønskede tilladelse på betingelse
af, at Fiskerikontrollen blev underrettet.
Da pumperne havde kørt uafbrudt i 1 4
dage, var der kun e n trediedel a f søens nor
male vandflade tilbage. Man fortsatte
pumpningen, og store mudderbanker blev
afdækket. En bred kanal blev gravet ca. 500
meter ud i søen til det dybeste område. Der
samlede fiskene sig, da vandet faldt. 4
mænd gik så derud med en pram. To af
mændene trak et net gennem den gravede
kanal og fik derved en del af fiskene jaget
foran nettet. De fisk, der undslap, forsøgte
man at fange med hænderne og smide op i
båden (fig. 2). De øvrige fisk, der svømme
de frem gennem kanalen, endte i en fangst
kasse, hvorfra de blev taget op med en stor
ketsjer, sorteret og hældt i kunstige bassi
ner, der var gravet ved bredden.
Karpe1� sudere og brasen holdtes i live,
hvorimod gedderne blev pakket i kasser
med det samme. Enkelte af de fangede kar
per var meget store med en vægt på godt
10 kilo. Det var nogle af de fisk, der blev

Gedde, Esox /ueius L.
Skalle, Rutilus rutilus( L.)
Suder, Tinea Iinea (L.)
Brasen, A bramis brama (L.)
Karpe, Cyprinus earpio (L.)
Al, Anguilla anguilla (L.)
Aborre, Perea fluviatilis L.
Hork , Aeerina eernua (L.)
Tabel 2. De vigtigste fisk i Grærup Langsø.

Fig. 2. Det gravede afløb i forbindelse med tømningen af Grærup Langsø i 1958. Fire fiskere har været på en
af de mange ture til søens dybeste del. To af dem holder et net udspændt. De fisk, der undslipper nettet, bli
ver fanget med hænderne og anbragt i den medbragte båd. 26. november 1958. Foto: Kjeld Hjorth Christi
ansen.

udsat i 1935. Nu blev de sat ud igen som
moderfisk, der skulle være med til at sørge
for en ny bestand i søen. Der er stadig kar
per i Grærup Langsø, men de er meget
vanskelige at fange.
I 1958 var der endnu oddere (Lutrn lutrn)
ved Langsø. Under søens tømning fandt
man flere store karpe1� som de havde flæn
set og halvt fortæret.
Foruden de nævnte fiskearter fangede
man ål i et særligt ålenet, der var ud
spændt, hvor vandet fra pumperne fosse
de ud i Langsøkanalen, søens afløb til Vest
erhavet. Endvidere er aborre og skalle
samt naturligvis hundestejler almindelige
i søen. Der findes også hork.
l. september 1991 overlod Max Harborg
mig en hork, som var fanget ved geddefi
skekonkurrencen i søen den foregående
dag. Den var 11,6 cm lang. I en årrække har
Oksbøl Sportsfiskerforening afholdt fiske
konkurrencer en eller flere gange hver

sommer for at få fanget nogle af de store
gedde1� som er grådige rovfisk.
SØENS DYBDEFORHOLD
Grærup Langsøs dybde er ifølge Max Har
borg højest 1,5 meter med de største dyb
der i den nordøstlige del. De fleste steder
er dybden ikke over l meter. Der er betyde
lige mudderaflejringer på bunden -sted
vis indtil en meters tykkelse. Disse aflejrin
ger er bedst udviklet på vestsiden. Ved
sydenden og på østsiden er der områder
med fast sandbund.
I vinterhalvåret går søen ofte over sine
bredder og oversvømmer de omliggende
arealer (fig. 3).
FERSKVANDSFAUNAEN I SØEN
I den følgende fortegnelse er medtaget en
kelte dyr opfisket af Carlo F. Jensen (CFJ)
og Thomas Thelle. Hvor intet er anført, er
dyrene fanget af forf.
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Fig. 3. Forårsoversvømmelse på vestsiden af Grærup Langsø 26. marts 1978. Piletræet midt i billedet står
ved søbredden. Det se s, a t sp red te tagrør (Pilrngmites austrnlis) er begyndt a t brede sig i den tidligere hede
mose ved søen. Foto: Ernst Torp.

Polypdyr (Coelenterata)
Smågopler (Hydrozoa)
Hydra sp. 3 på vestsiden 5.10.1 962 (CFJ).
Orme (Vermes)
Finu-eorme (Turbellaria)
Plmznria sp. l på vestsiden 5.10.1962 (CFJ)
Saddelbørsteorme (Oligcehaeta)
Stylaria sp. l på vestsiden 5.10.1962 (CFJ).
Adskillige 17.5. 1980.
Igler (Hirudinea)
Erpobdel/a oclowlata L. (Hundeigle). 4 fra vestbred
den 5.10.1962 (CFJ). 1 stk. 17.5.1980.
Haemopis sallgllisuga L. (Hesteigle). 1 fra NV-siden
17.6.1980.
Piscicola geo111elm (L.) (Fiskeigle). 2 ved vestbredden
5.10.1962 (CFJ). 1 ved sydenden 9.7.1978.
Bløddyr (Mollusca)
Forgællesnegle (Prosobranchia)
Bithyllia twtaculata L. (Alm. Sumpsnegl J. 19 fra vest
bred 5.1 0.1962 (CFJ). 8 fra sydenden 9.7.1 978. Man
ge set, 1 1 . stk. & ægmasse samlet 17.5.1980. 2 stk.
17.6.1980.
Valvata piscillalis Miiller (Posthorn-Sumpsnegl). l fra
vestsiden 5.10.1962 (CFJ). Enkelte 17.5.1980.
Lungesnegle ( PulmonataJ
Lyu111aen paluslris (Muller) (Lille MosesneglJ. 7 fra
vestbred 23.4.1980 (CFJ).
Lymuaen pereger (Miiller) (Alm. MosesneglJ. 5 fra
vestbred 5.10.1962 (CFJ). 1 stk. 23.4.1980 (CFJ),
17.5.1980 & 31.7.1980 (CFJ).
Physa jalllillalis L. (Alm. Blæresnegl J. 29 fra vestbred
5.10.1962 (CFJ). Adskillige set, 12 samlet 17.5.1980.
2 fra vestsiden 31.7.1980 (CFJ).
Plmwrbis (Gijmulus) albus (Muller) (Stribet Skives
negl). 3 fr� vestbredden 5.10.1962 (CFJ). 1 fra vest
17.5.1980.
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Plmwrbis (Ailisus) COillortus (L.) (Fladsnoet Skive
snegl). 2 fra vestbredden 5.10. 1962 (CFJ). 1 fra NV
17.6.1980.
Muslinger (Lamellibranchia)
Lillia pictorum L. (Malermusling). 1 skal 15.5.1965
(Th. Thelle).
Pisidium amllicum (Muller) (Stor Ærtemusling). 2 fra
vestbred den 5.10.1 962 (CFJ).
Pisidium sp. 25. stk. 5.10.1962 (CFJ). 8 fra vestbredden
31 .7.1980. 28 fra vestbredden 23.4.1980 (CFJ).
Splzneri111u corneum (L.) (Alm. Børmemusling). 9 fra
vestbredden 5.10.1962 (CFJ).
Krebsdyr (Crustacea)
Dafnier (Ciadocera)
Siria crystalliua Muller (Krystaldafnie). 29 fra vestsi
den 17.5.1980.
Eurycercus lamellatus Muller (Kæmpedafnie). 1 fra
vestsiden 15.5.1980 & 2 samme sted 17.5.1 980.
Vandlopper (Copepoda). 23 fra vestbredden 23.4.1980
(CFJ).
Mustingekrebs (Ostracoda). 1 fra vestbredden
5.10.1962 (CFJ). 3 stk. 15.5.1965 (Th. Thelle).
Storkrebs (Malacostraca)
Asel/us aquaficus (L.) (Vandbænkebider). 30 fra vest
bredden 5.10.1962 (CFJ). 4 stk. 15.5.1 965 (Th. Thel
le). Mange ved sydenden 9.7.1978. 10 ved vestbred
23.4.1980 (CFJ). Talrig på vestsiden 17.5.1980, lige
så 31.7.1980 (CFJ).
Insekter (lnsecta)
Døgnfluer (Ephemeroptera)
Baetis macall i Kimmins. 2 o'o' fanget 1 .8.1980, bestemt
af CFJ og findes på Naturhistorisk Museum, Å r
hus Oensen, 1984) (fig. 4).
Cloeoll siulile Eaton. l nymfe opfisket og l o' fanget
ved vestbredden 5.10.1962 (CFJ). 5 nymfer opfis
ket 15.5.1965 (Th. Thelle). 1 a' fanget på østsiden

Orthell'lllll cnzzcellnllllll (L.) (Blåpil). En ud farvet han

Fig. 4. Nymfe af døgnfluen BnC'Iis nwcnni Kimmins.
Arten er kendt fra Fermoscandia, men kun fra få
danske lokaliteter� f.eks. Hos trup Sø, Jels Midt- og
Nedersø samt Nymindestrømmen ved Gammel
gab vest for Lønne. Jens Clu. Schou del.

22.7.1978, l a' fanget 24.7.1980 og 2 nymfer opfisket
og l a' (subimago) fanget 17.5.1980.
Leptophlebin vespertiun (L.). 6 nymfer opfisket ved
indløbet 15.5.1980, 5 nymfer opfisket på vestsiden
og l 'i' (subin1ago) fanget 17.5.1980 og 1 a' fanget
ved indløbet 25.5.1980.
Caenis hornrin (L.). l nymfe opfisket 15.5.1965 (Th.
Thelle). 3 nymfer opfisket 17.5.1980 (fig. 5).
Cnmis Ineten Pietet. En afskudt nymfehud fundet ved
vestbredden 5.10.1962 (CFJ). Det er en sjælden art
og en af de mest h·uede af slægtens 6 danske arter
(Jensen, 1986).
Guldsmede (Odonata)
Sy111petrw11 Jlnveollllll (L.) (Gul Hedelibel). l a' fanget
ved Helvedeshuller NV for søen 27.7.1979.
Syz11pel1'11111 dn11ne (Sul z.) (Sort Hedelibel). Både han
ner og hunner'fanget p å øst-, vest- og sydvestsiden
af søen mellem 27.7. og 28.9.

blev set flyvende langs søbredden nær indløbet
10.7.1978. Den fløj mange gange frem og tilbage
langs vandkanten og satte sig i få øjeblikke på
plantestængeL
Libelluln qundrinwwlntn L. (4-plettet Libel). Ofte set
ved vest- og sydbredden mellem 18.5. og 26.7. En
kelte fanget.
Libelluln depressn L. (Blå Libel). Set på sydvestsiden i
plantagen og syd for dem1e 13.6.1978 og 23.6.1979.
l 'i' fanget.
Solllnloclzlorn nzetnllicn (v. d. Linden) (Gul-plettet
Smaragdlibel). Set både hanner og hum1er ved
indløbet til søen melJem 10.7 og 1 .8.1 978. 2 fanget.
Aesc/11zn grn11dis (L.) (Brun Guldsmed). Flere flyvende
ved søbredden nær indløbet 1 .8.1978. 1 a' fanget. l
'i' set ved vestbredden 26.7.1979.
Aeschna juncea L. (Gulplettet Guldsmed). l'i' fanget i
plantagen SV for søen 1 .8. 1978. lo' og l 'i' set in co
pul a samme sted 20.8.1978.
Aesclllln cyn11en (Muller) (Blå Guldsmed). En stor
nymfe opfisket fra sydenden af søen 9.7.1 978. Flere
hanner flyvende på insektjagt i solbeskinnet lys
ning i plantagen mod sydvest 9.9.1978, 1 fanget.
En han set samme sted 28.9.1980.
Brnclzytro11 prntezzse Miiller (Håret Guldsmed). 1 a' & l
'i' fanget i plantagen mod SV 13.6.1978. 23.6.1979
fløj flere ved indløbet i søen, når solen skinnede. l
'i' lagde æg ved at dyppe bagkropsspidsen i van
det. l a' set tygge bytte 25.6.1979 i den nordlige del
af plantagen.
Coezzngrio11 pulclzellulll v.d. Linden (Flagermus-Vand
nymfe). Mellem 13.6. og 23.6.1978 blev fanget 5
hlllmer� flest af den mørke form. De 3 blev fanget
på vestsiden og 2 på østsiden.
E11nllng111n cynthigem111 Charp. (Torpedoplettet Vand
nymfe). En nymfe blev opfisket på vestsiden
17.5.1980. Mellem 10.6 og 26.7.1978 blev fanget l O
a' d o g 7 'i' 'i' på vest-, øst- o g sydvestsiden af søen.
Iselill u m elegn11s v.d. Linden (Mangefarvet Vandnym
fe J. 4 o' o' og 2 'i' 'i' fanget 10.6.1978 på østsiden. Og
så mange set her 22.6.1978. Parringshjul set på bå
de vest- og østsiden mellem 20.6. og 25.7.1978.
Pyrrhoso11zn II!JIIIphuln Sul z. (Rød Vandnymfe). Set på
vestsiden 23.5.1980. 13.6.-22.6.1978 blev fanget
2 o' d' og l 'i' både på vest- og østsiden.
Erythrolllllln 11njns Hansem. (Granatøje). Fanget en
nymfe 17.5.1980 (CFJ). 20.6.1978 blev fanget en ny
klækket han i vegetationen nær søbredden på
vestsiden. En han fanget samme sted 7.7.1980.
Lestes spozzsn Hanser11. (Dam-vandnymfe). 9.7.1978
blev opfisket 2 Lesles-nym fer ved sydbredden. l 'i'
fanget 25.6.1979 SV for søen. 9.7.-2.8.1978 blev fan
get 4 hanner og 2 hurmer mod sydvest, syd og øst.
Lestes dryns Kirby (Dam-vandnymfe). l a' & l 'i' fanget
22.6.1978 i den nordøstlige del. En 'i' fanget mod
sydvest 23.6. og 13.7.1978.
Slørvinger (Piecoptera)
Nellialim ci11eren (Retz.). l a' nær indløbet 13.7.1978. l
'i' ved sydenden den 23.7.1978. En nymfe opfisket
ved indløbet 15.5. 1980. 1 a' & l 'i' fanget nær indlø
bet 23.5.1980. 8 o' o' & 7 'i' 'i' fanget på tagrør langs
indløbet 25.5.1980. l d' fanget 6.8.1980.
Tæger (Heteroptera)
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Rygsvømmere (Notonectidae)
Notouectn glnucn L. (Alm. Rygsvømmer). 2 imagines
opfisket på vestsiden S.l0.1962 (CFJ).
Bugsvønu11ere (Corixidae)
Sigara fnlleui (Fieb.). 9 o' o' & l S 'i' 'i' opfisket på vest
siden S.l0.1962 (CFJ). l o' opfisket på vestsiden
28.7.1979.
Signrn sfrinfn (L.). 7 fanget ved indløbet 1S.5.1980.
Hesperocorixn snlllbergi (Fieb.). l o' opfisket på vestsi
den S.l0.1962 (CFJ) & 28.7.1979.
Corixn scotti (Fieb.). l 'i' opfisket fra vestbredden
S.l0.1962 (CFJ).
Microvelin sp. (Dværg-Bugsvømmer). En nymfe op
fisket på vestsiden 17.5.1980.
Damtæger (Gerridoidea)
Gerris !nCIIsfris (L.) (Alm. Skøjteløber). 3 fanget i ind
løbsgrøften nær knækket før søen 22.4.1978.
Netvinger (Megaloptera)
Sinlis lutnrin L. (Dovn flue). Ved indløbet blev fanget 2
o'o' 1S.S.l980, l o' 2S.5.1980 og 2 'i' 'i'26.S.l980.
Tovinger (Diptera)
Stankelben (Tipulidae)
Tipu/n julvipe1111is DeGeer. l 'i' fanget i den sydvest
lige del 8.9.1978.
Priouocera turcicn Fabricius. Par in copula på vestsi
den 2S.7.1 978 og 26.7.1978. l o' 10.6.1978 & l o'
22.7.1978 på østsiden.
Phylidorin fulvouervosn Schummel. l o' 22.7.1978 på
østsiden.
Nepllrotomn mnculntn Mei gen. 2 'i' 'i' 10.6.1978 & l 'i'
13.6.1978.
Glansmyg (Ptychopteridae)
Liriope lililillin Torm. 2 o' o' 23.7.1978 i den sydlige del.
Tankmyg (Chaoboridae)
Clwoboms sp. 31.7.1980 fisket 28 larver op på vestsi
den (CFJ).
Dixamyg (Dixidae)
Dixn sp. lS iarver opfisket på vestsiden 31.7.1980
(CFJ).
Stikmyg (Culicidae)
En ikke nærmere bestemt larve opfisket pa vestbred
den 31.7.1980 (CFJ).
Svirrefluer (Syrphidae)
De aquatiske svirrefluer er udeladt i dem1e artikel,
da de delvis er offentliggjort i Torp, 1978 og Torp
1986.
Kærfluer (Sciomyzidae)
Pherbiun coryleti Scopoli. l o' 23.6.1978 & l 'i' 17.7.1979
på vestsiden.
Hydromya d01·snlis Fabricius. l o' 22.7.1978 på østsi
den.
Sepedou spilegen Fabricius. l 'i' på vestsiden 23.6.1978,
2S.7.1 978 & 17.S.l980. l 'i' i sump ved sydenden
10.7.1978.
Tetnuocera e/ntn Fabricius. 22.7.1978 2 o' o' & l 'i' på øst
siden. Ligesom hos de 3 foregående arter lever lar
ven akvatisk og er predator på snegle (Knutson &
Lyneborg 196S).
Tetnuocera niTagnus Meigen. På vestsiden l '? 23.6.1978
& l o' 24.7.1980. Larven er mere terrestrisk end hos
de øvrige arter. Den er parasitoid.
Tetnuocera robustn Loew. l o' på vestsiden 26.7.1978.
Larven er akvatisk og predator på snegle.
Biller (Coleoptera)
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Fi g . S. Nymfe af døgnfluen Cne11is lwrarin (L.). Den
er udbredt over hele landet, hvor det er den almin
deligste Cne 1 1 is - a rt i søet; damme og langsomt
strømmende vandløb. Nymferne findes fortrinsvis
på mudderbund. Jens ChT. Schou del.

Vandtrædere (Haliplidae)
Hnliplus lilleolntus Mannh. l imago opfisket fra vest
bredden 5.10.1962 (CFJ).
Vandkalve (Noteridae)
Noterus crnssicomis Miiller (Dynd-Vandkalv). 3 ima
gines opfisket fra vestsiden 5.10. 1962 (CFJ).
15.5.1980 l o' & 2 'F 'F ved indløbet fra syd.
Vandkalve (Dytiscidae)
Coeln111bus sp. Opfisket 27 larver fra vestsiden
31.7.1980 (CFJ).
1/ybius sp. l larve på vestsiden 31.7.1980 (CFJ).
Hypllydnts ovalliS L. l o' & l 'F fisket op fra vestsiden
17.6.1980.
Hygrot11s versico/or (Schall.). 3 fisket op på vestsiden
28.7.1 979 & 17.6.1980. l fra indløbet mod syd
15.5.1980.
Hydropants erytllrocepllnlus (L.). 2 fra vestsiden
28.7.1979.
Agnbus bipusl11inltts L. 4 på Gifttyde (Cic11ln virosa)
ved vestbredden 25.7.1978. l i vandpyt på vestve
jen 14.10.1979.
AgnbliS cllnlntoltOIIIS (Panzer).
l fisket op på vestsiden 17.6.1980.
Rn11111s exolet11s Fm·ster. l fisket op på vestsiden
17.5.1980. l larve fisket op samme sted 1 7.6.1980.
Hvirvlere (Gyrinidae)
CyrillliS cnspius Men. 2 fisket op h·a indløbet mod syd
15.5.1980.
CyrillliS dislillCIIIS Aube. 5 fisket op fra indløbet mod
syd 15.5.1980 og 7 fra vestsiden 17.5.1980.
CyrillliS 111nri1111S Gy ll. l fra vestsiden 5.10.1962 (CFJ), l
ved sydenden 9.7.1978 og 1 fra indløbet mod syd
15.5.1980.
Gyri11us 11ntntor L . 2 i indløbskanalen 22.4.1978 og 2
på vestsiden 20.6.1978.
Sivbukke (Chrysomelidae)
Do11ncin crnssipes F. 1 fanget i den sydlige del
23.6.1979.
Do11ncin spnrgn11ii Ahr. 2 taget på grenet pindsvine
knop (Spnrgn11i11111 erecl11111) i afløbskanalen lige
nord for søen 26.7.1978.
Do11ncin bico/ar Zschach. l i afløbskanalen lige nord for
søen 26.7.1978 og 1 på vestsiden 4.8.1980, begge

taget på Grenet Pindsvineknop (Spnrgn11illlll erec111111).
Do11ncin 1/w/nssilln Germ. l fanget ved sydbredden
9.7.1 978 og 1 fanget pa Gifttyde (Cic11ln vi rosa) på
vestsiden 17.7. & 26.7.1979.

Do11ncin brevicomis Ahrens. l fanget på Gifttyde
(Cicttln virosa) pa vestsiden 27.7.1979.

Do11ncin clnvipes Fabricius. l mod syd 23.6.1979 og l

på vestsiden 17.7.1979.
Vårfluer (Trichoptera)
Hydroptilidae
Oxyetllirn finvicamis (Pietet). 2 'F 'F fanget ved indløbet
i søen 25.5.1980.
Polycentropidae
Ho/oce111rop11s picicomis (Stephens). l o'7.7.1980 & 9 o'd
og 3 'F 'F på vestbredden 24.7.1980. l o' på den nord
lige del af vestsiden 4.8. 1980. 14.5.1981 opfisket en
larve mod sydvest.
CyntiiSfinvirlus McLachlan. l larve opfisket på vestsi
den 5.10.1962 (CFJ). l o' fanget ved vestbredden
17.5, 18.5 & 24.7.1980.
ECIIOIIIIIS twe//11s (Rambur). l o' fanget på nordvestsi
den 4.8.1980.
Psychomyidae
Tilwrles wnweri (L.). l 'F fanget ved vestsiden
25.7.1978 & 24.7.1980. l o' fanget 4.8.1 980 på den
nordlige del af vestsiden.
Leptoceridae
Atliripsodes nlerrillltts (Stephens). l o' 26.7.1978, l o'
17.6. 1980 & 2 o' o' og l 'F 24.7.1980 på vestsiden. l o'
på den nordlige del af vestsiden 4.8.1980. 25 larver
opfisket på vestsiden 17.5.1980.
Alltripsodes ci11ere11s (Curtis). l o' fanget på vestsiden
7.7.1980 (fig. 6).
Cerne/en swilis (Burmeister). l d 7.7.1980 & 3 o' o' og 2
'F'F på vestsiden 24.7.1980.
Mysineides lollgicomis (L.). 6 o' o' fanget ved syden
den 1.8.1980.
Trinenodes bico/ar (Curtis). l 'F fanget ved sydenden
1.8.1980. 4 o' d fanget ved den nordlige del af vestsi
den4.8.1980. l larve opfisket mod sydvest 14.5.1981,
2 larver opfisket på vestsiden 17.5.1980 og 3 larver
opfisket på nordvestsiden 17.6.1980 (fig. 7).

Fig. 6. Larve af vårfluen AII1ripsodes cinereus (Curtis). Dens indti l 2 cm lange, glatte hus er meget elegant. Det
er slankt, konisk, svagt krummet og bygget af fine sandskorn. Den opholder sig nær bredden af søer. Jens
Clu-. Schou del.
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Oecetis furvn (Ram bur). l a' fanget ved sydenden
1 .8. 1980. 3 larver opfisket 17.6.1 980 på nordvestsi
den og 14.5. 1981 mod sydvest.
Oecetis lnwsfris (Pietet). l o' fanget på vestsiden
25.7.1978 & 24.7.1980. 3 o' o' fanget ved sydenden
1 .8.1980.
Li.mnephilidae
Lim11ep!Jil11s extricnf11s McLachlan. 1 o' fanget ved ind
løbet 23.5.1980.
Lim11ep!Ji/us finvicamis (Fabricius). 2 larver opfisket
på vestsiden 17.5.1980.
Lim11ep!Jilus griselis (L.). 2 'i' 'i' nær vestbredden
18.5.1980. 1 o' og l 'i' ved indløbet 25.5.1 980.
Lim11ep!Jilus mnnuornfus Curtis. 1 'i' på Gifttyde (Cic11fn
virosn) ved vestbredden 7.7.1980 & 24.7 1980. l a'
fanget ved sydvestbredden 9.9.1978. 2 larver opfi
sket på nordvestsiden 17.6.1980.
Lillluepl•ilus po/i lus McLachlan. l 'i' fanget på vestsi
den 20.6.1978.
Colpofnlllius i11cisus (Curtis). 5 o' o' & 3 'i' 'i' deraf par in
copula på vestsiden 24.7.1980. l 'i' og par in cupola
på den nordligedel af vestsiden 4.8.1980.
Phryganeidae
Agyp11in pngetn11n Curtis. l o' 16.5. 1 980, l o' & 1 'i'
18.5.1980, l o' 25.7.1978 og 5 o' o' 24.7.1980 på vest
siden. l o' & 2 ?'i' langs indløbskanalen 25.5.1980. 4
o' o' ved sydenden 1 .8.1980. 2 o' o' & l 'i' på den nord
lige del af vestsiden 4.8.1 980. l o' fanget ved syden
den 23.7.1978. 3 larver opfisket på nordvestsiden
17.6.1980.
Sommerfugle (Lepidoptera)
Pyralider (Pyralidae)
Nymp/111/n II!JIIlplwenfn (L.). l 'i' fanget ved sydenden
23.7.1 978. Larve i hus opfisket på vestsiden
17.5.1980.
Pnrnpoy11x stng11nfn (Donovan). 23.7.1978 fanget l ved
sydenden og 24.7.1980 l på vestsiden.
Vandmider (Hydrachnellae)
Flere arter fanget, men ikke bestemt.
Edderkopper (Araneae)
Argyro11efn nq11nficn (Clerck) (Vandedderkop). l 'i' på
vestsiden 1 7.6.1980.
Tetrng11nflw sfrinfn L. K. l o' på vestsiden 17.6.1980.
Pirnfn pirntiws (Cierck). 1 'i' på vestsiden 17.6.1980.
Pnrdosn m11e11fnfn (Cierck). l 'i' med ægkokon ved indløbet 25.5.1980.

FREDNING OG OKKERFORURENING
Den 23. marts 1960 rejste Danmarks Natur
fredningsforening fredningssag for Græ
rup Langsø og arealerne deromkring. 6. fe
bruar 1961 afsagde Fredningsnævnet ken
delse, hvor det i punkt 6 overraskende blev
anført, at det skulle være tilladt at anvende
søen til erhvervsmæssigt fiskeri og som en
følge heraf at tømme den hvert tredie år.
Men bortset fra dette måtte sænkning af
vandstanden og al forurening af Langsø
ikke finde sted.
Først 4 l l 2 år senere afsagde Overfred
ningnsnævnet kendelse, nemlig den 1 1 .
oktober 1965. Punkt 5 fik følgende ordlyd:
"Tilladelse til periodisk tønming af Græ
rup Langsø bortfalder". Dermed blev sø
ens tømning i 1958 den sidste.
l . november 1968 erhvervede Forsvars
ministeriet ved ekspropriation det fredede
område omkring Grærup Langsø. Derved
blev landbrugsdriften på arealerne sydøst,
øst og nordøst for søen opgivet. Tilsynela
dende ville der være gode muligheder for
at bevare søen uforurenet.
Derfor er det beklageligt at måtte kon
statere, at søen siden 1 980 har været udsat
for en kraftig okkerforurening, som har
forringet dens fauna ganske betydeligt.
Denne okkerudfældning skyldes isæt� at
tilløbskanalen sydfra med korte mellem
rum er udsat for en urimelig hårdhændet
oprensning. Søens tilløb kommer fra den
meget værdifulde Grovsø og vådområdet
Langvand, begge beskyttede naturområ
det� hvor der ikke må ændres på grund
vandstanden. Hele området er en del af

Fig. 7. Larve af vårfluen Trine11odes bico/or (Curtis). Den kendes på det indtil 3 cm lange, slanke, kræmmer
husformede hus, der er bygget af spiraler af plantedele. Det er en af de meget få danske vårfluelarvet; der
er i stand til at svømme -en karakteristisk hoppende svømning ved hjælp af de lange børster på benene.
Jens Chr. Schou del.
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militærets arealet� hvor man burde kunne
stoppe disse oprensninger.
I Ribe Amts rapport over søer (199 1 ) an
vises to strategier til at nedbringe okkefor
ureningen af Grærup Langsø:
l) At stoppe de eksisterende dræn. Det
anføres, at dette vil kræve en nærmere ana
lyse af konsekvenserne. Denne analyse bør
amtet snarest igangsætte.
2) At etablere et okkerfældningsanlæg
før udløbet i søen. Formentlig vil det ned
bringe forureningen.
Denne okkerforurening har nu stået på i
så lang en årrække, at det er på høje tid, at
amtet finder en tilfredsstillende løsning for
at bevare denne smukke og værdifulde sø
med de mange spændende dyr og planter.
TAK
Tak til Carlo F. Jensen for tilladelse til at
medtage hans indsamlede dyr i faunalis
ten og for bestemmelse af en del af mit ma
teriale, til strandfoged Max Harborg, fiske
ribiolog Peter Gertz-Hansen og cand.
scient. Ebbe M. Olesen for oplysninger om
søens tømrting i 1958 og til følgende perso-

ner for hjælp ved bestemmelsen: Nils Møl
ler Andersen (vandtæger), Kristian Are
vad (biller), Frits Bangshalt (biller), E. W.
Kaiser (dafnier), Boy Overgaard Nielsen
(stankelben), Erik Rald (kærfluer), Søren
Toft (edderkopper) og Peter Wiberg-Lar
sen (vårfluelarver).
LITTERATUR
Jensen, Carlo F . 1984 : De danske Baetis-arter
( Ephemeroptera : Baetidae) -Flora og Fauna 90:
97-102.
.
Jensen, Carlo F. 1986: De danske Caenis-a rter
(Ephemeroptera: Caenidae) -Flora og Fauna 92:
53-57.
Knutson, L. V. & Leif Lyneborg 1965: Danis h
Acalypterate Flies. 3. Sciomyzidae (Diptera).
-Entomologiske Meddelelser 34: 61-101 .
Macan, T. T. 1973: A key to the adults of the British
Trichoptera. Scientific Pubheation No. 28.
Freshwater Biological Association.
Ribe Amt 1991: Søer. Teknisk redegørelse til
Regionplan 1989-2000. Åbne vandes beskyttelse.
Grærup Langsø p. 28.
Torp, Ernst 1978: Grærup Langsø -en perle i den
vest jyske naturpark. Naturområder i Jylland l.
Jelling.
Torp, Ernst 1986: Svirrefluefaunaen (Diptera,
Syrphidae) i den vestjyske naturpark mellem
Tipperne og Skallingen. -Flora og Fauna 92 : 3-11.

Fig. 8. Den nordlige del af vestsiden af Grærup Langsø med store bevoksninger af Bukkeblad (Me11yanthes
trifoliata), som danner en slags hængesæk. desuden ses spredte eksemplarer af Bredbladet Dunhammer
(Typlza latifolia). 29. maj 1993. Foto: Ernst Torp.
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NEKROLOG
PREBEN JØRGENSEN
blev født den 19. december 192 1 .
H a n blev matematisk student i 1939, Exam. pharm. i 1946 og Cand. pharm 1948.
Samme år blev han provisor på Set. Lukas Apotek i Århus.
I 1955 kom han til Marselisborg Apotek, hvor han overtog bevillingen i 1968.
Dengang lå det store apotek på Frederiks Alle, men da antallet af apoteker var
steget i midtbyen, blev Preben Jørgerisens første store opgave at flytte Marselis
borg Apotek til forstaden Holme, hvor han i 1969 indrettede et moderne apotek,
som han ledede frem til 1 985, da han gik på pension.
Preben Jørgensens særlige interesseområde har fra 1950 været sommerfugle
og fra 1985 svirrefluer.
Den 26. juni 1960 havde Naturhistorisk Forening for Jylland generalforsam
ling på Frøslev Kro i Sønderjylland. Kassereren, viceinspektør H. Brandt-Lassen
ønskede ikke genvalg, da han havde været foreningens kasser i 18 år. Dette re
spekterede man, og i stedet blev valgt Preben Jørgensen, som senere ved et kon
stituerende bestyrelsesmøde blev foreningens nye kasserer. Desuden overtog
han ekspeditionen af Flora og Fauna.
Preben Jørgensen var foreningens kasserer indtil generalforsamlingen den
14.juni 1 981 på Venge Klosterkro - altså gennem 21 år. Han blev i bestyrelsen til
sin død den 13. februar 1993 altså gennem næsten 33 år. Han har således i en lang
årrække udført et stort og omhyggeligt arbejde og betydet meget for foreningen.
Vi mindes Preben Jørgensen som en god og trofast ven, der altid havde et smil
og en velovervejet bemærkning, som altid var meget diplomatisk. Han var i
sandhed, hvad man kan betegne som et godt menneske.
I de sidste 15 år var han enkemand, idet hans kone døde kun 48 år gammel.
Fredag den 19. februar blev han begravet på Nordre Kirkegård i Arhus efter
en smuk højtidelighed i den katolske, Vor Frue Kirke i Ryesgade. Den ene af de
medvirkende præster holdt en meget smuk tale, hvor han ganske naturligt kom
ind på den store glæde og berigelse, som Preben Jørgensen fandt ved studiet af
sommerfugle og senere svirrefluer.
Æret være hans minde!
Preben Jørgensen har skrevet følgende artikler og mindre meddelelser i Flora og
Fauna:
1 961 : Heliothis scutosn Schiff. Klækning fra larve. - F&F 67:1 70.
1 961 : Hepin/is lupulinus L. - F&F 67:170.
1962: Coscinia eribra rin L. i Østjylland. - F&F 68:204.
1963: Insektgifte og bundmaterialer. - F&F 69:68-70 .
. 1965: Prodenia liturn F. (Lepidopt.). Lidt om larvens udseende. - F&F 71:109-110.

Ernst Torp
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Udbredelse, økologi og forplantning i Danmark af den
indslæbte østasiatiske søpung, S tyela clava Herdman
Vicki Sørensen
Zoologisk Museum

Jørgen Lutzen
Institut for Cellebio l
og Anatomi

Universitetsparken15,
2100 København Ø
Ecology, reproduction and further spread of the immigrant East-Asiatic asei
rlian Styela clava Herdman in Danish w a ters.

The species was presumably introduced together with imported oysters from
the Channe! in the 1960s to oysterbeds in Nissum Bredning, W. part of the Lim
fjord (Jutland). It has now spread to nearly all parts of the Limfjord and in 1991
reached the E. mouth of the fjord into Kattegat. Locally i t has become very abun
dant with a population density in protected harbour bas i ns up to 300-400 speci
mens per m'. It is common in shallow waters (1-3 m) attached to stones and to
the introduced Japanese brown alga Sargassul/l lllllticulll, but less frequent on
musselbeds (3-7 m). S. c/ava is a hardy species which can survive 3 days' ex posu
re to air (at 10° C) and to lera te long periods of reduced salinities (to 18 %o ). In the
Limfjord the species reproduces from the last half of Jul y through October; spe
cimens that settie early in the season reach sexual maturity and a length of al
most 100 mm next summer. Many specimens are believed to attain an age of 2
years.

Styela clava Herdman er en forholdsvis stor
sø pung (klasse Ascidiacea, fig. l ), der fra
sit oprindelige udbredelsesområde, Ok
hotske og Japanske Hav og Japans sydkys
ter (Tokioka 1 953), er blevet indslæbt til
øst- og vestkysten af Nordamerika, Syd
australien og Nordvesteuropa. Den er an
tagelig indført til Europa siddende på flå
defartøjer, som efter Koreakrigen vendte
tilbage til Plymouth i 1 953. Herfra spredte
den sig i løbet af få år til de øvrige større
engelske (1957-1962) og franske ( 19751 979) kanalhavne, til Wales (1968), Sydir
land (1971 ), Vestskotland (1981 ) og Lm1Cas
hire (1983). Bortset fra Holland, hvor den
siden sin første optræden i 1975 har bredt
sig til flere områder, er den ikke kendt fra
Nordsøen.
I 1 980 rapporteredes den for første gang
i Danmark, nemlig i den vestlige Limfjord
(Christiansen & Thomsen 1981a & b). Til
trods for artens vide udbredelse og lokale
talrighed er vores viden om dens økologi,
forplantning og vækst meget sporadisk. Vi
har gennem et par år studeret arten i Lim
fjorden, hvor den lever under hydrografi
ske betingelse!� der meget ligner dem, den
Flora og Fauna 99 (2):75-79. Arilus 1 993

er underkastet der hvor den stammer fra.
Vi har samtidig registreret den på et meget
stort antal nye lokaliteter og kan give en
ajourført stattis over dens forekomst i dan
ske farvande.
Styeln clnvn lader sig indsamle ved enkle
midle1� idet den i Limfjorden fortrinsvis le
ver på beskedne dybder. Den sidder fast på
forskelligt underlag og kan skrabes af bol
værker, indsamles ved snorkling, ja, visse
steder plukkes med hænderne. En særlig
indsamlingsmetode består i fra en båd at
ophale den 2 m lange brunalge Sargassum
muticum (butblæret sargassotang, Chris
tensen 1 984), hvis øvre dele kan gribes, når
de i roligt vejr flyder i vandoverfladen. Al
gens stilk er typisk fæstnet til større sten el
ler hestemuslinger (Modiolus modiolus),
som er et yndet voksested for Styela, der
også tit forekommer på algens basale dele.
Sideløbende er laster af blåmuslinger (My
tilus edulis) fra bankerne (3-5 m dybde) un
dersøgt og samtaler med ålevods- og mus
lingefiskere har givet supplerende oplys
ninger. Med ca. 1,5 måneds intervaller er
indsamlet vævsprøver af forplantningsor
ganerne til vurdering af deres modenhed s75

grad. Væksten er bl. a. undersøgt ved gen
nem et år at længdemåle individuelle sø
punge, som har siddet på fendere (bildæk)
i Doverodde Havn.

UDBREDELSE I DANMARK
I 1 980 fandtes Styeln clnva 13 steder fra Nis
sum Bredning til Dragstrup Vig og Dråby
Vig, vest og øst om Mors. I 1 985 l 86 havde

Fig. l . Levende l år gamle Styeln clnvn fra Aggersund havnekaj, november 1992. Dyrene lever af at filtrere
havvandet i en stor perforeret gællesæk. Vandet suges ind gennem mundåbningen og forlader dyret
sammen med fækalier og, i forplantningstiden, æg og sperma, gennem en anden, lignende åbning (pile).
Dyrene er beklædt med en rynket, sej og læderagtig hudafsondring, hvorpå der vokser rødalger (1), svam
pe (2), hydroider (3), søanemoner (4) og unge individer af samme art (5). Skala 2 cm.

Live 1-yenr o/d Styeln clnvnfrom Aggersund whmf, November 1 992.
The nnimnls filtrate sen wnter within n large pe1Jornted brnnchinl basket. Wnier is in/w/ed through file moutil nnd len
ves the nnimnl through mwthe1� similnr opening together with fneces nud, du ring file spnwni11g sensou, eggs nnd
spem1. Tile nuimnls nre cloliled by n wriuk/ed, tough nu d /enthery skin seerelian upon which grow red nlgne (1), spoll
ges (2), hydroids (3), sen m1emoues (4) nnd young specimens of file same species (5). Sen/e 2 c111.

76

den spredt sig videre til Thisted Bredning,
Fur og Livø ( amtsbiolog J. S. Laursen, Søn
derjyllands Amtskommune). Siden 1980 er
den ialt konstateret på 60 nye lokaliteter fra
næsten hele Lim fjorden. I Sallingsund og
omkring Fur og Livø optræder den så tal
rigt, at hveranden større sten, som optages
fra 2 m dybde, er bevokset med flere, op til
en halv snes, individer. Den aftager i hyp
pighed mod nord gennem farvandene
mellem Mors og Thy, inklusiv Thisted
Bredning. I Lovns Bredning og Skive Fjord
findes den endnu ikke og forekommer kun
lokalt, først og fremmest i havnene,
mellem Aggersund og Hals, en strækning
der er fattig på egnede naturlige leveste
der.
S. clnvn har pelagiske æg og larver, der
har en samlet planktonisk tilværelse på 2-3
døgn, før larven bundfælder ("settler").
Strømmen gennem Limfjorden er overve
jende østgående (Limfjordsundersøgelsen
1973-75), hvad der formodentlig har be
gunstiget artens spredning. Indsamlings
data fra fjordens østligste dele tyder på, at
den endnu ikke er fast etableret her.
Den forekommer ganske vist i Ålborg
havn med individer, der i 1992 var mindst
2-ål'ige, men i Hals havn, hvor leveforhol
dene synes ideelle, blev i maj 1992 kun fun
det et enkelt, 6 mm langt individ bundfæl
det i 1991 . Fig. 2 viser samtlige fund og fa
serne i artens ekspansion mod øst.
Ifølge Christiansen & Thomsen var S tye
ta i hvert fald til stede i Limfjorden i 1978.
Fisker A. V. Christiansen, Glyngøre, som
kender arten nøje, har imidlertid fortalt os,
at han allerede i midten af 60erne blev op
mærksom på den, da han fiskede nær øs
tersbankerne i den nordlige Nissum Bred
ning.
At Styeln første gang fandtes netop her
indikerer, at den er indslæbt til fjorden sid
dende på udsætningsøsters. Gennem
1960erne og -70erne indkøbte det davæ
rende Limfjordsøsterskompagni østers fra
Kanalkysterne, hvor arten på dette tids
punkt var fast etableret flere steder. Trans
porterne foregik i kølevogne og østersen
blev netop udplantet på bankerne i Nis
sum Bredning.

ØKOLOGI
Mens små og mindre individer sidder fast
med en relativ bred basis, vokser denne se
nere ud til en tynd, mørk stilk, der ender i
en afrundet hefteplade. S. clnvn lever aldrig
nedgravet, men forekommer alligevel på
grus-, sand- og mudderbund, når der op
træder faste genstande som større sten el
ler muslingeskaller. På dybder fra 3 til 7 m
findes den overvejende, skønt aldrig i stør
re antal, på muslingebankerne. De fleste
fund stammer fra håndstore sten og heste
muslinger fra turbulente eller strømrige lo
kaliteter mellem l og 3 m dybde. I fjordens
vestlige dele ynder den stilkene af Sargas
sum, men undgår næsten altid selve løvet,
som derimod er et yndet levested for en
anden søpung, Ascidielln nspersa. Den kan
af og til sidde på haptererne af sukkertang
(Laminarin sncchnrinn), men er ikke fundet
på andre større brunalger (Fucaceer) og al
drig på ålegræs (Zostern mnrinn). Visse ste
del� f. eks. nord for Fm� ved Livø og i Odby
Bugt kan den ved lavvande indsamles i en
dybde af 50 cm på store sten eller i et kyst
parallelt blåmuslingebælte.
En efter danske forhold usædvanlig epi
faunalokalitet ligger 300 m fra Furs nord
kyst ud for St. Knudshoved og består af en
udstrakt horisontal molerklippeflade. Sty
eln opnår på dette sted den største individ
rigdom på et naturligt substrat i Limfjor
den, skønsvis 50 l m2 og kan i roligt vejr
plukkes op, mens man går på klippebun
den. Endnu hyppigere er den i beskyttede
havneområde1� fæstnet til stensætninger,
bolværke1� fendere, nedhængende tove og
kæder, eller blåmuslingebevoksninger. På
flydebroe1� der er uafhængige af vand
standssvingningel� sidder den lige under
vandskorpen, og i Jegindø Lystbådehavn
er der op til 300-400 individer pr. m2• Det
nænner sig værdie1� som er kendt fra Hol
land (300-500/ m2, Buizer 1980).
Styela sætter sig lejlighedsvis på andre
søpunge enten af samme art elle1� i den
vestlige Limfjord, på Ascidiella; på denne
træffes næsten udelukkende ganske små
individer, sandsynligvis fordi Styeln ud
konkurreres af den hurtigere voksende As
cidielln, der i Limfjorden settier sidst i juni
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Fig. 2. Udbredelsen af Slyela clava i Limfjorden med angivelse af faserne i dens fremtrængen mod øst. o ud
bredelse ifl. Clu·istiansen & Thomsen (1981a); fyldte cirkler: nye lokaliteter.

Dislrib111io11 ofSiyela clava iii iire Li111fjorrl a11rl l/re p/rases i11 ils expa11sio11 lowarrls lire Easl. o rlislrib11lio11 accorrli11g
lo C/rrislim1Se11 & T/wmse11 (1981a); Jilleri cire/es: 11ew localilies.

og allerede er 4 cm og kønsmoden i august.
Omvendt vokser Ascidielln hyppigt i tykke
kager uden på gamle 1 0-12 cm lange Styeln.
I løbet af sommeren overvokses større S ty
e/n, særligt i havnene, af den koloniale sø
pung Batry/lus schlosseri, som imidlertid
dør bort tidligt på efteråret. Andre epizoer
er svampe, særligt Leucosolenin og Hn/icon
dria, hydroider og scyphopolyper (af
vandmanden Aurelia aurita), mindre mos
dyrkoloniet� små rurer (Balanus balnnoides),
søanemoner og blåmuslinger. Ældre Styela
kan næsten være skjult af en tæt bevoks
rling af den buskede rødalge Ceramium;
den mindre Sargassum muticum og grønal
gerne søsalat (Ulva lactt.tcn), Coditun fragile
og østerstyven (Colpomenia peregrina) er an
dre, men sjældnere epifyter.
Sims (1984) har vist, at S. c/avn i Califor
nien har en ringe osmoregulatorisk evne og
at den viser tydelige tegn på vantrivsel eller
dør efter blot 3 døgns ophold i 27 %o salt
vand (oceanisk havvand: 35 %o). Salthold
igheden i Limfjordens hovedløb falder fra
32 %o i Nissum Bredning til 28 %o i Løgstør
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Bredning, og i fjordafsnittet mellem Ag
gersund og Hals til 26 %o, altså under den
kritiske grænse, med periodiske fald langt
under denne værdi (data fra Dansk Meteo
rologisk Institut). For at søge en forklaring
på, at Styela alligevel forekommer i den
østlige Limfjord, indsamledes 3 grupper
på hver 12 individet� der over en periode
underkastedes trinvis formindskede salt
holdigheder. I to af grupperne overlevede
66-75 % af dyrene 40 dages ophold ved 18
%o, mens halvdelen af resten døde efter
yderligere 10 dage ved 16 %o.
Er arten, som vi mener, indført til Dan
mark med levende østers, må den kunne tå
le 1-2 døgns tørlægning. Ved Kanalkyster
ne lever den på så ringe dybde, at den ved
lavvande blotlægges i få timer. Imidlertid
overlevede en snes små, mellemstore og
store dyt� opbevaret fugtigt ved 10· C, uden
undtagelse 3 døgns ophold oven vande.
FORPLANTNING OG VÆKST
S tyela c/ava er hermafrodit og har 8-9 orm
formede kønsorganer. De modne æg og

sædceller gydes gennem den ene af dyrets
to åbninger ud i vandet, hvor befrugtnin
gen sker. Målinger af kønscellerne vise1� at
modne æg er tilstede fra midten af maj og
at deres relative hyppighed derefter stiger
for gennem sommeren og til og med okto
ber at ligge på et ret konstant niveau. Sper
miedatmelsen starter ligeledes i maj og tes
tiklerne er fyldt med sperrnier hele som
meren og efteråret til ind i november. Sent
på efteråret indtræder en degeneration af
såvel spermier som ugydte æg, og hele
vinteren og foråret igennem indeholder
kønsorganerne kun umodne kønsceller.
Skønt gydning således synes mulig i en
meget lang periode, viser en eftersøgning
efter ny-settlede individer i 1991 og 1992,
at forplantningen næppe starter førend
sidst i juli, tiltager i august og vedvarer til
og med oktober. Særligt i august og sep
tember er små dyr (1-3 mm) almindelige
på de habitater, hvor de større forekom
mer. De optræder tidligst i havnebassiner
ne som tegn på, at gydningen indledes het�
måske fordi det beskyttede miljø skaber en
lagdeling af vandmasserne resulterende i
en konstant højere overfladetemperatur.
Væksthastigheden er meget afhængig af
settlingstidspunktet. Hele vinteren og fo
råret igennem træffes individer under 5-6
mm, der om sommeren er vokset til l 0-12
mm. De må opfattes som dyt� der er settiet
meget sent og hvis vækst er bremset af vin
terkulden. Omvendt har vi kunnet følge
den individuelle vækst af søpunge, der
omkring midten af august har slået sig ned
på fendere og som sidst i august målte 2-7
mm i længden. Sidst i oktober var de sam
me dyr vokset til l 7-48 mm, hvorefter væk
sten gik i stå; juni året efter målte de 51-75
mm, og 2 måneder senere, som l-årige, var
de næsten fuldtudvoksede, 74-98 mm, og
samtidig kønsmodne. Hvor gammel arten
bliver i Limfjorden ved vi ikke, men dyr
der på forsommeren er over 100 mm, må
være mindst l 3 l 4 år. Til alle tidet� men
især på sensommeren, finder man mange
rester af de mørke stilke tømt for levende
vævsindhold, og vi gætter på, at særligt
mange af de l -årige og måske særligt de 2årige dør på dette tidspunkt. Mummifice-

rede stilke eller hele dyr er forøvrigt al
mindelige som opskyl langt op på stran
den ved alle kyster vest for Aggersund.
FREMTIDSPERSPEKTIVER
S tyeln clnvns ekspansion i Vesteuropa har
været hastig og ialt væsentligt knyttet til
større havnebyet� resulterende i et diskon
tinuerligt udbredelsesmønster. Sammen
lignet hermed har den spredt sig langsomt,
men som en sammenhængende udbredel
se, igennem Limfjorden. Forskellen beror
sikkert på, at den i det øvrige Vesteuropa
fortrinsvis er introduceret til nye områder
siddende på skibe og færger (Coughlan
1985), i Limfjorden derimod ved distribu
tion af æg og larver. Vi ved ikke, om den al
lerede har invaderet de dele af Nordsøen,
der ligger nærmest Thyborøn Kanalen og
hvor kun substratet, ikke saltholdigheden
(33%o), kan være en begrænsende faktor.
Limfjords-populationen er relativ tolerant
over for lave saltholdighedet� og på længe
re sigt betyder det sandsynligvis, at arten
har gode muligheder for at kolonisere hele
Kattegat og derfra sprede sig videre nord
på langs vestkysterne af den Skandinavis
ke Halvø, hvor den vil møde ypperlige
livsbetingelser helt op til de arktiske egne.
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