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RENT VAND- REN NATUR
Vi er i Danmark blevet vænnet til, at rent
vand er noget vi bare har - i modsætning
til disse laverestående sydligere lande,
hvor rent vand er noget, man køber på en
flaske. Grundvandet ligger dybt, beskyt
,tet af vandtætte lerlag, og skulle nogen
vove at forurene overfladen, vil giften i
værste fald kun ramme vandløbene.
Her i sluttungen af 1995 er der ved at
blive slået hul på myten om det rene
grundvand. Nitratforurening har bevir
ket, at der f.eks. i Århus Amt har måttet
lukkes eller ændres knapt en fjerdedel af
vandboringerne. Men langt alvorligere er
det, at man nu begynder at se de første
soleklare beviser på pesticidernes van
dring ned til grundvandet. Ikke blot et
enkelt stof, men adskillige- og der er blot
ledt efter et fåtal af mange mulige. Vi har
med andre ord blot set toppen af isbjer
get.
Vandmyndighederne har i en række
amter svaret med at foreslå, at bestemte
områder skal beskyttes specielt, og her
med har man jo i realiteten opgivet at be
skytte andre dele. Vi er altså på vej til en
situation, hvor dele af det danske grund
vand erklæres usundt for mennesker, og
hvor en lang række boringer skal opgi
ves. Problemet skal ikke løses, men
symptombehandles.
Grundvandsproblemerne tydeliggør,
at det står galt til med behandlingen af
jordoverfladen i Danmark. Vi kan også se
det gennem naturafviklingen: forarmnin
gen af flora og fauna skyldes i høj grad li
geledes gødskning og pesticidsprøjtning.
Alternativet til amternes pindsvinestra
tegi er, at jordbrugserhvervene og øvrige
forvaltere af den danske jord fra stat til
have- ejere overalt begynder at behandle
jorden anstændigt. Dyrkningsformerne
skal ændres, så der ikke siver forurenen
de stoffer ned til grundvandet. Kald det
økologisk landbrug, bæredygtig jord
brug, integreret jordbrug eller noget helt
fjerde, målet er vigtigere end navnet. Det
kræver en udvidelse af Vandmiljøplanen,
og det vil koste dyrt. Men i det lange løb
vil det gavne mennesker, flora og fauna.

Red.

Kanadisk Balsamin (Impatiens capensis)
dukket op i Danmark
Eiler Worsøe
Lundbergvej 2, Værum
8900 Randers

Orange Balsam (Impatieus capensis)- a new record from Denmark

In September 1994 Impatiens capensis Meerb. was found in two Joealities on the river
Gudenå, growing in shallow water and on wet ground in reed beds. This is the first
find of the anthropochorous I. capensis in Denmark.

Den 10. september 1994 fandt jeg i rør
sumpen på Gudenåens vestbred i distrikt
1 4 fra 300 til 500 m vest for Kongensbro
flere bestande af en for mig ukendt Balsa
min-art: noget større end vor hjemlige
Spring-Balsamin (Impatiens no/i-tangere),
mindre end den indførte Kæmpe-Balsa
min (I. glandulifera). Den nye arts blomster
er lidt større end vor hjemlige Spring
Balsamins, orange med røde prikker. Dens
spore er bøjet frem under blomsten. Dens
frugter er ganske slanke. Den står i fuldt
flor i midten af september. Lektor Alfred

Hansen, Botanisk Museum har bestemt ar
ten tillinpatiens capensis Meerb. (fig. 1). Ar
ten er nævnt i >>Den Nordiska Floran«
(Mossberg et al. 1992), fordi den er fundet
ved søen Lokjanjarvi i Finland, hvor den
har vokset, siden den i 1949 blev udsået et
sted. De svenske forfattere har betegnet
arten »Kanadisk Springkorn« . Arten er ik
ke tidligere fundet i Danmark. Den hører
trods sit videnskabelige navn hjemme i
Nordamerika. Det er værd at bemærke, at
arten, som i Nordamerika bl.a. kendes un
der de to synonymer linpatiens biflora Walt.

Fig. l. Kanadisk Balsamin. Kongensbro. - Foto: E.
W., 15.9.1994.

Fig. 2. Voksestedet for Kanadisk Balsamin i rør
sumpen ved Kongensbro.- Foto: E. W., 15.9.1994.
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og I. fulva Nutt., aldrig er fundet i Sydafri
ka. Det er således uhensigtsmæssigt, når
Feilberg & Løjtnant (i Mossberg et al.
1994) giver arten det danske navn >>Kap
Balsamin<<.
Kanadisk Balsamin vokser ved Kon
gensbro i rørsumpen inden for Tagrør
(Phragmites australis) og Sø-Kogleaks
(Schoenoplectus lacustris) på ganske lavt
vand eller på den vådeste del af åbredden
(fig. 2). I rørsumpen finder man iøvrigt
Alm. Mjødurt (Filipendula ulmaria), Låd
den Dueurt (Epilobium hirsutum), Angelik
(Angelica sylvestris), Kær-Galtetand (Sta
chys palustris), Alm. Hanekro (Galeopsis te
trahit), Stor Nælde (Urtica dioica), Gul Iris
(Iris pseudacorus), Høj Sødgræs (Glyceria
maxima), Vand-Skræppe (Rumex hydrola
pathum) samt en art af Pindsvineknop
(Sparganium).
Den 17. september eftersøgte jeg arten
længere oppe langs Gudenåen og fandt
derved en stor bestand straks opstrøms
Tvilum Bro, hvor den voksede i en
rørsump bestående af Høj Sødgræs og
Lådden Dueurt, hovedsageligt på åens
vestbred, der ligger i distrikt 1 4, men også
i et enkelt eksemplar på østsiden i distrikt
21.
Med flere store bestande delt i to hoved
grupper med ca. 6 km indbyrdes afstand
må man gætte på, at arten har vokset her
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længe uden at blive opdaget. Det er for
bavsende nok, når man tænker på, hvor
mange plantekyndige, der - mig selv ind
befattet - har passeret her gennem tiden og
det lige forbi de store og iøjnefaldende
planter.
I Europa har Kanadisk Balsamin været
kendt fra Sydøstengland siden 1820, fra
Frankrig siden 1931, fra Finland som
nævnt siden 1949, fra Polen og Tyskland
siden 1990. I Tyskland er den fundet ud
bredt over et mere end 20 km langt stykke
af bredderne af floderne Ohm og Lahn i
området nær Marburg. Desuden har den
spredt sig vestfra i Lorraine til Moselda
len. Opgaven med at finde ud af, hvorle
des den er kommet til Danmark står åben,
ligeledes arbejdet med at eftersøge den
ved Gudenåens bredder og andre steder.
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Odder (Lutra lutra L.) genfundet på Sjælland
Peter Leth
Vestsjællands Amt
Alleen 15
4180 Sorø

Eilif Byrnak
Vestsjællands Amt
Alleen 15
4180 Sorø

The otter (Lutra lutra L.) is rediscovered on the island of Zealand

During the twentieth century there has been a dramatic fall in the number of otters all
over Europe. The otter is extinct from many places, and since the 1980's the otter was
believed to be extinct from the island of Zealand, too.
In December 1994 biologists from the County of West Zealand succeeded, ne
vertheless, in finding spraint from otters in the north western part of the island. The
otter has »returned<< after 14 years of »disappearance<<. As a consequence of this dis
covery, the County of West Zealand has carried out a nurnber of initiatives in order to
save the very threatened population of otters on the island of Zealand. Purthermore
the National Forest and Nature Agency has proposed an area as a special otter sanctu
ary, in accordance with the EU Habitat Directive.

Tidligere var odderen (fig. l) udbredt i he
le Danmark, med yngleforekomster i de
fleste større vandløb (Jensen 1964). Da var
dens livsbetingelser generelt gode, idet
vandløbene var relativt uforstyrrede og
havde et naturligt slyngningsforløb. Dette
indebar dels en rigdom af tilstødende sø
og moseområder og dels varierende vand
løbsprofiler med grøde og overhængende
åbrinker. På åbredderne voksede træer og
buske eller høj sumpvegetation. Vandmil
jøet var rent, og der var rigeligt med fisk,
som er odderens altovervejende fødeemne
(Erlinge & Jensen 1981).
Af forskellige årsager faldt bestanden
imidlertid gradvist, og de seneste 2-3 årti
er har tilbagegangen været alarmerende. I
starten af 80' erne var der kun omkring 200
dyr tilbage i Jylland. På Fyn og Sjælland
uddøde odderen i løbet af 80' erne - troede
man.
BIOLOGER PÅ »ODDERJAGT«
I VESTSJÆLLANDS AMT
I et udkast til »Forvaltningsplan for odder
i Danmark<< (upubl. 3) var angivet forslag
til områder, som skulle udpeges som be
varingsområder. Det var netop dette arbej
de, som fik biologer i Vestsjællands Amt
>>op af stolene<<.
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Ingen områder på Sjælland var udpeget
(upubl. 3). På baggrund af gode kontakter
til lokale bredejere og friluftsorganisatio
ner havde biologer i Vestsjællands Amt
imidlertid stærk mistanke om, at odderen
stadig fandtes i Vestsjælland. Dette på
trods af, at resultaterne fra den overordne
de overvågning af odder i Danmark mere
end antydede, at odderen var uddød på
Sjælland (Madsen et. al. 1992). Derfor un
derrettede vi DMU' s zoologer om vor be
kymring. I DMU var der forståelse for vor
bekymring, men pga. erfaringer med fejl
angivelser af odder, anmodede de om
håndfast dokumentation - dvs. ekskre
menter, fotos af fodaftryk eller >>lig på bor
det<< (f.eks. trafikdræbte eller rusedrukne
de dyr).
Denne udmelding var incitamentet til et
intensivt odderopsporingsarbejde i Vest
sjællands Amt i vinteren 1994-95.
De igennem tiden indkomne oplysnin
ger om odderobservationer fra privatfolk
blev gennemgået påny, og relevante per
soner, godser, jægere og lokalfolk i de po
tentielle odderområder blev kontaktet. De
mange oplysninger om mulige odderob
servationer og -spor syntes i starten uden
mønster. De var spredt over stort set alle
åsystemer i amtet. Efterhånden tegnede
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der sig imidlertid et billede, og særligt når
ældre angivelser fra før 1985 blev luget
fra, var billedet klart. »Jagten<< skulle sæt
tes ind i Suså-systemet, Tude Å -systemet
og Tissø-Halleby Å / Arnose Å -systemer
ne. Herfra havde vi pålidelige oplysninger
af nyere dato om odderforekorns t.
På den baggrund blev lokaliteter ud
valgt og besøgt, og resultatet kom næsten
omgående. Den 21. december 1994 fandt
biologer i Vestsjællands Amt et noget ud
trådt ekskrement, der umiskendeligt pege
de mod odder. Ekskrementet blev efter af
tale fremsendt til zoolog Aksel Bo Madsen
fra DMU til nærmere identifikation. Tilba
gemeldingen var opløftende - 99 % sikker
hed for odder. Kunne vi fremvise endnu et
»vidunder<< - gerne friskt - så kunne også
odderspecialisterne juble med. Få uger se
nere lå det andet ekskrement på zoologer
nes bord - odderen var >>tilbage<< på Sjæl
land (Vestsjællands Amt 1995b ).
HVOR I VESTSJÆLLAND
LEVER ODDEREN?
Der findes ikke eksakte tal for odderbe
standens udvikling på Sjælland, men den
er skønsmæssigt illustreret i fig. 2. Udvik
lingstendensen i odderbestanden på Sjæl
land tegner et billede af et dyr i stærk til
bagegang. Lykken er ikke gjort med gen
opdagelsen alene, idet der kræves en akut
redningsindsats, hvis odderen skal overle
ve på Sjælland.
Der er et akut behov for at forbedre livs
betingelserne for odderen, således at be
standen kan komme op på en størrelse, så
den er mindre sårbar overfor genetisk ind
avl og tilfældige »katastrofer<< (sygdom,
trafikdrab, ekstreme vejrforhold m.v.);
kort sagt en bestand som også på længere
sigt er levedygtig, og som måske med ti
den kan blive kilden til genindvandring af
odder til andre dele af Sjælland.
En vigtig forudsætning for at kunne
iværksætte en effektiv redningsaktion er
at kende oddernes homerange (livsrum).
Det er inden for disse områder, at indsat
sen i første omgang skal koncentreres. En
sporing af dyrenes færden var derfor nød
vendig - ikke mindst på baggrund af den
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udvidelse eller omprioritering af udpeg
ningen af odder-bevaringsområder, som
måtte ske efter genopdagelse af odderen
på Sjælland.
Til dette moniteringsarbejde hyrede
Vestsjællands Amt i samarbejde med Stor
strøms Amt de to erfarne zoologer Birger
og Annelise Jensen. Deres arbejde bestod i
besigtigelse af strategiske steder på stort
set alle større vandløb i Vestsjællands Amt
og den øvre del af Susåen i Storstrøms
Amt (se fig. 3).
Dette resulterede i fund af yderligere to
steder med spor (ekskrementer) efter od
der. Såvel disse fund som vores egne er
gjort i et område, som omfatter Tissø samt
Bregninge, Åmose og Halleby Å 'erne. På
visse åstrækninger var registreringsarbej
det vanskeliggjort af meget høj vandstand
i undersøgelsesperioden (marts 1995). Så
ledes kunne dele af Suså-systemet samt
Bøstrup Å ikke undersøges optimalt
(upubl. 1). I betragtning af at registrerings
arbejdet i nævnte åsystemer var vanske
liggjort, kan det ikke udelukkes, at odde
ren stadig lever her.
På baggrund af dels de aktuelle odder
spor og dels oplysninger om tidligere le
vesteder for odder (Madsen 1989b; upubl.
2) er statens udpegninger af odderbeva
ringsområder blevet revideret således, at
et område i Vestsjælland nu også foreslås
udpeget (fig. 3). Baggrunden for udpeg
ningen af odderbevaringsområder i Dan
mark er et EF-Habitatdirektiv, der placerer
odderen på listen over truede arter, der for
det første kræver streng beskyttelse og for
det andet kræver udpegning af særlige be
varingsområder i medlemslandene.
TRUSLER
Afvanding, udretning af åer, vandløbsvedlige
holdelse. - Efterhånden som vådområder
blev afvandet og opdyrket, forringedes
det fysiske miljø for odderen. Det er ikke
blot afvandingen af vådområder, som er
uforenelig med optimale livsbetingelser.
Det gælder også den mere direkte påvirk
ning af vandløbene. Her tænkes bl.a. på
udretning, uddybning og oprensning af
vandløb samt afretning og slåning af

Fig. l. Odder (L u trn lutm L.)- et
glædeligt gensyn på Sjælland.
The otter (Lutrn lutrn L.) - a plea
sant redisco very on the is/and of
Z ealand.

åbredder. Herunder hører også påvirknin
gen af åbredden fra maskiner i forbindelse
med oprensning og tilsyn med vandløbe
ne. Denne påvirkning er særlig kritisk,
fordi odderen ofte har sin hule netop på
åbredden. Behovet for at køre på åbred
derne resulterer også i, at træer og buske
langs vandløb bliver ryddet for at gøre
plads for den maskinelle »vandløbsvedli
geholdelse<<. Eftersom odderen ofte an
lægger sit ynglebo netop i hulrum under
gamle træer på åbredden, medfører
trærydningen, at odderen er tvunget til at
søge længere væk for at finde egnede
bosteder.

Trafik og jagt. En anden betydningsfuld
dødsårsag blandt oddere er trafikdrab. En
ikke ubetydelig del af de omkomne odde
re, som indleveres til landets naturhistori
ske museer, er trafikofre. Den overvejende
del heraf påkøres, hvor en vejbane løber
hen over et vandløb. Oddere og andre dyr
foretrækker øjensynligt at passere over
vejbanen frem for at svømme under.
I perioden 1980-90 blev ialt 117 død
fundne oddere indleveret til de naturhi
storiske museer i Danmark. Af disse var
52 druknede i ruser, 39 var trafikdræbte
(Madsen 1990).
Tidligere blev der skudt mange oddere -
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Fig. 2. Skematisk illustration af
udviklingstendensen i odderbestanden på Sjælland i dette år
hundrede. Genopdagelsen alene
redder ikke odderen. Udviklingen skal vendes.
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også på Sjælland blev der indtil totalfred
ningen i 1967 skudt oddere (Jensen 1964).
Aleruser og forstyrrelser. - Odderbestan
den er i dag reduceret i en sådan grad, at
trusler, som har underordnet betydning
for en sund odderbestand, bliver fatale. En
af disse trusler er åleruser. En odder, som
forvilder sig ind i en ruse, er ikke i stand
til at finde vej ud og vil derfor lide drukne
døden (Madsen 1989a, 1991 og Vestsjæl
lands Amt 1995a).
Alle ruser i ferskvand og visse områder
af saltvand skal i dag derfor være forsynet
med stopriste eller spærrenet
En anden trussel er menneskelig for
styrrelse på odderens levesteder - i særde
leshed omkring dens yngleområder (Jeffe
ries 1987). De senere år har man set et ge
nerelt øget pres på naturen fra
eksempelvis kanosejlere, lystfiskere, van
drere, jægere og hundeluftere. Odderens
sårbarhed overfor forstyrrelser er delvist
opstået som følge af ovenfor beskrevne re
duktion og forarmrung af dens levesteder.
Odderen har ganske simpelt færre mulig
heder for at skjule sig. Man kan sige, at
den ene trussel forstærker den anden.
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1995

Årstal

»HANDLINGSPLAN FOR
ODDER I VESTSJÆLLAND<<
Det er klart, at et bevaringsområde ikke i
sig selv redder odderen fra at uddø. Der
for har Vestsjællands Amt udarbejdet en
>>Handlingsplan for odder i Vestsjælland«
og sat en række tiltag i værk (upubl. 4).
I handlingsplanen prioriteres afhjælp
ning af de mest akutte trusler samt for
midling højest. Derfor har de første tiltag
for at forbedre odderens overlevelsesmu
ligheder på Sjælland været følgende:
- at informere via pressen (aviser, radio,
tv) om odderens forekomst på Sjælland
- om dens basale behov for uforstyrre
de områder op til fiskerige vandløb og
søer - og ikke mindst om de akutte trus
ler og lovkravet om brug af stopriste i
åleruser.
- at udfærdige en oplysningsfolder om
lovkravet om brug af stopriste (Vestsjæl
lands Amt 1995a). Denne folder er til
sendt samtlige bredejere inden for det
aktuelle odderområde.
- at tilbyde gratis stopriste til alle rusefi
skere i amtet. Stopristene udleveres ef
ter henvendelse til Vestsjællands Amt.

Fig. 3. Overvågningsstationer i Vestsjællands Amt ved B. & A. Jensen, marts 1995, samt foreslået beva
ringsområde for odder i henhold til EF' s Habitatdirektiv.
Otter surveying Iomliiies in the Countt; of West Zealand by B. & A. Jensen, March 1995, and the aren which is pro
posed as a special otter sanetun ry, in nccordnnce with the EU Habitnt Directive.

- at etablere passager for odder og andre
dyr ved samtlige vejoverskæringer in
den for det foreslåede bevaringsområde
(13 ialt).
- at starte et rekognosceringsarbejde for

at lokalisere områder, hvor der eventu
elt kan etableres såkaldte >>odderfriste
der<< - områder langs vandløb eller søer,
hvor livsbetingelserne for odderen i
særlig grad tilgodeses (Madsen 1989a).
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En række andre tiltag er beskrevet i
»Handlingsplan for odder i Vestsjælland
1995<<. De tiltag vil i den kommende tid
blive ført ud i livet, i det tempo ressourcer
ne tillader. Det drejer sig bl.a. om følgen
de:
kortlægning af en række aktiviteter der
kan være forstyrrende - eksempelvis fi
skeri, kanosejlads, jagt og rørskær. Dette
vil om nødvendigt følges af forhandlin
ger med de berørte bredejere om regule
ring af aktiviteterne.
revurdering af vandløbsregulativerne
på de berørte strækninger.
fortsættelse af det igangværende spo
ringsarbejde i forsøg på at præcisere od
derforekomsten og herved yderligere at
målrette indsatsen.
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Boganmeldelse
Jesper Laursen: Historien i skoven. Skove og fortids
minder i Århus Amt.Med bidrag af Eiler Worsøe.For
mat: 20 x 13 cm. 305 sider, indbundet.Udgivet af forla
get Skippershoved og Århus Amtsmuseumsråd, 1994.
I SBN 87-89224-11-6.Pris: kr 188.
På bogens første 147 sider bliver fortidens spor i
skovene geirnemgået under overskrifterne: jagt og fi
skeri, ager- og husdyrbrug, skovbrug, havebrug,
råstofudnyttelse, mølledrift, rituel skovbrug og færd
sel.Teksten er illush·eret med tegninger og fotografier,
hvoraf en del er i farver.
De næste 120 sider er en systematisk gennemgang af
65 skove i Århus Amt. Her er omtalt de fortidsminder,
der findes i den pågældende skov, og beliggenl1eden
er vist på et 4-cm kort.
Af særlig interesse for naturhistorikere er et afsnit
om >>Levende fortidsminder« af Eiler Worsøe. Han
fremhæve•; at man fra ca. 1765 til 1870 il<ke kan skelne
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mellem landbrug og skovbrug. Der var træer på mar
kerne, og der var marker og høenge i skovene.
Skoven var i 1241 bondens, men dette forhold æn
drede sig efter 1446. Skoven blev godsejerens - kro
nens, kirkens og adelens- undtagen i Ves�ylland, hvor
skovene allerede da var næsten helt ødelagte. Ved skov
forstod man dengang kun overskovens træarte1; eg og
bøg. De øvrige træarter hørte til underskoven, som sta
dig tilhørte bonden. Visse skove, de såkaldte »enemær
ker<<, var dog udelukkende forbeholdt godsejerne.
I afsnittet findes en meget interessant gennemgang
af græsningsskove og stævningsskove. Det samme
gælder en omtale af sagntræer og huJtræer samt læge
og krydderplanter.
Bogen afsluttes med en fyldig litteraturliste, et em
neregiste•; et stedregister og 3 sider med regler for
færdsel i naturen. Det er en fin vejviser tiJ fortidens
spor i de vidtstrakte skove i Århus Amt.
Emst Torp

Orchide-overvågningslitteratur og behandling af data fra
»Det Nationale Orchide-Overvågnings-Program«
Bernt Løjtnant
Løjtnant-Consult
Platanvej 61
8900 Randers

Orchid monitoring literature and treatment of data
from the >>National Orchid Monitoring Programme<<

A list of orchid monitoring literature is presented. It is a supplement to the list in Løjt
nant (1991). The aim of the list is primarily to facilitate the work of botanists going to
work up parts of the massive amount of data accumulated in The National Orchid
Monitoring Programme which has run since 1987. This project included in 1991 more
than 40 species (all Danish species and subspecies of Orchidaceae) distributed on
more than 115 localities with more than 170 orchid populations. More than 40 bota
rlists, mainly professionals, are working within the project.

I Løjtnant (1991) blev der præsenteret en
samling af litteratur vedrørende orchide
overvågning, da der ikke tidligere var ud
arbejdet en sådan. Denne første samling
omfattede ialt 119 titler, alle af direkte re
levans for europæisk orchide-overvåg
ning. Nedenstående liste omfatter ialt 70
titler.
Det ville være ideelt, såfremt f.eks. Dan
marks Miljøundersøgelser (DMU) kodede
de eksisterende lister (og de kommende
referencer) ind på EDB. Derved vil det
være muligt at have en litteraturliste, som
altid er ajourført, og som umiddelbart vil
kunne rekvireres af interesserede. Desu
den kan man f.eks. uddrage udskrifter om
bestemte slægter og arter, hvilket ofte vil
være det, som der netop er brug for.
STORT B EHOV FOR
DATABEHANDLING
Formålet med at bringe sammenstillinger
ne af orchide-overvågningslitteratur er
følgende: i forbindelse med Det Nationale
Orchide-Overvågnings-Program
bliver
der hvert år indsamlet tusindvis af data.
Skønt projektet blot har kørt fra og med
1987, omfatter det allerede mere end sne
sevis gange så mange data som noget an
det tilsvarende projekt. Følgelig er der ef
terhånden et stort og umættet behov for
Flora og Fauna 1 01(2): 47-52. Århus 1996

kompetent botanisk bearbejdning af disse
data.
Det er langt fra muligt for en enkelt eller
nogle få personer at bearbejde, vurdere og
syntetisere blot en mindre del af det sær
deles store datamateriale. Derfor er der
behov for flere medarbejdere, der er villi
ge til at udføre det arbejde.
De fleste potentielle bearbejdere står
imidlertid famlende over for bearbejdning
af orchide-overvågningsdata. Det skyldes
primært, at disciplinen er relativt ung, og
ikke mindst, at mange er usikre med hen
syn til, hvad der tidligere er skrevet om
dette eller hint emne. Det har da også hid
til været særdeles tidkrævende at skaffe
sig overblik herover. Med de hermed pub
licerede lister skulle det være betydeligt
lettere. Som en yderligere hjælp er det til
sidst i hver enkelt reference angivet, hvil
ke arter hhv. hvilken art den pågældende
reference omhandler.
DER BØR INDHENTES TILLADELSE
Rent praktisk kan interesserede henvende
sig til DMU for at få det ønskede datama
teriale. Det nødvendige materiale, f.eks.
alt overvågningsmateriale vedrørende en
enkelt art eller slægt - eller f.eks. blot ma
terialet om en bestemt art i en mindre regi
on - vil derefter blive ekspederet i kopi fra
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DMU, som ligger inde med alt originalma
terialet
Det er imidlertid nødvendigt - og etisk
det eneste acceptable - at de primærover
vågere, som har indsamlet det pågælden
de materiale, bliver orienteret om de en
kelte bearbejdnings-projekter. Man kunne
f.eks. - i enkelte tilfælde - forestille sig, at
overvågerne selv ønskede at behandle og
publicere materialet. Men det vil dog altid
være muligt at finde frem til en data
mængde, som frit kan stå til rådighed for
bearbejdelse.
Desuden står medlemmerne af styrings
gruppen for Det Nationale Orchide-Over
vågnings-Program gerne til rådighed med
hjælp og vejledning. Styringsgruppemed
lemmerne er Claus Helweg Ovesen, Søren
Grøntved Christiansen, Sten Asbirk, Sten
Moeslund, Michael Stoltze og Peter Wind.
Det er forfatterens håb, at der med tiden
vil blive en hel stab af medarbejdere. Kun
derved kan formålet med projektet blive
opfyldt: at opnå pålidelige index for de
forskellige arter fra år til år samt at med
virke til beskyttelsen af de danske orchi
deer og deres levesteder. Det bemærkes, at
overvågningsmaterialet for adskillige ar
ters vedkommende er betydeligt mere
omfangsrigt og detaljeret end materialet
bag langt hovedparten af de hidtil publi
cerede afhandlinger om emnet, jf. Løjtnant
(1991 : 82).
LISTERNE ER IKKE FULOSTÆNDIGE
Hverken litteraturlisten i Løjtnant (1991)
eller listen i denne artikel kan forventes at
være fuldstændig. Skulle en læser have
kendskab til een eller flere afhandlinger,
som ikke er med i listerne, hører forfatte
ren meget gerne derom. Listen er ajourført
til og med 1992.
BEHOV FOR YDERLIGERE
OVERVÅGERE
Skønt vi i 1991 nåede op på, at ialt ca. 40
primærovervågere overvågede ialt mere
end 1 70 populationer af alle de ca. 40 dan
ske orchideer fordelt på over 115 lokalite
ter, er der stadig behov for yderligere
overvågere.
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Fig. l. Rederod (Neottia nidus-avis) er een af de 30
arter, som er underrepræsenteret i overvågningsar
bejdet i Det Nationale Orchide-Overvågnings-Pro
gram, jf. tabel l. - Del. Jens Chr. Schou.

Alm. Koralrod (Corallorhiza Iritida ssp. lritida) ........... ................................ .........................................................
Bakke-Gøgelilje (P/a Ianihera bifotia s sp. bito/ia) ..............................................................................................
Glat Hullæbe (Epipaclis phyllanlhes ssp.contusa) *1
........ ..
Grønlig Koralrod (Corallorhiza Iritida ssp. virescens) *2 .. ........................ .................................... .....................
Hjertebladet Fliglæbe (Lislera cordala)
. .
......................................................................................... .......
Hvidgul Gøgeurt (Daclylorhiza incarnala ssp. ochroteuca)
(inkl. s sp. incarnala var. slraminea)
............................................................................................................
Hvidgul Skovlilje (Cephatanlhera damasonium)
................ ....................................................................... .......
Hvid Sækspore (Gymnadenia albida s sp. albida) ............. ... ............................ ...................................... ............
Hylde-Gøgeurt (Daclylorhiza sambucina) .
Kødfarvet Gøgeurt (Daclylorhiza incarnala s sp. incarnala) ................................................................................
Langakset Trådspore (Gymnadenia conopsea ssp. conopsea) ... ......................................................................
Langsporet Gøgelilje (P/a Ianihera bifotia ssp. laliflora)
.......
Mygblomst (Liparis toesetii) . .................................................... ........................................... ......... .........................
Plettet Gøgeurt (Daclylorhiza macu/ala s sp. macu/ala) ......................................................................................
P ri klæbet Gøgeurt (Dacly/orhiza praelermissa)
.
Pukkellæbe (Herminium monorchis) ..... ................. .. ............. ..................... .... ... ........................ ..........................
Purpur-Gøgeurt (Dacly/orhiza purpurel/a ssp. purpurella)
.
Rederod (Neottia nidus-avis)
Salep-Gøgeurt (Orchis morio)
. ......................................................................
Skagen-Hullæbe (Epipaclis hel/eborine ssp. renzii) *2
Skov-Gøgelilje (Pialanlhera chtoranlha)..............................................................................................................
Skov-Gøgeurt (Daclylorhiza macu/ala s sp. fuchsii).............................................................................................
Skov-Hullæbe (Epipaclis helleborine s sp. helleborine) ......................................................................................
Sump-Hullæbe (Epipaclis patuslris)
................. .......... ............. ................. .....................................................
Sværd-Skovlilje (Cephatanlhera tongifolia) .................................................... ............... .................................
Tætblomstret Hullæbe (Epipaclis purpurala)
.
.
Tætblomstret Trådspore (Gymnadenia conopsea ssp. densiflora)
.
Tyndakset Gøgeurt (Orchis mascu/a) ..................................................................................................................
Vendsyssel-Gøgeurt (Daclylorhiza purpurel/a ssp. majaliformis)
Ægbladet Fliglæbe (Lislera ovala) ....................................................................................................................
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Tabel 1 . Arter med behov for yderligere overvågning. Bestandene bør som minimum være på 25-30 blomstrende
planter/skud pr. år- set som et gennemsnit over en 1 O-å rig periode. Hovedparten af de opførte arter er imidlertid
rødlistede (R: sjælden; V: sårbar eller E: akut truet). Dertor kan man i en række tilfælde måske blive nødt til at ac
ceptere bestande, der er på blot 1 0-1 5 blomstrende planter/skud.
Arter skrevet med fed skrift e r arter, der har et særligt behov for at få forøget antallet af overvågnings-lokaliteter.
»·« i tabellen betyder, at den pågældende art hverken er akut truet, sårbar eller sjælden.
*1: se p. 72. - *2: se p. 71 .

Det er i særdeleshed visse af de rødliste
de arter samt næsten alle vore orchideer af
rhizom-geofyt-typen, som er underre
præsenterede, jf. tabel 1 og fig. l. Skulle du
være interesseret i at medvirke i projektet,
er du velkommen til at kontakte DMU
(helst skriftligt, men husk at angive even
tuelt telefonnummer). Med hensyn til ar
bejdets metoder henvises til Løjtnant
(1988, 1990, 1991, 1992).
TAK
Sten Asbirk, Søren Grøntved Christiansen,
Claus Helweg Ovesen, Michael Stoltze og
Henrik Ærenlund Pedersen takkes for de
res kommentarer til en tidligere udgave af
manuskriptet. Jens Chr. Schou takkes på

det bedste, fordi jeg måtte benytte hans
tegning af Rederod.
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Thomas Møller Kristensen & Svend Erik Larsen (red.):
Mennesket og naturen. Essays om natursyn og natur
brug. 17 x 25 cm. 197 sider, 150 kr. ISBN 87-7838-120-7.
Odense Universitetsforlag 1995.
Bogen består af 12 essays opstillet i tre afsnit: Krop
pens natur, den lokale natur og den globale natur. De
fleste af dem har tidligere været trykt, og nogle er
oversat fra engelsk.
Ordet natur er et af de mest komplekse i sproget. Fi
losoffen Hans Pink bruger 3 sider til at forklare dets
betydning. Det kommer af det latinske >>natura<<, men
det græske ••physis« oversættes også ved natur.
Under den lokale natur giver lektor Bo Fritzbøger en
kortfattet gennemgang af skovens historie i Danmark.
Forfatteren er kendt for sin bog »Kulturskoven« (Gyl
dendal, 1994). Han mener, at selv de første smågrup
per af omstrejfende jægere formåede at påvirke skov
tilstanden. Det skulle være forklaringen på, at skyg
getræet Hassel for omkring 9.000 år siden blev
dominerende i de mange lysåbne birke-fyrreskove.
Mennesket har altid øvet en afgørende indflydelse på
den danske skovs vækstbetingelser, og denne indfly
delse formes i en stadig kamp mellem modstridende
interesser.
I 1700-tallet var skovbrugets flersidighed ved helt at
ødelægge vore skove. Trævæksten var prisgivet hus
dyrgræsning, vildtpleje og agerbrug, men inden det
gik helt galt, fik man dog skovene udskiftet og indfre
det omkring år 1800. Derefter gik det på ny fremad.
Et kapitel skildrer, hvor galt det gik på Påskeøen,
hvor man brugte uhyre mængder af tømmer til at rulle
de mere end syv meter høje stenstatuer tværs over
øen. I 1550 har øen haft 7.000 indbyggere, men den

blev fuldstændig afskovet, og i 1877 var der kun 110
indbyggere tilbage.
Sociologen Torben Bager giver en interessant skil
dring af landbruget og miljøet. Han mener, at meget
har forandret sig i landbruget siden midten af 1980'er
ne. Landbruget udgør ikke længere en samlet, afvisen
de front over for den »grønne« udfordring. Et stigende
antal økologiske landmænd har klart taget miljøets
parti, men også det traditionelle landbrug tager rollen
som naturforvalter mere alvorlig end tidligere. Pro
duktions- og produktivitetshensyn må vurderes i sam
menhæng med miljøhensyn. De store subsidier til
landbruget bør nok gives til de ekstensive og mil
jøskånsomme prod uktionsformer.
Sociologen Jens Tonboe beskæftiger sig med natur
turisme og fremlægger nogle foreløbige resultater af
en uges undersøgelser på Livø i august 1993. Den 3,3
km2 store ø i Limfjorden blev i 1974 overtaget af Mil
jøministeriet. Det år var der ca. 2.500 besøgende. Tallet
er vokset støt og roligt til godt 37.000 om året i 1992.
Man mener, at grænsen ligger ved ca. 40.000 besøgen
de om året, så man reklamerer kun diskret! Livø har 8
fastboende og ingen biler. Det er et fremragende sted
for lejrskoler, der arbejder med historie, geografi og
biologi.
Det sidste afsnit handler om etik. Skal vi følge den
anthropocentriske etik, hvor mennesket er i centrum,
eller har dyrene også krav på etiske hensyn? Det bliver
grundigt diskuteret.
Bogen har en del illustrationer, både sort/hvide og i
farver. Som det fremgår af de anførte eksempler, inde
holder den adskilligt stof af interesse for naturhistori
kere.
Emst Torp
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Nyt om den amerikanske knivmusling,
Ensis americanus Gould 1 870
(= E. directus Conrad) i danske farvande
Erik Rasmussen
Zoologisk Museum
Universitetsparken 1 5
2100 København Ø
On the American razor dam, Eusis a mericmilis Gould 1870 (= E. directus Conrad)
in Danish waters

This species is a newcomer in Europe, introduced from USA as larvae by ships in 1979
and found at Danish coasts in 1981 (Knudsen 1989). Two new Danish finds are de
scribed, both elucidating the species' way of living and growth. The localities are the
Bay of Sejrø and the Isefjord. At the former, fresh shells and one living 53 mm long
specimen were found washed ashore in April, 1 994. The living animal survived for
about two months in a small aquarium under very harsh conditions, an observation in
centrast to American observations, which consider its survivat in captivity as very dif
ficult. However, the distinct tenacity of life here deseribed for the species seems to be
in good accordance with the conditions under which it lives, i.e., shallow tidal areas
with very changing life habits. The faseinating description of the behaviour of the
Arnerkan razor dam published by Morris (1991) is given in Danish translation.
The Isefjord material eriginates from the fjord entrance off Lynæs Harbour. Dead
shells only in any size were found in April 1994 in shallow water off the shore. The
shells collected, 60 in all, were sorted into three categories: a) coherent, unbroken shell
pairs, comprising 14 specimens only, 90-135 mm long, mean 118 mm, b) shell pairs
with one or both shells more or less damaged, 33 specimens, 57-123 mm, mean 108
mm, and c) single shells, unbroken or damaged, 13 only, 97-113 mm, mean 110 mm.
The majority or more than three quarters of the whole amount collected were mole
sted, probably due to bird predation (fig. 1), a habit known from the Dutch Wadden
Sea studies (Swennen et al. 1985). The cyster cateher proved to be the main predator,
which with the sparse population in the Isefjord eannot be the prominent bird preda
tor responsible here. The common shore crab (Cnrcinus mnenns) in the fjord is mention
ed as another predator possibility.
The distinct year marks of the shells of the American razor dam permit a valuation
of growth and age (fig. 2). Five marks were the maximum number in the Wadden Sea
(Swennen et al. 1 985). The growth the first year of life varies from 27.2 to 29.6 mm in
mean values (two collecting stations). In the Isefjord the first year's mean growth for
all categories is 36.4 mm, i. e., more than than the German and Arnerkan records (Mc
Dermott 1976). The a)- shells from Isefjord are even more fast- growing, 38 mm (mean),
while the North Sea razor dams have the highest first year increase: 43 to 48 mm.
However, according to the newest results from the Dutch Wadden Sea (Beukema &
Dekker 1995) the first year growth may be even greater, in mean 64 mm, although va
riation may occur from year to year.
The considerable first year growth of the Isefjord specimens is seen more dearly if
all measured shells are arranged in 9 size groups in table l . 85 % are over 30 mm, and
37 % beyond 40 mm. In the second year of life of the Isefjord animals the growth is
slower, 28.1 mm (mean) against 50.9-53.9 mm in the Wadden Sea, where the final
growth rate is 130 mm against 118 mm in the Isefjord, based on the a) shells only
(tabte 1).
The Isefjord shells have maximally 6 (a few 7) year marks, being smaller, however,
than the Wadden Sea specimens which may obtain the final shell length within 3
years.
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I 1981 fandtes denne nyindvandrede mus
liugeart for første gang i Danmark (Knud
sen 1989). Oprindelig betragtet som en
vestatlantisk art dukkede den op uventet i
1979 i stort tal ved den tyske Nordsø-kyst
ud for Elbens munding, formodentlig ind
slæbt som larve i skibes ballastvand.
Siden de første danske fund på stranden
af Rømø har den eksplosionsagtigt bredt
sig til snart sagt alle danske farvande ind
til det sydlige Kattegat, og dens tomme
skaller findes nu i mængde i opskyllet på
strandene. Foruden at være vidt udbredt i
danske farvande, er den efterhånden
kendt fra alle europæiske Nordsø-kyster
helt til det nordlige Frankrig (Essink 1985,
1 986; Beukema & Dekker 1995).
Uden at gå i detaljer med de efterhån
den mange registrerede danske fund, skal
her omtales blot to fund, som på forskellig
vis belyser artens levevis og vækst, der
specielt i vore farvande er meget dårligt
kendt.
SEJERØ BUGT
Den 3. april 1994 blev der på stranden ved
Højby Lyng ved Sejerø Bugt fundet friske
skaller og skalrester af den amerikanske
knivmusling. Fundet er bemærkelsesvær
digt, idet samme kyststrækning i de sene
re år regelmæssigt har været besøgt af per
sonale fra Zoologisk Museum i den be
stemte hensigt at se efter knivmuslinge
skaller, men hidtil uden resultat.
Foruden de tomme skalrester fandtes i
opskyllet ret højt oppe på stranden et le
vende eksemplar, 53 mm langt. Dyret blev
taget med til København i et lille, ca. 150
ml glas med lidt havvand fra stedet og en
smule sand.
Først den 4. april fik nærværende forfat
ter kendskab til fundet og lejlighed til da
gen efter at se dyret. Trods de skrappe op
bevaringsforhold udviste den lille kniv
musling i glasset en forbløffende aktivitet
og forsøgte ustandselig at grave sig ned i
det sand, der knap nok var der.
Knivmuslingen blev herefter anbragt i
et lille akvarium (dimensioner: 20,5 x 25,0
x 15,5 cm) med et 7 cm tykt finkornet
sandlag og lidt havvand fra Isefjord med
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en saltholdighed på 16 promille. Der blev
ikke målt saltholdighed og temperatur af
vandet på indsamlingsstedet Fremover
blev saltholdigheden i akvariet målt med
et special-refraktometer. Akvarievandet
blev gennemluftet med en almindelig el
drevet akvariepumpe.
Straks efter at være anbragt i de nye om
givelser gravede muslingen sig lynhurtigt
helt ned i sandlaget Akvariet blev nu sat i
et sydvendt vindue.
Med den udsatte placering i en syd
vendt vindueskarm kunne det ikke und
gås, at saltholdigheden (og formentlig og
så temperaturen) blev udsat for store
svingninger efterhånden som vandet for
dampede. På et tidspunkt måltes der en
saltholdighed på 32 promille, hvilket tilsy
neladende passede knivmuslingen ud
mærket. Senere blev vandet fortyndet
med postevand og holdtes nogenlunde på
21 promille. På min anbefaling blev akva
rievandet et par gange tilsat lidt bagegær,
ved tidligere lejligheder med held brugt
som føde for bl.a. blåmuslinger i akvarie
forsøg. Eksperimentet syntes at falde hel
digt ud, idet muslingen hurtigt rensede og
klarede akvarievandet for gærceller. Den
meget livlige aktivitet med hurtig ned
gravning og svømning fortsatte under he
le resten af akvarieopholdet lige til den 27.
maj, da muslingen pludselig døde efter at
være holdt under de skildrede primitive
forhold i næsten 2 måneder. Vedrørende
artens overlevelsesevne, da synes det her
skildrede - med en enkelt undtagelse - ge
nerelt at bekræfte de erfaringer, som er
gjort med arten i dens naturlige udbredel
sesområde, den amerikanske østkyst. Iføl
ge Drew (1907) skulle arten således i akva
rier ikke klare sig mere end nogle få timer,
selv under tilsyneladende optimale betin
gelser, som bl.a. rindende havvand. Dette
rimer dårligt med de fleste observationer
over arten i USA. Her lever den langs
kysterne nedgravet i sandbunden i tide
vandszonen, men i dens nederste afsnit,
hvor den ikke er udsat for at blive tørlagt
ved lavvande, en levevis også bekræftet
fra Vadehavet (Beukema & Dekker 1995).
Der er altså tale om en udpræget lavt-

Fig. 1. Ensis nmericanus Gould
1870. Skalrester, ituhakkede af
fugle(?). Tæt øst for Kulhus
Havn, Isefjord, 24.4.1994 (leg. J .
Knudsen). Målestok i cm. - Fo
to: G. Brovad, Zoologisk Muse
um.
Ensis muericn/1/IS Gould 1 870.
Renmnnts of silelis broken to pie
ces by bil·ds(? ). Close ens t of Kul
hus Hm·bour, the Isefjord, April
24, 1994 (leg. J. Knudsen). Sen/e
in cn1.
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vandsform (Morris 1 951; Stanley 1970). En
bestand af knivmuslinger fra lavt vand må
have stor modstandskraft, idet den
ustandselig udsættes for skiftende mil
jøpåvirkninger såsom store svingninger i
temperatur og saltholdighed, varierende
mellem 7 og 32 promille (Maurer et al.
1974, 1976), lave iltspændinger, angreb af
prædatorer, noget som arten forstår at gar
dere sig imod bl.a. ved lynhurtig og dyb
nedgravning, rykvis svømning (Stanley
1970).
Om dens specielle hurtighed giver den
amerikanske zoolog, Percy Morris (1951)
en levende skildring: »En sommer opda
gede jeg en koloni knivmuslinger i en
sandbanke tørlagt ved lavvande. Det var
nær Harpswell, Maine. Skallerne stak en
4-5 cm op over sandet og lignede en mini
aturemark med hegnspæle. Blot ved at gå
hen over sandfladen fik jeg muslingerne
til at forsvinde, helt ud af syne. Og selv da
jeg ved et fast greb fik fat i et dyr nede i
sandet, havde jeg det største besvær med
at trække det op uden at skære mig på de
skarpe skalkanter. Ved at træde lidt mere
forsigtigt og ved med et rask tag at stikke
en skovl dybt ned i sandet bag muslinger
ne lykkedes det mig efterhånden at få en
spandfuld fine eksemplarer med mig

hjem. På vej tilbage ville jeg rense og vaske
muslingerne og tømte derfor spanden ud
på helt lavt vand tæt ved kysten. Mine
knivmuslinger »eksploderede« nu som ra
ketter og skød sig afsted i alle mulige ret
ninger, og de fleste af dem lykkedes det
mig aldrig at finde igen«. (Oversat af
forf.).
ISEFJORD
Den 9. april 1993 fandt nærværende forfat
ter en meget slidt venstreskal (12 cm lang)
af den amerikanske knivmusling opskyl
let på stranden vest for Nordskovens
strandenge ved Roskilde Fjord.
Senere samme dag fandtes en frisk
stump af et større eksemplar på stranden
syd for Kulhus Havn, Isefjord. Da arten ik
ke tidligere var rapporteret fra de to fjor
de, blev der ved samme lejlighed iværksat
en grundig undersøgelse af begge områ
der, dog uden resultat. Nogle dage senere,
den 24. april, blev østsiden af Kulhus
Havn atter undersøgt (af J. Knudsen), og
denne gang fandtes friske stumper af to
individer, formodentlig ituhakket af fugle
(fig. 1 ) .
P å grund a f det magre indsamlingsre
sultat fra nordspidsen af Hornsherred
blev eftersøgningen af arten det følgende
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Fig. 2. Ensis nmericnnus Gould 1870. Lynæs den 27. april 1994. Højre skal fra sammenhængende skalpar.
Øverst, set fra ydersiden med tydelige årringe, og nederst set fra indersiden med den for arten kaTakteri
stisk udformede bageste kappebugt (til højre på den afbildede skal) og bageste lukkemuskelfæste, der lig
ger tæt på kappebugten. Det indrammede skalparti markerer første års tilvækst. Målestok i cm. - Foto: G.
Brovad, Zoologisk Museum.
En sis mnericnnus Gould 1870. Lynæs, April 27, 1994. The right vnlve fro!l/ n coherenl she/1 pair. Above, file exlerior
sulface with dislinet yen r marks. Below, file inside of file same she/1 silowing file specific slwpe of file hindmosl pallinl
si11us chnrneleristie of file species (lo file right in file sile/l figured), inc/uding n/so li1e e/ose position of file poslerior
ndduelor senr. Tile marked sile/l seelion indienles the growlh of file firs! yen r of nge. Sen/e in e111.

år (27.4. 1994) flyttet til sydkysten af Hals
næs, dvs. langs nordsiden af Kulhusren
den. Kyststrækningen fra Sølager til et
stykke øst for Lynæs Havn blev grundigt
undersøgt i et par time1� atter med et ma
gert udbytte. Der fandtes, foruden et no
genlunde velbevaret, 12,8 cm langt skal
pm� kun (ituhakkede?) rester af formo
dentlig 6 mindre dyr. Trods dagens
nedslående resultat, blev det i sidste øje
blik besluttet at undersøge området tæt
vest for Lynæs Havn ud mod indløbet til
Isefjord. Stedet udmærker sig ved ringe
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dybde og med ren sandbund og kaldes
Korevle. Området strækker sig fra Lynæs
Havn op til Hundested Havn, er ca. 2,5 km
langt, varierer i bredde mellem 700 og
1500 m, og dybden er ikke over 1,5 m. Her
blev anstrengelserne belønnet. Det lave
vand langs havnen var flere steder over
strøet med knivmuslingeskaller. I løbet af
mindre end en times tid blev der indsam
let en lille spandfuld skaller repræsente
rende 60 eksemplarer. Indsamlingsdyb
den var fra O til ca. 40 cm (gummistøvle
dybde).

Forskellen i antallet af fundne skaller de
to steder illustrerer med al tydelighed ar
tens afhængighed af ren, fin sandbund
(Cosel et al. 1982; Dorjes 1992; Stanley
1970; Beukema & Dekker 1995). De store
lavtvandede sandbanker i Isefjordens
munding må utvivlsomt rumme en bety
delig bestand af den arnerikanske kniv
musling, og områder som kyststræknin
gerne langs Kulhusrenden, som er meget
stenede pga. den stærke strøm, rummer
kun få eller ingen knivmuslinger. Det skal
blive interessant at se, om arten formår at
etablere sig i de rene sandornråder inde i
fjorden. Med den normalt høje sommer
temperatur og forholdsvis høje saltholdig
hed karakteristisk for fjorden, skulle det
på forhånd synes muligt.
LYNÆS-MATERIALET
De mange skaller fra Lynæs blev indsarn
let således, at alle størrelser så vidt muligt
blev repræsenteret også uden hensyn til
tilstand. Selv defekte skaller og skalsturn
per blev taget med. Sidstnævnte er dog ik
ke brugt i de følgende vurderinger. Der
blev ikke observeret levende eller friskdø
de dyr.
Skalmaterialet inddeltes i 3 kategorier:
a) hele sammenhængende skalpar, b) sarn
menhængende skalpar med en eller begge
skaller defekte og c) enkelte skaller, hele
eller defekte, men dog i målelige stykker,
hvilket også gælder for b)-skaller.
Af a) var der blot 14 eksemplarer: skal
længde 90-135 mm, middellængde 118
mm. Af b) var der 33 skalpar, 57-123 mm
lange, middellængde 1 08 mm. Af c) var
der blot 13, 97-113 mm, middellængde 110
1nrn.
Af helt intakte skalpar var der som sagt
kun 14 eller 23 % af det totale antal, me
dens de defekte udgjorde 77 %. Det er
samtidig interessant at notere, at de 14 in
takte skalpar repræsenterer de største og
formentlig også de ældste, men herom se
nere.
PRÆDATION
Hollandske undersøgelser (Swennen et al.
1985) fra det tyske Vadehav har klart do-

kumenteret, at fugle (især strandskader)
spiller en ikke ubetydelig rolle ved at æde
knivmuslingerne. Den høje procent af de
fekte og i mange tilfælde klart ituhakkede
skaller fra Lynæs tyder på, at arten her
som ved Vadehavet tjener som fugleføde
(fig. 1).
Med den beskedne bestand af strand
skader i Isefjords-området kan det næppe
tænkes, at denne fugleart skulle være an
svarlig for en så omfattende udnyttelse af
knivmuslingerne, som det tilsyneladende
drejer sig om. Mere nærliggende er det at
give mågerne skylden. Men her går iagtta
gelser fra Arnerika ud på, at måger kun
angriber knivmuslingerne, når disse f.eks.
svømmer, og at måger ikke kan trække
muslingerne op fra sandet (Schneider
1982). Man skulle dog tro, at de helt små
individer er nemme at trække op. Det kan
dog ikke udelukkes, at det er den almin
delige strandkrabbe (Cnrcinus maenns), der
er den skyldige prædator, der knuser og
æder knivmuslingerne. Men før nærmere
undersøgelser foreligger fra danske
farvande om fuglenes og eventuelt krab
bernes betydning, er det ikke muligt med
sikkerhed at belyse fænomenet.
VÆKST OG ALDER
Det er en velkendt ting, at muslinger på
deres skaller ofte har tilvækstringe af for
skellig oprindelse. I mange tilfælde afspej
ler disse mere eller mindre tydelige
skalmærker næringsstop i forbindelse
med forplantning, miljøpåvirkninger som
f.eks. skiftende saltholdighed osv. Man
kan kalde dem forstyrrelsesringe (engelsk:
»disturbance rings«) modsat de kraftige
og tydelige årringe (»year rings«), der
markerer skiftende årstider, og som mu
liggør en vurdering af vækst og alder (fig.
2).
Hos den arnerikanske knivmusling sy
nes tydelige årringe at være karakteristisk
for arten. Beukerna & Dekker (1995) me
ner dog, at aldersvurderinger af voksne
dyrs skaller skal foretages med forsigtig
hed, da en forveksling med forstyrrelses
ringe er mulig. Men de kraftige ringe an
vendes dog af de fleste forfattere til alders57

bestemmelse (også af Beukema & Dekker) .
Det er også tilfældet med skaller fra det ty
ske afsnit af Vadehavet (Swennen et al.
1985) og er i nærværende arbejde - uden
materiale af voksne, levende dyr - den
eneste anvendte metode til aldersbestem
melse.
Resultaterne fra det tyske Vadehav viser
et maksimum antal årringe på 5, altså et
tilsvarende antal år. Middelvæksten det
første leveår fra den tyske undersøgelse
varierer på 3 forskellige indsamlingsste
der mellem 27,2, 28,6 og 29,6 mm (middel
værdier og materiale fra 1982). Fra USA
(McDermott 1976) angives væksten den
første sæson til 30 mm (middelværdi af
større antal).
Større endnu er førsteårs-angivelserne
fra Nordsø-øen Sild og fra Blåvandshuk
på omkring 43 og 48 mm (Miihlenhardt et
al. 1983).
Men de allernyeste vækst- og aldersun
dersøgelser fra det hollandske Vadehav
opviser endnu større værdier (Beukema &
Dekker 1995). De opnåede resultater er ba
seret på både levende dyr, indsamlet og
målt 1981-94, og på årringe på skallerne.
Undersøgelsen viste bl.a., at der fra år til
år er stor variation i larvenedslaget Speci
elt i 1991 var der i det hollandske Vadehav
en stor produktion af små, nybundfældte
knivmuslinger. Der var dog også stor vari
ation fra sted til sted, og der var navnlig
en markant variation alt efter vand
dækningsgraden med færrest i områder,
der blev regelmæssigt tørlagt, noget der
synes karakteristisk for arten (Beukema &
Dekker 1995).
Middelvæksten på de levende dyr det
første leveår var på ikke mindre end 64
mm (på årringene 59-68 mm); andet leveår
126 mm (6 årringe 120-128 mm); tredie le
veår 144 mm (årringe 129-134 mm). Alle
målinger og aflæsninger er baseret på
1991-generationen, der havde en hurtigere
vækst end de andre årgange. Altså en gan
ske betydelig vækst i sammenligning med
andre resultater og samtidig den hurtigste
endnu påvist og en understregning af,
hvor stor forskel der er i væksten selv in
den for samme område (Vadehavet).
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Tabel 1 . Ensis arnericanus Gould 1 870, Lynæs
27. 4 . 1 994. Skaltilvækst første (n = 60) og andet (n =
44) leveår baseret på indsamlet skalmateriale fordelt
på ni størrelsesgrupper. Det mindre antal skaller det
andet år skyldes, at de mest beskadigede skaller er
udeladt.

Ensis arnericanus Gou/d 1870, Lynæs 27.4. 1994.
She/1 growth the first (n 60) and the second (n 44)
year of age, based on col/ected she/1 material dispers
ed over nine size groups. The smaller number of
shel/s the second year is due to the faet thai the most
damaged shel/s are excluded.
=

=

Den maksimale skallængde fra alle eu
ropæiske områder, det hollandske Vade
hav inklusive, synes ikke at overskride de
160-170 mm. Og også fra USA synes der at
være almindelig enighed om, at den størst
opnåelige skallængde for arten normalt er
på 1 60-180 mm (Drew 1907; Morris 1951;
Bousfield 1960; Cosel et al. 1982; Swennen
et al. 1985).
Undtagelsesvis skal den dog kunne bli
ve 200 mm (Stanley 1970) til 250 mm i
skallængde ved de amerikanske kyster
(Abbott 1974; Bousfield 1960), en skal
længde ingen af de europæiske bestande
angives at kunne opnå. Der foreligger dog
tilsyneladende intet fra USA, som kan be
lyse artens væksthastighed eller slutalder
baseret f.eks. på årringene eller de levende
dyr.
For Lynæs-materialet er middelvæksten
det første leveår, beregnet på 60 skalpar,
36, 4 mm, større end de tyske skaller og
også større end væksten på amerikansk
materiale (30 mm, MeDermatt 1976), men
langt mindre end de nye hollandske un
dersøgelser. Endnu mere markant er for
skellen baseret på blot a)-dyrene, 38 mm
med en variation på 15-48 mm. For b)- og

c)-skallerne ligger førsteårsvæksten på
henholdsvis 35,7 (variation 23-48 mm) og
35,3 mm (variation 28-42 mm), altså en ik
ke ringe vækst det første år hos Isefjord
dyrene. Endnu klarere tegner billedet af
den kraftige førsteårsvækst hos Isefjord
dyrene sig, dersom måleresultaterne for
deles på 9 størrelsesgrupper (tabel 1 ) .
Samtidig ses også, hvor meget væksten
kan variere det første år. Ikke mindre end
85 % af første års skallængde ligger over
30 mm, og 37 % ligger over 40 mm, mini
mum 15, maksimum 48 mm.
I Isefjorddyrenes andet leveår er mid
deltilvæksten på 28,1 mm, altså betydeligt
under de tyske og hollandske værdier. Og
så her er a)-skallernes middelvækst det
andet år på 37,3 mm, dvs. atter højere end
for de andre to grupper, men stadig under
Vadehavsmaterialet (tabel 1). Slutvæksten
for Lynæs-skallerne er på 118 mm (kun a)
skallerne brugt).
Med den foreliggende europæiske litte
ratur fra 1980-90'erne er ingen af de be
skrevne knivmuslinger sat til at være mere
end 5-6 år bedømt ud fra de første fund i
1979. Spørgsmålet er så, om arten kan op
nå en højere levealder end de 5-6 år. Fore
komsten af de meget store amerikanske
dyr kunne tyde på det, men som sagt
mangler vi stadig oplysninger om deres
antal af årringe. Er de store dyr blot dyr,
der har haft specielt gunstige livsbetingel
ser med en dermed forbundet kæmpe
vækst og med en alder på 5-6 år, eller har
de en højere alder end »normalen« med de
1 60 mm skallængde? Hvad der er den rig
tige forklaring, lader sig foreløbig ikke af
gøre.
Ser vi på Isefjord-materialet, da ligger
det maksimale antal årringe på 7 (kun få
skaller) og med en maksimal længde på
135 mm, altså lidt mindre end Nordsø-dy
rene og med lidt flere årringe.
At de 7 år må betragtes som slutalderen
for den danske og måske også den euro
pæiske bestand af knivmuslinger, ses bl.a.
også af, at afstanden mellem årringene bli
ver kortere og kortere for til sidst, tæt på
de 7 år, at blive næsten O-vækst.
For de europæiske herunder de danske

bestande synes det således at ligge fast, at
skallængden hos den amerikanske kniv
musling højst bliver 1 60 mm, og at dyrene
generelt ikke lever længere end 6, måske 7
år.
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Boganmeldelse
Rigere skov i Danmark. 90'ernes viden om naturhen
syn og økologi. Udarbejdet af Hanne Hiibertz og Lene
Kristiansen og et redaktionspanel med repræsentanter
fra skov- og naturorganisationer. lllustrationer af
Mads Stage og fotograf Bert Wikiund m.fl. Format: 22
x 26 cm. 121 sider. ISBN 87-12-02925-4. G. E. C. Gads
Forlag og Miljø- og Energiministeriet 1995. Indbundet,
140 kr.
I anlednh1g af Skovens Dag den 25. september 1995
udkom bogen Rigere skov i Danmark, som i høj grad
fortjener opmærksomhed. Ideen til den er kommet fra
Sverige, hvor Skogsstyrelsen i 1990 udgav bogen >>Ri
kare Skog«, men den nye bog er dog helt igennem
dansk. Der er ikke sparet på udstyret. Farvelagte teg
ninger og smukke farvefotografier er med ødsel hånd
spredt ud over siderne, papiret er af fin kvalitet, og bo
gen er indbundet, så prisen er forbavsende lav.
Efter forord af miljø- og energiminister Svend Au
ken følger fem kapitler. I det første kapitel: Sådan fun
gerer skoven, beskrives bl.a. jordbundens og klimaets
variationer i de forskellige dele af landet, f.eks. hvor
der er størst risiko for forårsnattefrost Også den urør
te naturskov med dens rige svampeflora og store be
tydning for fugle og insekter bliver præsenteret, og det
anbefales at anlægge større eller mindre områder eller
i hvert fald at skåne de gamle træer.
Det andet kapitel, Skov er andet og mere end træer,
er en præsentation af skovens forskellige biotoper og
deres dyr og planter. Her har der indsneget sig enkelte
fejl ved figurerne. På side 35 er der byttet om på Blåtop
og Mose-Bunke, på side 41 har vandkalvelarven fået
navnet vandnymfe, og på side 52 er >>Stilkporesvam
pen« tegnet med lameller. På side 46 anføres, at Bir-

kemusen findes i landets nordlige skove. Dette er ikke
korrekt. Der er ingen fund hverken fra Vendsyssel el
ler Hanherred. Den har sin hovedudbredelse i Thy og
de vestlige Limfjordsegne, og der er en del fund fra Es
bjerg-, Ribe-, Vejle- og Koldingegnen. Uden for Dan
mark ligger dens største udbredelse mod øst.
Det tredie kapitel præsenterer >>Skovens dyrkede
træarter<<, og det fjerde >>Skovdrift - foryngelse og
dyrkning<< er naturligt nok det længste. Her som over
alt i bogen gives forslag til en mere miljøvenlig drift af
skoven, så naturens mangfoldighed respekteres. Det
bliver en rigere skov, når skovejeren forener de økono
miske interesser med et naturnært syn på driften. Det
er værd at bemærke, at luftforurening også er omtalt
og skader vist på fotografier. Den sure nedbør belaster
i særlig grad skoven, da træerne virker som et luftfil
ter. I forvejen forsurer f.eks. Rødgran jorden pga. den
langsomme nedbrydning af de fældede nåle. Der er ri
siko for, at pH kan komme under 4,4, så aluminium
begynder at udfældes til skade for rødderne.
I det sidste kapitel, Eksempler på naturhensyn i
skovdriften, er de mange gode råd samlet under fint il
lustrerede afsnit om bøgehøjskov, nåleskov, gammel
egeskov, fra nåleskov til blandingsskov og skovtil
plantning på landbrugsjord. Bogen afsluttes med en
ordliste og en litteraturliste.
De påviste småfejl kan ikke rokke ved den kends
gerning, at Rigere skov i Danmark er en betydnings
fuld bog, som for�ener at blive kendt af alle skovejere
og af de mange, som bruger skoven på den ene eller
anden måde, ikke mindst de mange naturinteressere
de skovgæs ter. Man må så håbe, at de mange forslag til
naturvenlig skovdrift vil blive fulgt.
Ernst Torp
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Nye fund af løvgræshoppen Metrioptera roeseli
(Hagenbach) i Danmark
Henrik Bavnhøj
Flade Klit 1 7
7900 Nykøbing M

New finds o f the bush-cricket, Metrioptera roeseli (Hagenbach) in Denmark

The bush-cricket, Metrioptera roese/i (Hagenbach), is a rare species in Denmark, where
it until recently was known from only three areas. In 1980, however, it has been found
in the southern part of Western Jutland, and since 1992 the bush-cricket has been
found in numbers on Thyholm in NW Jutland. Thus its known occurrence in Den
mark takes a step northwards. This might be due to the warm and sunny conditions
during the later years.

Den 9. august 1992 var jeg ved Serup
(UTM: MH77) på Thyholm i det nordvest
lige Limfjordsområde. Det var fint sol
skinsvejr og meget varmt, ca. 30 oc i skyg
gen. Mellem stridulerende markgræshop
per blev jeg opmærksom på en høj,
vedvarende lyd, der nærmest mindede
om cikadesang, omend noget svagere.
Den ensformige, bløde sitren kom fra en
brakmark med høj græsvegetation, og
først efter adskillige forsøg lykkedes det at
lokalisere og indfange græshoppen, som
frembragte lyden. Jeg bestemte den til at
være en han af Metrioptera ( Roeseliana) roe
seli (fig. 1 ), der regnes for meget sjælden i
Danmark - ifølge Holst (1969, 1986) kun
kendt fra Lolland, Falster og Herning-eg
nen.
FUNDOVERSIGT
Dette forhold gjorde, at jeg anså forekom
sten for tilfældig - måske indslæbt til det
nærliggende sommerhusområde med en
sydfra kommende turist. Jeg sendte dyret
til Søren Tolsgaard, som via Palle Johnsen,
Biologisk Institut, Aarhus Universitet veri
ficerede fundet og supplerede med flere
oplysninger. I Naturhistorisk Museums
samlinger fandtes kun et dateret eksem
plar af M. roeseli: Vester Vedsted SV for Ri
be, 8. viii 1990 (Per Delphin leg.). Delphin
Flora og Fauna 101(2): 61-64. Århus 1996

(1983) registrerede arten omkring Vester
Vedsted i 1 980-1981 . Her var den især tal
rig langs kanten af Vester Vedsted
Bjergplantage.
Michael Stoltze har gennemgået samlin
gerne på Zoologisk Museum i København
og fundet 11 eksemplarer af M. roeseli med
følgende lokalitetsangivelser (se også
Holst (1969) mht. datering af materialet):
Lolland, 1 887-1888 (F. Meinert leg.); Mari
enlyst Strand ved Bøtø, 15. viii 1947 (J. P.
Kryger leg.) og 1965 (P. Esbjerg leg.); Knu
demosen ved Herning, 13. viii 1939 (K. O.
Leth leg.). Som yderligere bekræftelse på
artens forekomst ved Bøtø registrerede
Michael Stoltze (in litt.) den 2. august 1992
en intens stridulation fra talrige M. roeseli
langs diget mellem Gedesby og Marien
lyst Strand på Falsters østkyst.
Den 27. juli 1994, dvs. midt i den krafti
ge hedebølge som i flere uger lå over Dan
mark, registrerede jeg atter arten på Thy
holm - denne gang ved Jestrup Strand
(UTM: MH67), ca. 10 km NV for fundste
det i 1992. Fra den høje græsvegetation på
kystskrænten kunne man høre den karak
teristiske sang fra et stort antal M. roeseli.
Undertiden gik der en sky for solen, og
øjeblikkelig tav græshopperne. Det lykke
des at fange en af de stridulerende hanner,
og jeg fik hermed vished for, at der findes
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Fig. 1. Han af løvgræshoppen

Metrioptem roese/i (Hagenbach).

- Foto: Hans Ditlev Jensen.

en god bestand af denne løvgræshoppe på
Thyholm. Artens danske udbredelse frem
går af fig. 2.
KARAKTERISTIK
Den fuldt udviklede M. roeseli er en gul
brun eller gulgrøn løvgræshoppe med en
karakteristisk, skarpt afgrænset gul rand
nederst på pronotums sidelapper. På bag
lårets yderside findes en mørk, takket
længdestribe. Hannen er 12-15 mm og
hunnen 14-18 mm lang. Hannen kan skel
nes fra de to øvrige nordiske Metrioptera
arter på den 10. rygplade, der hos M. roe
se/i kun har et lille indhak, mens den hos
de to andre arter er dybt kløftet (ifølge
Holst 1970).
M. roeseli findes udbredt i Mellem- og
Sydeuropa og har sin nordgrænse i Dan
mark, Skåne og det sydlige Finland. Mod
øst strækker udbredelsesområdet sig til Si
birien, mens M. roeseli mod vest findes
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spredt i det sydlige og østlige England. I
1976 blev arten registreret som ny for Ir
land (Anderson 1977), mens den vides
indslæbt til Canada - nærmere bestemt
Quebec, hvorfra den har bredt sig til store
dele af det østlige Nordamerika (Holst
1970).
Det er velkendt, at M. roeseli er meget
aktiv i fint solskinsvejr, hvor stridulatio
nen bliver særlig intens og næsten uden
ophold. Forsøg har vist, at vingefrekven
sen er en lineær funktion af temperaturen
i intervallet 22-35 °C, mens M. roeseli skyr
temperaturer over 39 °C, hvor stridulatio
nen ophører, og græshoppen forsøger at
undvige (Delphin 1 983). Kun ved høj tem
peratur lyder sangen som en sammen
hængende og vedholdende strofe. Ved la
vere temperaturer består den af adskilte
strofer, der kan variere i længde og genta
ges med forskellig rytme.
M. roeseli ernærer sig - til forskel fra

57'

5 6'

55'

Fig. 2. Kortudsnit visende udbredelsen af M. roese/i i Danmark.

mange andre løvgræshopper - overvejen
de af planteføde (Delphin 1 983), og det gi
ver mulighed for ret tætte bestande. Nym
fen udvikler sig i maj - juni, mens voksne
individer forekommer fra juli til oktober
(Holst 1 986). Perioden omkring den l . au
gust synes særlig velegnet til at gøre fund
af M. roeseli, idet de voksne hanners krafti
ge, karakteristiske stridulation gør sig
gældende på det tidspunkt. Således er alle
registrerede fund af arten i løbet af de sid
ste 15 år gjort i intervallet fra den 27. juli til
den 9. august.
DISKUSSION
Holst (1969) anfører, at bestandene i Dan
mark muligvis kan være reliktforekomster
fra borealtiden - eller at M. roeseli måske
først i nyere tid er indvandret fra nordty
ske populationer. Arten har faktisk udvist

stor spredningsevne, bl.a. efter ind
slæbning til Nordamerika (Holst 1 970).
Dog befinder den sig ved sin nordgrænse i
Danmark, hvor dens forekomst antagelig
er begrænset af et relativt køligt klima. M.
roeseli's påfaldende sang under gunstige
vejrforhold i sensommeren sandsynliggør
ikke, at arten skulle kunne leve upåagtet i
et område over en længere årrække, og
det er nærliggende at betragte de nye fund
fra Vester Vedsted og Thyholm som ud
tryk for nylig stedfunden spredning eller
indslæbning. Det må dog tages i betragt
ning, at meget få entomologer indsamler
græshopper, og at det derfor ikke kan ude
lukkes, at M. roeseli længe har haft små og
muligvis svingende reliktagtige bestande
- måske især i Jylland. Det solrige klima,
som vi har haft i de senere år, medvirker
formentlig under alle omstændigheder til
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at forbedre artens levevilkår hos os. Meget
tyder på, at kendskabet til M. roeseli' s fore
komst i Danmark stadig er mangelfuldt,
og der kan således være god grund til at
være opmærksom på artens cikadelignen
de sang i den danske sensommer.

TAK
Michael Stoltze, Palle Johnsen og Knud
Th. Holst takkes for oplysninger om M.
roeseli. En særlig tak rettes til Søren Tols
gaard for værdifuld hjælp og kommenta
rer i forbindelse med udarbejdelsen af ma
nuskriptet.
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Boganmeldelse
Bevarelse af Danmarks padder og krybdyr. Under re
daktion af H. Bringsøe & H. Graff. - Køge 1995. Pris: kr
150.
Når alle Danmarks padde- og krybdyr-specialister
går sammen og skriver om hver deres kæphest, er det
ikke til at finde en fagmand til at anmelde bogen. Der
ser bestemt heller ikke ud til at være noget at risikere
ved at lade en bruger, en naturvejleder, gøre det i ste
det.
Bogen er smuk, og den er godt illustreret, det meste
i farve, noget i sort/hvidt. Den er udgivet af Nordisk
Herpetologisk Forening i anledning af 50-årsjubilæet.
Først får man at vide, hvad der kan gøres, for at pad
der og krybdyr ikke skal blive yderligere truet. Man
skal således overholde fredningsbestemmelserne, og
man skal bevare dyrenes landbiotoper. Man skal ikke
sætte guldfisk og sumpskildpadder ud i frøernes dam
me, ikke engang inficere dem med fiskeæg. Fisk æder
paddernes æg.
Så følger for hver art en side tekst med farvebillede
af det pågældende dyr. Så ved man det meste af det,
man har brug for. Derefter følger for hver art en rede
gørelse eller lille artikel om konkrete forhold af inte
resse. Det giver tilsammen indblik i forholdene fra fle-
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re sider. For lille vandsalamander hører man f.eks. om
dens økologi og adfærd. Om stor vandsalamander
hører man om dens årsrytme. Man får at vide, at
bjergsalamanderen er den eneste padde med frem
gang, og det er pga. anlæg og pleje af vandhuller. Såle
des fortsætter det art for art af padderne.
Krybdyrene har en tilsvarende artsbeskrivelse. Men
derefter følger et samlet afsnit om systematik, tempe
ratur-regulering, formering, fødevalg m.m.
Bogens tekstafsnit er aktuelt illustreret med en del
motiver fra dyrenes leveforhold samt forskellige kur
ver.
Med meget god hukommelse kan nogle måske hu
ske det hele. Bedre er det nok at købe bogen til hånd
bog. Så har man også litteraturoversigterne, der er an
ført art for art.
Man kunne nok have ønsket et indeks for hurtigt at
kunne finde rundt i de meget rigelige mængder af op
lysninger. Det går dog vha. indholdsfortegnelsen ale
ne.
Jeg er sikker på, at bogen også for andre vil afhjælpe
det savn, som jeg selv har haft med hensyn til viden
om padder og krybdyr.
Eiler Worsøe

1 1 års registreringer af

trafikdræbte, større pattedyr og fugle på Midtsjælland
Birger Jensen
Vedøvej 13
8560 Kolind
11 years registration of road-killed larger mammals and hirds in central Zealand

Over a period of 11 years the madmender Bent Jørgensen made a continuous registra
tion of all the larger mammals and hirds he removed from the roads in central Zea
land during his work on the higger roads.
For each species the number registrated within each of the 11 years is shown in
table l. For five species (hedgehog, cat, hare, pheasant, and partridge) the number re
gistrated per 1000 km of driving is further shown in fig. l . For each species the total
number registrated in each month in the 10- year period from October 1973 to Septem
ber 1 983 is shown in table 2. For five species the number registrated per 1000 km of
driving is shown in fig. 2 (hedgehog, cat, hare) and in fig. 3 (pheasant, partridge).

Der har de senere år været stigende inte
resse for trafikdrabene på hvirveldyr i den
danske fauna (Salvig 1991; Madsen 1993;
Bruun-Schmidt 1994). Det er derfor ønske
ligt, at et ældre materiale af observationer
bliver gjort umiddelbart tilgængeligt gen
nem publikation. Det drejer sig om konti
nuerlige registreringer i et område på
Midtsjælland fra oktober 1972 til septem
ber 1983. De blev gjort af vejmand Bent
Jørgensen, Jystrup og løbende stillet til
rådighed for forfatteren, først på Vildtbio
logisk Station, Kalø og fra 1979 på Natur
historisk Museum, Århus.
Bent Jørgensen takkes for med levende
interesse og trofasthed at have gjort nota
ter om næsten 4600 trafikdræbte dyr og
for et hyggeligt samarbejde også i forbin
delse med den endelige sammenstilling af
data.
MATERIALE
Under sit arbejde kørte Bent Jørgensen
årligt godt 20.000 km indenfor det da
værende Ringsted vejdistrikt på Midtsjæl
land. Det var et område omkring Ringsted
på 25-40 km i diameter og med ydergræn
se i nærheden af Sorø, Dianalund, Uger
løse, Smidstrup, Stubberup, Slimminge,
Haslev og Glumsø. På stats- og amtsveje
registreredes og fjernedes trafikdræbte
Flora og Fauna 101(2): 65-70. Å rhus 1996

pattedyr fra ca. lækat-størrelse og opefter
og fugle fra ca. due-størrelse og opefter.
For hver art opgjordes månedligt antallet
af registrerede, trafikdræbte individer
samt antal km kørt. Dog foreligger den
månedlige fordeling af kilometertallet ik
ke for perioden oktober 1972 - september
1973. Selvom karakter og omfang af de
forskellige arbejdsopgaver på vejene vari
erede med årstid og i mindre grad også
gennem årene, kan materialet i store træk
betragtes som sammenligneligt både i
løbet af året og fra år til år.
RESULTATER
Tabel l viser fordelingen over alle år af de
12 større pattedyrarter, der er registreret
som trafikdræbte, og desuden af de 1 0
større fuglearter, a f hvilke der er fundet
over lO individer. Yderligere 13 større fug
learter, hvoraf der er registreret mindre
end 10 trafikdræbte, er nævnt i tabeltek
sten. Tabel 2 viser for de samme arter som
i tabel l den samlede månedlige fordeling
af registreringer fra oktober 1973 til sep
tember 1983. Desuden er i de to tabeller
anført henholdsvis det samlede antal km
kørt i hvert af de 11 år og summen af km
kørt i de enkelte måneder i årene 1973/74
- 1982/83.
Ved at sammenholde antal km kørt med
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Total

24.772 20.470 22.280 2 1 .550 24.770 24. 1 40 20.580 23.430 27.g5o 2 1 .040 2 1 .01 0

2 51 .gg2

Tabel 1 . Årlige artsfordeling af større pattedyr og større fugle opsamlet som trafikdræbte i perioden oktober 1 g72
- september 1 ga3 under kørsel indenfor Ringsted vejdistrikt. Under fugle i tabellen omfatter »andre arter«: 7 mus
våger, 7 husskader, 5 spurvehøge, 5 krager, 3 knopsvaner, 3 blishøns, 2 hejrer, 2 strandskader, 1 grågås, 1 eder
fugl, 1 troldand, 1 skovsneppe og 1 gøg. Nederst i tabellen e r for hvert år anført antal km kø rt.

antal registrerede trafikdræbte dyr kan
der korrigeres for de mindre forskelle i re
gistreringsaktivitet, der er i løbet af året og
fra år til år. For 5 udvalgte arter er dette di
rekte gjort i fig. l, 2 og 3. Her er antallet af
registrerede pr. 1 000 km vist for henholds
vis årene 1972/73 - 1982/83 og sammen
lagt for hver af årets måneder i perioden
1973/74 - 1982/83.
I det følgende skal knyttes nogle kom
mentarer til de enkelte arter.
Pindsvin (Erinaceus europneus) er klart
den art, der hyppigst er fundet tra
fikdræbt. Den udgør 43,6 % af de registre
rede større pattedyr (tabel 1 ) . Det årlige
antal har varieret fra knap 3,8 til 8,3 pr.
1 000 km (fig. l) med en først stigende og
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så faldende tendens. Et så stort antal om
kommer i trafikken, til trods for at pind
svinet næsten kun er aktivt det halve år og
sover vintersøvn det andet halve. Af fig. 2
ses, at kun enkelte dræbes i december
marts, og først i løbet af april-maj stiger
antallet for at kulminere i juli-oktober.
Denne fordeling er i overensstemmelse
med, hvad der er fundet tidligere i to min
dre materialer fra henholdsvis Lolland
(Hansen 1982, n
294) og Østjylland
(Laursen 1983, n
123), jf. også fig. l i
Madsen (1993).
Huskat (Felis catus) falder også i stort tal
som offer for trafikken. Den udgør 28,1 %
af de registrerede større pattedyr (tabel l ) .
Det årlige antal har varieret mellem 1,7 og
=

=

Pindsvin
Kat
Hare
lider
Ræv
Lækat
Mink
Egern
Rådyr
Grævling
Brud

Okt

Nov.

Dec.

Jan.

282

42

2

4

1

113

91

48

42

79

47

37

26

38

49

76

20

7

3

4

4

1

3

3

1

5

1

Maj

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Total

3

15

74

204

228

244

320

1419

68

75

65

50

33

65

1 03

832

112

60

60

58

67

75

705

2

5

4

4

1

5

26

77

1

1

1

2

2

2

20

3

7

21

5

5

20

5

3

9

2

1

8

3

7

3

2

185

82

88

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Fasan
» Måge«
>,Due<<

29
13

20

12

9

8

6

1

12

9

Agerhøne
»Ugle«

15

3

7

8

Vibe
Gråand

April

3

481

Total

Feb. Marts

136

148

210

204

323

324

397

542

3120

Feb. Marts

April

Maj

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Total

14

29

62

38

20

38

10

31

39
21

329

8

13
19

44

1

5

161

5

10

6

12

10

20

10

14

5

113

10

14

10

22

8

3

12

17

1 20

10

10

11

12

9

6
1

3

1

4

10

86

17

22

10

14

11

3

4

2

4

5

1
1

3

2

3

2

18
15

Råge
Rørhøne
Tårnfalk

2

3

4

1

Andre spp

4

4

2

5

2

3

2

5

5

85

56

41

51

56

97

161

87

103

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb. Marts

April

Maj

Juni

Total

Km

4

1

75

2

10

2

2

37

60

94

85

976

Juli

Aug.

Sept.

Total

2

12

1

23.335 21 .845 1 7.032 1 6.793 1 6.725 1 4.01 0 1 6.330 1 9.075 22. 1 55 1 6.855 20.255 22.81 0227.220

Tabel 2. Månedlige artsfordeling af større pattedyr og større fugle opsamlet som Irafikdræbte i perioden oktober
1 973 - september 1 983 under kørsel indenfor Ringsted vejdistrikt. Nederst i tabellen er for hver måned anført det
samlede antal km kørt i ovennævnte periode.

5,8 pr. 1 000 km (fig. l) med en stærkt fal
dende tendens over de 11 år. Å rstidsmæs
sigt synes der at være to perioder med
mange dræbte, dels februar-april, dels
september-november (fig. 2).
Hare (Lepus europaeus) er med 22,7 %
den tredje-hyppigst registrerede af de
større pattedyr (tabel l). Hos denne art er
de årlige udsving mindre end for de to fo
regående, og det årlige antal registrerede
pr. 1 000 km er uden stigende eller falden
de tendens (fig. 1 ) . Årstidsmæssigt udskil
ler marts-april sig ved særlig mange tra
fikdræbte, hvilket sikkert skal ses i sam
menhæng med harens større aktivitet i
denne periode, hvor parrings- og yngle
sæsonen for alvor begynder (fig. 2).
Blandt rovdyrene er der registreret
påfaldende mange ilder (Putorius putorius)

(tabel 1). Det afspejler sikkert ligesom et
højt vildtudbytte af ilder på Midtsjælland
(Jensen & Jensen 1972), at dette område i
hvert fald i den behandlede periode havde
en efter danske forhold tæt bestand. Til
svarende er det påfaldende, at husmår
(Martes foina) helt mangler som tra
fikdræbt, og at vildtudbyttet af denne art
er påfaldende lavt på det meste af Sjæl
land (Jensen & Jensen 1970; Rasmussen et
al. 1988). Begge dele afspejler uden tvivl
en meget lille bestand af husmår på Midt
sjælland. Med hensyn til årstidsfordelin
gen af registrerede ilder er der en meget
udpræget top i september-oktober (tabel
2).
Ræv (Vulpes vulpes), lækat (Mustela enni
nea) og mink (Mustela vison.) udgør hver
under l % af de registrerede større patte67

Fig. l. Årlige fordeling af antal
pindsvin (n
1514), kat (n
976) og hare (n 787) samt fa
san (n 368) og agerhøne (n
125) opsamlet som trafikdræb
te pr. 1000 km kørt indenfor
Ringsted vejdistrikt i perioden
oktober 1972 - september 1983.
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dyr (tabel 1 ), og for alle tre arter er antallet
størst i efterårsmånederne august-novem
ber (tabel 2), men væsentlig mindre ud
præget end for ilder. For alle fire arter af
spejler denne top formodentlig en spred
ning af unge dyr. Det samme gælder nok
for egern (Sciurus vulgaris), hvor alle 9 re
gistrerede er fra månederne august-okto
ber (tabel 2).
Der er kun registreret 2 brud (Mustela
nivalis), men denne art er så lille, at den
normalt ikke er blevet set og henregnet til
>>større pattedyr«.
Fasan (P11asiamts colclticus) er med 33,1
% den hyppigst registrerede blandt de
større fuglearter (tabel 1). De årlige ud
sving er moderate og uden op- eller ned
adgående tendens (fig. 1). Med hensyn til
årstidsfordelingen er der en meget ud
præget top fra marts til maj og et ret højt
niveau i august-september afspejlende
henholdsvis stor aktivitet i fasanens par
ringstid og de unge måske ofte opdrætte
de, uerfarne fugles møde med trafikken
(fig. 3).
De registrerede >>måger« udgør 16,7 %
med store udsving i antal fra år til år og en
faldende tendens (tabel 1). Mågerne er ik
ke blevet artsbestemt ved opsamlingen,
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men det drejer sig ifølge Bent Jørgensen
hovedsagelig om hættemåger (Larus ridi
bundus). I april, hvor denne art indfinder
sig på ynglepladserne, er antallet af tra
fikdræbte størst, og i juni-august er ni
veauet også højt. Af alle måger er 2/3 fun
det i disse fire måneder (tabel 2).
De registrerede >>duer« er heller ikke
blevet artsbestemt, men omfatter ifølge
Bent Jørgensen skønsmæssigt lige mange
tamduer (Columba livia) og ringduer (C.
palumbus) samt noget færre tyrkerduer
(Streptopelia decaocto).
Agerhøne (Perdix perdix) er registreret i
meget varierende antal fra år til år (0,1 til
1,1 pr. 1000 km) og med et maksimum
midt i den 11-årige periode (fig. 1). Den
årstidsmæssige fordeling af trafikdræbte
ligner fasanens, men med forårstoppen i
marts (fig. 3).
>>Ugler« omfatter både natugle (Strix al
uco) og skovhornugle (Asio otus), skøns
mæssigt i forholdet 2: 1 . Antallet af tra
fikdræbte svinger meget fra år til år (tabel
1), og flest omkommer i vintermånederne,
få i maj-august, hvor nætterne er korte og
lyse (tabel 2).
Vibe (Vnnellus vanellus) er trafikdræbt i
forholdsvis stort antal, men 3 år tegner sig

for tilsammen over halvdelen (tabel 1 ) .
Det e r specielt i marts-april, d e omkom
mer (tabel 2), dels fordi de her kommer
ind i landet og etablerer sig på marker og
enge, dels fordi de i perioder med snelag
kan søge til snefri partier på og ved veje
ne.
Kragefugle trafikdræbes kun i beske
dent antal (tabel 1 ), til trods for at råge,
krage og husskade er udbredte og talrige
arter, som jævnligt opholder sig på og ved
vej. De er gennemgående for årvågne.
Kun af råge (Corvus frugilegus) er der regi
streret over lO trafikdræbte, alle i perioden
januar-juni (tabel 2).
Blandt rovfuglene er der registreret flest
tårnfalk (Falco tinnunculus) (tabel 1 ) . 11 af
de 12 trafikdræbte er fra oktober-februar
(tabel 2), mens de 7 musvåger (Buteo buteo)
og 5 spurvehøge (Accipiter nisus) er lidt
mere jævnt fordelt over året.
Som det fremgår af teksten til tabel l, er
det i øvrigt et bredt spektrum af større
fugle, der kan findes trafikdræbte - selv
en ederfugl inde midt på Sjælland.

DISKUSSION
Der knytter sig to hovedspørgsmål til regi
streringer af trafikdræbte dyr. I hvilken
grad repræsenterer det registrerede, hvad
der reelt trafikdræbes, og hvad afspejler
det registrerede om de enkelte arters be
standstæthed og levevis? Uden at diskute
re disse to spørgsmål nærmere skal næv
nes et par eksempler til illustration. Nogle
arter, f.eks. hund og rådyr, vil hyppigere
blive fjernet fra vejbanen af trafikanter og dermed ikke ligge tilgængelige for regi
strering - end f.eks. kat og pindsvin. Min
dre trafikofre kan lettere blive fjernet fra
vejbanen af ådselædere som ræv og krage
fugle end de større og dermed lettere und
draget registrering. Nogle arter, f.eks.
pindsvin, er >>slidstærke<<, så de ligger
umiddelbart tilgængelige for registrering i
længere tid end f.eks. egern, og først
nævnte art bliver dermed overrepræsente
ret.
Har man inddraget sådanne fejlkilder i
sin vurdering, kan man dernæst søge at
tage højde for forskelle i trafiktæthed og -
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Fig. 2. Månedlige fordeling af antal pindsvin (n
1419), kat (n = 832) og hare (n = 705) opsamlet som
trafikdræbte pr. 1000 km kørt indenfor Ringsted
vejdistrikt i perioden oktober 1973 - september
1983.
=

Fig. 3. Månedlige fordeling af antal fasan (n 329)
og agerhøne (n = 120) opsamlet som trafikdræbte
pr. 1000 km kørt indenfor Ringsted vejdistrikt i pe
rioden oktober 1973 - september 1983.
=
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hastighed - og dermed risiko for tra
fikdrab - over en årrække og i løbet af året
samt fra egn til egn og fra vejtype til vejty
pe. Først hermed har man et egentlig
grundlag for en vurdering af trafikdrabe
nes omfang og fordeling.
Det materiale, der her er fremlagt fra et
midtsjællandsk område, giver imidlertid
et umiddelbart billede af, hvad der kan
omkomme i løbet af året af større pattedyr
og fugle på vore veje. Det er især værdi
fuldt ved at dække en lang, ubrudt tidspe
riode og et stort kilometertaL Herved
rummer det et så stort antal af de større
dyrearter, at disse er bedre repræsenteret
end i de fleste tidligere undersøgelser.
Således giver tabel l og specielt fig. l et
billede af, hvilke udsving i antal tra
fikdræbte af en art, der kan være fra år til
år. Man skal på den baggrund f.eks. være
varsom med at vurdere frem- eller tilbage
gang i en bestand udfra antallet af tra
fikdræbte i to forskellige år med nogle års
mellemrum.
Tilsvarende viser tabel 2 og specielt fig.
2 og 3, hvilke meget store årstidsmæssige
udsving, der kan være i antal trafikdræbte
af en art. Her er det slet ikke muligt f.eks.
udfra nogle få måneders registrering at
skønne, hvor mange der kunne registreres
på et helt år.
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Hver art har sit mere eller mindre ka
rakteristiske . trafik-drabs-mønster. Kend
skab hertil er nødvendigt for at kunne for
stå, hvilke træk i en arts levevis og adfærd,
der gør den til trafikoffer, og hvilket om
fang trafikdrabene har for den enkelte art.
Med en sådan baggrund vil man også
kunne afgøre, i hvilken grad registrering
af trafikdrab kan anvendes til at følge be
standsændringer hos en art (monitering).
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Nomenklatoriske ændringer
i forbindelse med Den Store Nordiske Flora
Jon Feilberg
Kastrupvej 8
4100 Ringsted

Bernt Løjtnant
Platanvej 61
8900 Randers

Nomenclatural changes in connedion with »Den Store Nordiske Flora<<

During our work on the Danish edition (Mossberg et al. 1994) of Massberg et al. (1992)
it proved necessary to apply four new combinations. In the present article, therefore,
the foliowing new combinations are validly published: Corallorhizn trifidn ssp. vire
scens, Epipnctis helleborine ssp. renzii, E. phyllnn thes ssp. confusn, and Potnmogeton berch
toldii ssp. groenlnndicus.

I forbindelse med oversættelse og bearbej
delse af Mossberg et al. (1992) og senere
studier har det været nødvendigt at fore
tage enkelte nomenklatoriske ændringer,
jf. Mossberg et al. (1994).
Corallorhiza trifida Chat. ssp. virescens
(Drejer) B . Løjtnant, comb. nov.

Basionym: Coral/orhiza virescens Drejer
in Fl. Dan. 40: tab. 2363 (1843).
Corallorhiza virescens (Grønlig Koralrod)
for�ener ikke rang af art; men den opfyl
der kravene til at være subspecies, da den
morfologisk, fænologisk og økologisk af
viger fra C. trifida (Alm. Koralrod) ved at
vokse på kalk og ved, at blomsterstandens
akse kun er utydeligt vinget, ved at blom
sterne er gulgrønne - gule og ved, at
læben kun er meget fint rødprikket samt
meget lille, hvid og udelt. - Se endv. Lange
(1856-1859, 1886-1888) og Løjtnant (1985:
51, 52) samt fig. l.
Epipactis helleborine (L.) Crantz ssp.
renzii (K. Robatsch) B . Løjtnant, comb.
nov.

Basionym: Epipactis renzii K. Robatsch,
Linzer Biol. Beitr. 20(1): 164 (1988).

Fig. l. Coral/orhizn trifidn ssp. virescens (Drejer) B.
Løjtnant, Grønlig Koralrod. Tavle 451 fra Oeders
Flora Danica, 1769. Planten på tavlen blev første
gang bestemt til C. virescens af Johan Lange i 1887 (i
Nomenelator >>Florae Danicae<<, p . 14).
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Epipactis renzii (Skagen-Hullæbe) for�e
ner ikke rang af art, og da den står meget
nær E. ltelleborine (Skov-Hullæbe), over
føres den bedst til denne som underart Se endv. Robatsch (1983).
Epipactis phyllanthes G. E. Smith ssp.
confusa (D. P. Young) B . Løj tnant, comb.
nov.

Basionym: Epipactis confttsa D. P. Young,
Bot. Not. 1953(3): 263 (1953).
Epipactis confusa (Glat Hullæbe) står me
get nær ved E. phyllanthes (Nikkende Hul
læbe) og for�ener ikke rang af art. Deri
mod opfylder den kravene til at være
subspecies.
Potamogeton berchtoldii Fieher ssp.
groenlandicus (Hagstr.) J. Feilberg,
comb. nov.

Basionym: Potamogeton groenlandicus
Hagstr., Kgl. Sv. Vet. Akad. Handl. 55, 5:
125 (1916).
Potamogeton groenlandicus (Grønlandsk

Vandaks) har hidtil været henført til P. pu
sillus L. (syn. P. panonnitanus Biv.), Spinkel
Vandaks, der har lukket bladskede. Det
grønlandske taxon har imidlertid åben
bladskede, hvilket fører materialet til P
berchtoldii (P pusillus auct., non L.), Liden
Vandaks. Da P. groenlandicus har lidt større
frugter end P. berchtoldii, opfattes den
bedst som subspecies af denne.
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Boganmeldelse
Bent Lauge Madsen: Vandløbene - ti år med den nye
vandløbslov. 216 sider, illustreret. Miljøministeriet,
Miljøstyrelsen, København 1994. ISBN 87-7810-211-1.
Pris: kr 65.
Man får lyst til at springe lige ind i bogen, når man
ser det lækre, blomstrende vandløb på omslaget. Fint
nok, for bogen handler netop om, hvordan man får
sådan nogle vandløb. Hvis man bruger den såkaldt
nye, nu snart gamle, vandløbslov rigtigt, så kan der
komme sådan nogle vandløb ud af det.
Bogen er faktisk en lærebog i behandling af vand
løb. Undervisningen fremkommer i vid udstrækning
gennem en samling eksempler på restaurering og ved
ligeholdelse. Selvfølgelig er der også en mere alminde
lig tekst om generelle problemer. Således fremhæves
åmandens betydning i forbindelse med iværksættel
sen af den nye vandløbslovs dybtgående ændringer i
håndteringen af vandløb. Bogen handler også om god
planlægning og skånsom genemførelse af vedligehol
delsen. Man skal ikke arbejde mod vandløbet, man
skal arbejde med det - i bogstaveligste forstand.
Første afsnit giver en slags stah.ts for vandløbs be
handling før og efter 1982-loven. Her er en detaljeret
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beskrivelse af, hvordan det fysisk ændrede vandløb
kan bringes til at efterligne det naturlige.
I det næste afsnit får man noget at vide om de nye
måder til vandløbsvedligeholdelse. Hvad gør man,
hvor vandløb krydser dyrkede marker? Og hvordan
bærer man sig ad, hvor engene langs åen ikke mere
bruges? Og så videre.
Tredje afsnit fortæller om foranstaltninger til fordel
for fisk: udsætning, skjulesteder og gydebanker.
I fortsættelse heraf fortæller fjerde afsnit om fiske
passage: væk med styrt, frem med stryg, løfte bunden
i dybt nedgravede og alt for brede bække, bassiner til
at fange okker. Og så følger et afsnit med rækken af ek
sempler på resultater. Sådan gør man, så kan vand
løbet selv. Og så må man selvfølgelig følge det op.
Sidste store afsnit er en lang resultatopgørelse med
kurver og tal. Derefter slutter bogen med fremtidsud
sigterne foruden en oversigt over, hvad sydjyske am
ter og kommuner har præsteret. Der resterer givetvis
en del.
Det er en god lærebog og en god opslagsbog. 65 kro
ner er spotpris.
Eiler Worsøe

Boganmeldelse
Delforge, P. 1995: Europas orkideer. Oversat og bear
bejdet af J. Feilberg. G. E. C. Gads Forlag, København.
ISBN 87-12-02833-9. 483 sider, 20 x 13 cm, indbundet.
Pris: kr 495.
Bogen indledes med indholdsfortegnelse og forord.
Derefter følger afsnit om orkideernes opbygning og
placering. I disse afsnit er der flere interessante biolo
giske w1derafsnit. Næste afsnit er orkideernes taxono
mi. Også dette afsnit er interessant læsning. Bestem
melse af orkideer er et afsnit på hele 9 sider. Sandelig,
også her er der nyt at hente. Så følger afsnittet: beskri
velse af arterne, bl.a. med en slægtsnøgle til Europas
orkideer.
Bogens hovedafsnit er beskrivelserne af de enkelte
arter; og dem er der virkelig mange af.
Artsbeskrivelserne består i de fleste tillælde af blot
een side. Men der står meget. Der er afsnit om: etymo
logi, beskrivelse, variation, blomstring, habitat og ud
bredelse. Ved nogle arter er desuden en diskussion,
som kan være fyldig. Teksten er koncentreret men klar.
Det falder i øjnene, at afsnittet >>beskrivelse<< er for
holdsvist langt. Det er godt. Knap så godt er det, at
den danske bearbejder ikke har haft mulighed for at
føje oplysninger om danske forhold (f.eks. hyppighed,
udbredelse, økologi og status) ind i teksten. Men som
titlen siger, er dette ikke en dansk flora; det er en euro
pæisk.
Teksten står på den ene halvdel af siden. På den an
den halvdel står to fotos. Det øverste viser arten i habi
tus. Det nederste er et nærbillede af blomsterstanden.
Begge billeder er glimrende.
Vort eneste alvorlige kritikpunkt af >>Delforge« er, at
Delforge er splitter - i udpræget grad endda. Alt, hvad
der kan opfattes som arter, bliver opfattet som arter ...
næsten.
Delforge tilsh·æber at anvende et særdeles snævert
(>>evolutionært«) artsbegreb. Lad os give et par eksem
pler: Dnctylorhizn i11cnmntn ssp. cocci11en kaldes for D.
cocci11en. Epipnclis hellebori11e var. Heerln11dicn ophøjes til
art (men burde efter vores mening reduceres til form).

Også E. l!ellebori11e ssp. re11zii betragtes som art. Dncty
ssp. ochroleucn anses ligeledes for at
være en selvstændig art. Det samme gælder D. p111p11relln ssp. mnjnliformis, der omtales under navnet D.
cnmbre11sis. D. loHgifolin, som vi kender w1der navnet
D. nwjnlis ssp. bnlticn, ophøjes her til art og angives
iøvrigt fra Bornholm. D. majn/is ssp. occidwtnlis kan
ophøjes, og det bliver den. Det samme gælder D. mncu
lntn var. ericelontm og ssp . fuchsii . Ny art for Danmark
er også D. pulehel/n (D. iucnmnln var. pulchelln). Med de
nævnte eksempler har Danmark fået ikke mindre end
10 >>nye« arter! Går man til Sydemopa og kaster blik
ket på f.eks. Oplll'ys og andre slægter, når antallet af
>>arter« tilsvarende op på hidtil usete højder! Det af
Delforge anvendte artsbegreb inden for orkideerne er
langt snævrere, end de artsbegreber, som normalt
praktiseres inden for andl'e emopæiske plantegrupper
- når undtages de i reproduktionsbiologisk og dermed
evolutionær henseende helt anderledes apomikter.
Set i lyset af ovenstående eksempler er det interes
sant, at hverken Gym11nde11in nlbidn, Plntnnlllern bifolin
eller Cornllorhizn trifidn hver for sig er delt op i to arter
eller blot underarter. Disse eksempler - og flere til - in
dikerer forfatterens ikke uventede vanskeligheder
med konsekvent at fastlægge det evolutionære artsbe
greb, som han ellers plæderer så ivrigt for i et af bo
gens indledende afsnit.
Bagest i bogen er følgende gode afsnit: slægtshybri
der; at studere orkideer; fredning af orkideer; biblio
grafisk orientering; liste over tegn, symboler og for
kortelser; landeforkortelser; ordforklaring; liste over
insekter; indeks over videnskabelige navne og indeks
over danske plantenavne (alle orkideer i >>Delforge«
har fået danske navne).
Delforges bog er gnmdig og med næsten 500 sider
den mest omfattende af sin art. Med den danske udga
ve har Jon Feilberg gjort et stort og godt stykke arbej
de. Indbindingen er god og fast og egner sig til felt
brug. Bogen anbefales hermed - man får meget for
pengene.
Bemt Lojtunul &
lorhizn i11cnmntn

Hwrik Æreuluud Pederseli

73

Modtagne publikationer
Asferg, T. 1994: Egernet. Natur og Museum 33(4). 32 si
der; pris: kr 40. - Naturhistorisk Museum, Århus.
ISBN 87-89137-41-8.
Breiting, S. 1994: Biologi omkring skolen. Natur, tek
nik, miljø. 2. udg. Elevbog + lærervejledning. 48 + 36
sider; pris: kr 128 ( elevbog), kr 48 (lærervejl. ). Skarv / Høst & Søn. ISBN 87-14-20457-6 (elevbog),
87-14-20458-4 (lærervejl.).
Dal, T. & Fabricius, P. 1995: Vorsø Skov V. Registrering
af vedvegetationen i skovene og udvalgte prøvefla
der på Vorsø 1992. 77 sider; pris: kr 40. - Miljø- og
Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen. ISBN
87-601-4012-7.
Fogh Nielsen, O. 1995: Danmarks guldsmede. Natur
og Museum 34 (2). 32 sider; pris: kr 42. - Naturhisto
risk Museum, Århus. ISBN 87-89137-44-2.
Grey-Wilson, C. & Coombs, J. 1994: Urter. Gads natur
perler. Dansk udg. v. A. Garde. 239 sider. - G. E. C.
Gad. ISBN 87-12-02641-7.
Jeffner, A. & Uddenberg, N. (red.) 1994: Biologi och
livsåskådning. 128 sider. - Natur och Kultur,
Stockholm. ISBN 91-27-04039.
Jensen, K. R. & Knudsen, J. 1995: A1motated checklist
of recent marine molluses of Danish waters. 73 sider;
pris: kr 70. - J. Knudsen, København. ISBN 87-7834108-6.
Kleist, M. H. 1995: Haren. Natur og Museum 34(1). 32
sider; pris: kr 42. - Naturhistorisk Museum, Århus.
ISBN 87-89137-43-4.
Natur og Ungdom 1995: Frøer, tudser og salamandre i
udvalgte dele af Viborg Amt, 1992. Forekomst og be
varingsstrategier. 94 sider. - Viborg Amt, Naturfor
valhllilgskontoret.
Niislund, G. K. & Rader, A. 1995: Svarnpeturen. Flue
svampe, hekseringe, troldsmør og andre spænden
de svampe. Dansk udg. v. L. Schack-Nielsen. 54 si
der; pris: kr 158. - Skarv / Høst og Søn. ISBN 87-1420261-1.
Secher Jensen, T. & Overgaard Nielsen, B. 1995: Galler
på planter. Natur og Museum 34(3). 32 sider; pris: kr
42. - Naturhistorisk Museum, Århus. ISBN 8789137-45-0.
Skov- og Naturstyrelsen 1994: Overvågning af ek
strernfattigkær i 1992 på udvalgte hængesæklokali
teter. 52 sider; pris: kr 40. - Miljøministeriet / Skov
og Naturstyrelsen. ISBN 87-601-4545-5.
Skov- og Naturstyrelsen 1994: Overvågning af fugleli-

74

vet i engområder 1992. 21 sider; pris: kr 40. - Mil
jøministeriet/ Skov og Naturstyrelsen. ISBN 87-6014439-4.
Skov- og Naturstyrelsen 1994: Overvågning af fuglene
i Tøndermarsken 1993. 102 sider; pris: kr 40. - Miljø
og EnerginUnisteriet, Skov- og Naturstyrelsen 1994.
ISBN 87-601-4619-2.
Skov- og Naturstyrelsen 1994: Overvågning af Salt
vandssøen og Margrethekog 1993. 67 sider; pris: kr
40. - Miljø- og Energiministeriet, Skov- og Natw·sty
relsen. ISBN 87-601-4620-6.
Skov- og Naturstyrelsen 1994: Vurdering af indkomne
høringssvar til udmøntningen i statsskovene af
>>Strategi for de danske naturskove og andre beva
ringsværdige Skovtyper<<. 33 sider & 5 bilag. - Skov
og Naturstyrelsen, Miljø- og EnerginUnisteriet.
Squire, D. & Horstman, L. 1994: Stueplanter. Gads na
turperler. Dansk udg. v. J. Feilberg. 240 sider. - G. E.
C. Gad. ISBN 87-12-02603-4.
Storstrøms Amt 1995: Rødlistede planter i Storstrøms
amt 1995. 175 sider; pris: kr 100. - Storstrøms Amt,
Natur- og Plankontoret
Søchting, U. 1994: Laver. Natur og Museum 33(3). 32
sider; pris: kr 40. - Naturhistorisk Museum, Århus.
ISBN 87-89137-39-6.
Vejle Amt 1994: Restaurering af vandløb i Vejle Amt
1983-93. 76 sider. - Vejle Amt, Teknik og Miljø. ISBN
87-7750-185-3.
Vejle Amt 1994: Vandløbene i Tørring-Uldum Kommu
ne 1994. 43 sider & 2 kort. - Vejle Amt, Teknik og
Miljø. ISBN 87-7750-193-4.
Viborg Amt 1993: Søer, moser og heder. Registrering i
Tjele kommune. 181 sider + kortbilag. - Viborg Amt,
ForvalhUngen for Miljø og Teknik.
Viborg Amt 1993: Søe1; moser og heder. Registrering i
Viborg kommune. 155 sider + kortbilag. - Viborg
Arnt, Forvaltningen for Miljø og Teknik.
Viborg Amt 1994: Søer, moser og heder. Registrering i
Bjerringbro kommune. 171 sider + kortbilag. - Vi
borg Amt, Forvaltningen for Miljø og Teknik.
Viborg Amt 1994: Søer, moser, og heder. Registrering i
Hvorslev kommune. 98 sider + kortbilag. - Viborg
Arnt, Forvaltningen for Miljø og Teknik.
Woodcock, M. & Perry, R. 1994: Fugle. Gads Naturper
ler. Dansk udg. v. N. E. Franzmann. 240 sider. - G. E.
C. Gad. ISBN 87-12-02642-5.
He11rik Ære11l1111d Pederseli

Forfattervejledning
Flora og Fauna bringer artikler om udforskningen af
Darunarks plante- og dyreverden. Det er vigtigt, at ar
tiklernes indhold dels er originalt, dels er formuleret
klart og tydeligt. Manuskripter til tidsskriftet forfattes
på dansk og skal desuden indeholde et engelsk Sum
mary. Korte artikler uden illustrationer kan dog indle
veres uden noget summary (men med titlen skrevet på
både dansk og engelsk) og vil i så fald blive bragt un
der rubrikken: >>Mindre meddelelser<<.
Arfs11av11e. - Såfremt danske artsnavne eksisterer,
skal disse benyttes; men første gang en art nævnes i
teksten anføres desuden dens videnskabelige navn i
parentes.
Citeri11g af p11blicerede kilder. - Publicerede kilder cite
res i teksten med navn og årstal, f.eks.: (Torp 1993),
Hadley & Pegg (1989), (Mossberg et al. 1994). Citeres
flere afhandlinger i samme parentes, benyttes følgen
de standard: (Hansen 1970; Jensen 1975, 1976). Alle
publicerede kilder skal figurere i et afsnit med titlen
>>Citeret litteratur<< og arrangeres i alfabetisk rækkeføl
ge efter følgende standard:

(Kapitel i bog)

Hadley, G. & Pegg, G. F. 1989: Host-fungus relation
slUps in arehid mycorrhizal systems. - I: Pritchard,
H. W. (red.), Modem methods in arehid conservati
on: the role of physiology, ecology and manage
ment. Cambridge Universily Press, Cambridge, pp.
57-71.

(Bog)

Mossberg, B., Stenberg, L. & Ericsson, S. 1994: Den sto
re nordiske flora. Dansk udg. v. J. Feilberg & B. Løjt
nant. - G. E. C. Gads Forlag, København.

(Tidsskriftartikel)

Torp, E. 1993: Fortsatte studier over Grærup Langsø. 
Flora og Fauna 99: 65-73.
Der skal i artiklen være henvist til samtlige kilder an
ført under >>Citeret litteratur<<. I mindre meddelelser ci
teres de publicerede kilder ikke som her angivet, men
derimod med en komprimeret fuld reference i teksten
- f.eks.: ••Torp (Flora og Fauna 99: 65-73, 1993)<<.
Citeri11g af 11p11blicerede kilder. - Mundtlige meddelel
ser omtales i teksten som f.eks.: >>(Hans Jensen,
pers.comm. 1981)<<. Meddelelser i form af breve omta
les i teksten som f.eks.: ••Oens Hansen, in litt. 1965)<<. I

artiklet; som helt eller delvist bygger på upublicerede
kort og manuskripter m.v., nummereres disse fort
løbende i et afsnit med titlen >>Upublicerede kilder<<.
Dette afsnit anbringes i artiklen efter afsnittet >>Citeret
litteratur<<. Der skal i artiklen være direkte henvisnin
ger til samtlige upublicerede kilder på listen, f.eks.:
••(upubl. 3)<<. I mindre meddelelser citeres upublicere
de kort og manuskripter ikke som her angivet, men
derimod med en komprimeret fuld reference i teksten.
Takkebemærk11i11ger. - Eventuelle takkebemærknin
ger samles i et afsnit med titlen >>Tak<<, som placeres
umiddelbart før >>Citeret litteratur<<.
Fig11rer og tabeller. - Figurer og tabeller skal kunne
reduceres til 63, 90 eller 130 mm i bredden og afleveres
på særskilte ark. Der skal altid udarbejdes forklarende
figur- og tabeltekstet; som i manuskriptet anbringes i
forlængelse af brødteksten (••hovedteksten<<). Alle fi
gur- og tabeltekster skal skrives på både dansk og en
gelsk (i tilfælde af længere tekster bør den engelske
udgave forkortes). I artiklens brødtekst skal der være
henvisninger til samtlige figurer og tabeller i artiklen.
Tabeller udføres uden brug af streger og rammer. Som
figurer kan anvendes tegninger og diagrammer samt
skarpe, velbelyste og kontrastrige fotografier. Fotogra
fier afleveres som sort/hvide højglans papirbilleder el
ler som farvedias. Originalernes kvalitet og redak
tørens skøn afgøt; hvorvidt figurerne bliver trykt i
sort/hvid eller i farve Qf. Flora og Fauna 101(1): 2,
1995).
Arbejdsga11g. - Manuskriptet, med angivelse af for
fatterens adresse og telefonnummer, indleveres ma
skinskrevet eller som computer-udskrift - i begge
tilfælde med dobbelt linieafstand. Alle manuskripter,
uanset om de omhandler zoologiske eller botaniske
emner, skal sendes til den ansvarshavende redaktør.
Redaktionen sender derefter manuskriptet ud til kri
tisk gennemlæsning hos relevante fagfolk. To kom
menterede eksemplarer af manuskriptet returneres til
forfatteren sammen med en »ren<< kopi. Den rene kopi
tilrettes af forfatteren og sendes til redaktionen sam
men med de kommenterede eksemplarer - og meget
gerne ledsaget af en opdateret elektronisk udgave i
Word Perfect eller (helst) Microsoft Word. Så hurtigt
som muligt får forfatteren herefter tilsendt en kopi af
spalteopsætningerne, som omgående rettes igennem
og returneres til redaktionen.
Særtryk. - Alle artikler i Flora og Fauna (dog ikke
mindre meddelelser) honoreres automatisk med 50
særtryk. Ekstra særtryk kan rekvireres mod betaling.
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