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NATURFAG BØR BEVARES
PÅ SEMINARIERNE
I 1992 trådte en ny læreruddannelseslov i
kraft. Den indførte et nyt fællesfag, natur
fag, som skulle bestå af lige dele biologi,
geografi og fysik/ kemi.
Ikke siden loven af 1966 blev indført, har
samtlige studerende på seminarierne stiftet
bekendtskab med disse vigtige fag. I denne
lange årrække har det kun været de stude
rende, der valgte et eller to af fagene som li
niefag, som overhovedet kom til at beskæfti
ge sig med dem i de fire år på seminariet.
Det var et meget uheldigt forhold under
1966-loven, først og fremmest fordi mange
lærere alligevel kom til at undervise i et eller
flere af fagene.
Derfor betragtes naturfag som en værdi
fuld nyskabelse med mange muligheder for
både lærere og studerende. Det er et spæn
dende fag med praktiske gøremål i natmen,
hvor kendskab, kærlighed og fascination
følges ad, og et almendannende fag hvor der
er mulighed for at gå i dybden med så fun
damentale emner som f.eks. evolution, pla
detektonik og energi.
Endnu inden det første hold lærere med
na turfag forlod seminarierne i j uni 1996, ile
de undervisningsminister Ole Vig Jensen
frem med et forslag til endnu en lærerud
dannelse, hvor natw·fag er fjernet igen.
Det står i grel modsætning til "det grønne
islæt" i alle uddannelser, som den samme
minister lancerede i januar 1995. Desuden er
der kommet en ny folkeskolelov med det
nye fag natur l teknik fra l. til 6. klasse. Det
er indført senere end naturfag, som dog
uden tvivl vil kunne give de kommende
lærere en indsigt, viden og erfaring, som de
med udbytte vil kunne anvende i natur l tek
nik, til glæde og gavn for skolens elever.
Derfor er det meget kortsigtet og ugen
nemtænkt, at ville fjerne naturfag. Naturen
skal være en del af børnenes dagligdag, men
også en del af de lærerstuderendes hverdag
i en tid, hvor vi hele tiden må tage stilling til
rovdrift, natUTødelæggelse og mange andre
problemer, der i høj grad angår os som le
vende væsener og dermed som en del af na
turen.
Ernst Torp

Sphagnum affine Ren.

& Card. og

Sphagnum austinii Sull.

- udbredelse og status i Danmark
Karen Thingsgaard
Botanisk Laboratorium
Gathersgade 140
1123 København K

Splwgm1111 affine Ren. & Card. and S. austiuii Sull . in Denmark

The Danish material of S. imbricntum Hornsch. ex Russ. is revised, and the known di
stribution of S. austinii Sull. and S. affine Ren. & Card. is mapped. S. austinii is probah
ly extinct in Denmark today, and S. affine highly endangered.
The rarity of both species in Denmark is discussed and the theories concerrung the
common post-glacial extinction of S. austinii reviewed. The available facts imply that
the failure to distinguish the eausal factors is due to the still rather wanting under
standing of the mechanisms of hollow /hurnmock formation as well as Jack of com
prehensive autecological studies of S. austinii.

Tørvernos (Sphagnum) er den eneste grup
pe blandt mosser og levermosser (bryofyt
ter), der påvirker sine omgivelser i en
sådan grad, at man kan tale om, at denne
slægt under gunstige klimatiske forhold er
hovedansvarlig for udviklingen af hele
naturtyper som f.eks. højmoser.
Naturtyper domineret af tørvernosser
dækker meget store landområder på den
nordlige halvkugle og estimeres at dække
et areal på mere end 4,5 millioner ha eller
svarende til et areal mindst på størrelse
med halvdelen af USA (Raven et al. 1992).
Tørvemossernes hidtidige succes kan
dels tilskrives deres evne til at udbytte io
ner med nedbør /jordvand, hvorved mil
jøet forsures til ugunst for eventuelle kon
kurrenter. Dels er tilvæksten større end
nedbrydningsraten, der er meget lav i tør
vemos-moser, selv i de øverste tørvelag,
hvor der er ilt tilstede.
I Danmark har vi kun få uforstyrrede
højmoserester tilbage, hvor moseudviklin
gen kan studeres, men bemærkelsesvær
digt er det, at visse stadier i nogle højmo
sers udvikling tilsyneladende har været
dominerede af især en tørvemos-art,
Sphagnum imbricatum Hornsch. ex Russ.
(Aaby & Jacobsen 1979). Idag er denne ve
getationstype fuldstændig forsvunden.
Sphagnum affine Ren. & Card. og S. austiFlora og Fauna 102 (3): 161-168. Arlws 1996

nii Sull. er i dansk litteratur hidtil behand
let samlet under navnet S. imbricatum
(Jensen 1915; Damsholt et al. 1969;
Warncke 1979). I det herværende arbejde
er det danske materiale revideret i hen
hold til en taxonomisk revision af S. imbri
cntum-komplekset (Flatberg 1984). Flat
berg (Le.) udskiller fem taxa af S. imbricat
um, tre underarter, ssp. imbricatum, der er
udbredt i Øst-Asien, ssp. affine (Ren. &
Card.) Flatb., der er aruphi-atlantisk og
ssp. austinii (Sull.) Flatb., der er udbredt
langs den NV-amerikanske pacifiske kyst,
samt amphi-atlantisk. Herudover opererer
Flatberg (1984) med en arktisk varietet af
ssp. austinii samt en varietet af ssp. affine.
De i Danmark forekommende taxa be
nævnes i det følgende Sphagnum affine
Ren. & Card. og S. austinii Sull., da de i vo
res floraområde kan erkendes som gode,
veladskilte arter. Forekomst af og status
for disse taxa i Danmark er søgt belyst ved
herbarie-, litteratur- og feltstudier.
Skal man følge tidens »trend<< vedrøren
de brug af trivialnavne for bryofytter, vil
jeg foreslå, at S. austinii benævnes »Atlan
tisk Tørvemos<< og S. affine »Stribet Tør
vemos<< . Sidstnævnte fremtræder smukt
stribet på inderste lag stængelbark ved
mikroskopering.
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IDENTIFIKATION
Oftest volder det ikke vanskeligheder at
identificere de to taxa blot på habituelle
forskellighede1� men Sphagnum affine kan
dog i felten minde om andre arter i sektion
Sphagnum, især kan den habituelt ligne en
lille S. papillasum Lindb., når den vokser i
tæppe.
De to i Danmark forekommende taxa
kan adskilles ved følgende karakterer:
l . Mørkt brune, oftest meget kompakte
puder. Grenknipper oftest med 2 ud
stående og l hængende gren. Kamla
meller tydelige i øvre del af stængel
blade. Kamlameller mangler på
inderste stængelcortex-lag . . S. austinii
l. Grønlige-gulbrune løstvoksende tuer
eller >>tæpper«. Grenknipper oftest
med 2 udstående og 2 hængende gre
ne. Kamlameller mangler i øvre del af
stængelblade. Tydelige kamlameller på
det inderste stængelcortex-lag mod
centralcylinderen . . . . . . . . . . . . S. affine

For yderligere beskrivelse henvises til
Flatberg (1984, 1986), som giver en grun
dig beskrivelse af morfologisk variation i
relation til økologiske gradienter. For ad
skillelse mod andre Sphagnum-arter refere
res til standardfloraer (f.eks. Jensen 1915;
Andersson et al. 1993).
ØKOLOGI

Sphagnum austinii er overvejende begræn
set til kanterne på tuer i moser med om
brogen vandmætning (højmoser), og arten
er oceanisk udbredt i Fennoskandien. Ar
ten er karakterart for oceaniske højmoser i
det vestligste Norge, men forekommer og
så på moser, der ikke falder ind under det
te begreb (Flatberg 1986).
På De britiske Øer beskrives habitaten
tilsvarende, og S. austinii angives her altid
at være blandet med Odontoscltisma sphag
ni (Dicks.) Dumort., Calypogeia sphagnicola
(Arn. & Pers.) Warnst. & Loesk. og Mylia
anomala (Hook.) S. Gray (Hilll988). I Dan
mark er arten fundet sparsomt voksende i
tuer på Draved Kongsmose i 1957 (Han
sen 1966) samt i Gråbjerg Mose ved Dra162

ved Skov (Hansen l.c.). I Gråbjerg Mose
fandtes en større bestand af S. imbricatum i
en Hedelyng-præget (Calluna vulgaris) ve
getation vekslende med høljelignende tør
vegrave fra l. Verdenskrig (Hansen, pers.
comm. 1995). Et specimen fra >>Korporal
mosen« ved Addit i Østjylland er iblandet
skud af Hedelyng. I Danmark tyder det
således også på, at arten skal søges på tu
er, hvis højde over mosens vandspejl er så
ledes, at Hedelyng også er etableret og
vokser der (egentlige tuer).
Sphagnum affine forekommer overvejen
de i svagt mesotrofe minerogene moser.
Oftest vokser arten i plæne eller tæppe i
løse tuer sammen med andre tørvemosser.
Arten kan imidlertid også vokse på oligo
trofe moser i visse dele af udbredelsesom
rådet (Flatberg 1986; pers. obs.). Flatberg
(l.c.) anfører Tråd-Star (Carex lasiocarpa),
Rundbladet Soldug (Drosera rotundifolia),
Bukkeblad (Menyanthes trifoliata) og Tor
mentil (Potentil/a erecta) samt Straminergon
stramineum (Brid.) Hedenas som de hyp
pigst associerede karplanter og mosser
(undtaget tørvemosser) i det fennoskandi
ske område.
På to af de fire danske voksesteder, hvor
forfatteren har set recente bestande, vok
ser arten hhv. i plæne l tæppe iblandet
Sphagnum rubellum Wils. og S. Jallax
(Klinggr.) Klinggr. nær en gammel tørve
grav i en svagt mesotrof skovmose, og i en
tørvegrav med regenerationstuer ligeledes
i en mesotrof skovmose. På sidstnævnte
lokalitet dominerede S. affine således
nordsiden af en regenerationstue og var
associeret med Hvid Næbfrø (Rhynchospo
ra alba), Vandnavle (Hydrocotyle vulgaris),
Rundbladet Soldug, Straminergon strami
neum og Sphagnum Jallax. Begge steder var
bestandene små ( ca. l l 4 m2). De to senest
fundne, ligeledes små bestande, findes
begge i tørvegrave i store højmoser. Den
ene bestand voksede i tæppe iblandet Tra
nebær (Oxycoccus palustris), mens den an
den dannede tue sammen med Sphagnum
fimbriatum Wils., Calliergonella cuspidata
(Hedw.) Loeske og Tranebær.
Bestanden på Store Vildmose hidrører
fra et brændt areal, hvor arten voksede i et

tidligt regenerationsstadie. Indsamlingen
er foretaget 6 år efter branden, og fladen
dornineredes på daværende tidspunkt af
Smalbladet Kæruld (Eriophorum nngustifol
ium), Hedelyng og Klokkelyng (Erica te
trnlix) (J. Jensen, in litt. 1995). At en eksklu
sivt minerogen art optræder efter brand
på en højmoseflade, kan tænkes at skyldes
den øgede næringsstoffrigørelse, der føl
ger af forstyrrelsen.
MATERIALE OG METODER
Specimens fra herbarierne ved Botanisk
Museum (C) og Botanisk Laboratorium
(BL) ved Københavns Universitet, Biolo
gisk Institut, Aarhus Universitet (AAU),
Den Kongelige Veterinær- og Landbohøj
skole (KYL) samt private herbarier er revi
derede i overensstemmelse med Flatberg
(1984). Endvidere er litteraturen gennem
gået med henblik på eventuel omtale af
Sphagnum imbricntum. Der er endelig rettet
henvendelse til en række personer, som
formodedes at kende til eventuelle recente
forekomster. På baggrund af den herved
opnåede viden, er udvalgte lokaliteter be
søgt for konstatering af nuværende status.

lokalitet
Sortesø

i Teglstruphegn

F ig . l. Sphagnum austinii i Danmark. S�erne =ind
samling før 1970.
Splragm1m austinii. Distribution in Denmark based on
checked Irerbarium specimens. Star = col/ected befare
1970.

seneste fund

recent?

herbarium

1 884

nej

c

næppe

BL, KVL

måske

P, BL

næppe

c

næppe

c

C. Jensen
Holmegaards Mose

1 887
C. Jensen

Korporalmosen v. Addit

1 967
K. Damshalt
1 957

Draved Kangsmose

B. Hansen
Gråbjerg Mose v. Draved

1 957
B. Hansen

Tabel 1 . Lokaliteter for

Sphagnum austinii dokumenterede

ved herbariespecimens med angivelse af seneste ind

samling, dennes placering i herbarier samt en vurdering af muligheden for genfund på lokaliteten. Herbarier: BL =
Botanisk Laboratorium, Københavns Universitet; C = Botanisk Museum, København; KVL =Botanisk Sektion, Den
Kongelige Veterinær- og Land- bohøjskole; P

=

private herbarier.

Localities of Sphagnum austinii in Denmark based on herbarium specimens. With last collection and the author's
eva/uation of the possibility of rediscovery in each sile.
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Nomenklaturen følger for karplanternes
vedkommende Hansen (1981).
RESULTATER
UDBREDELSE OG STATUS
Som det fremgår af udbredelseskortene
(fig. l og 2), er Sphagnum affine og S. austi
nii ikke almindelige arter i Danmark.
Ingen af de personer, som skønnedes at
måtte kende til recente voksesteder, har
svaret bekræftende på spørgsmål om
kendskab til bestande af disse taxa idag (B.
Aaby, pers. comm. 1995; K. Damsholt,
pers. comm. 1995; B . Hansen, pers. comm.
1995; N. Jacobsen, pers. comm. 1995; M.
Risager, pers. comm. 1995; G. S. Mo
gensen, in litt. 1995).
Udbredelseskortene baserer sig udeluk
kende på herbariespecimens, på et nær
(citeret af Flatberg 1984) er alle studerede
af forfatteren.

Fig. 2. Sphag11um affille i Danmark. S�erne ind
samling før 1970; udfyldt cirkel =indsamling efter
1970.
=

Sphagnum affine. Distribution ilz De1111111rk based 011
checked herbarium specime11S. Star = collected befare
1970; dot= col/ected aJler 1970.
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Sphagnum austinii. - Arten er blevet ef
tersøgt på de kendte voksesteder (tabel l),
men uden held. Seneste indsamling er fo
retaget i moseomTådet nord for Addit
Skov af K. Damsholt (KD). Forfatteren har
sammen med KD besøgt området tre gan
ge i 1995 uden positivt resultat.
Draved Kongsmose, hvor arten senest
er samlet i 1957, da der erkendtes tre små
tuer (Hansen 1966), er besøgt af forfatteren
og andre i 1995. Ingen fund er gjort trods
ihærdig søgen (Risager & Aaby, pers.
comm. 1995; G. S. Mogensen, in litt. 1995).
Gråbjerg Mose, hvor der i 1957 observe
redes 23 tuer af arten - nogle kvadratrne
terstore (Hansen 1966) - er undersøgt i
1981 af Hansen & Madsen (1984), der efter
intense eftersøgninger ikke genfandt ar
ten. Forfatteren fandt heller ikke spor af S.
austinii ved besøg på mosen i 1995. For at
komme fra skovvejen til mosen må man
forcere en velvoksen drængrøft - måske
bærer denne noget af skylden for den ret
hurtige uddøen her?
Sortesø i Teglstrup Hegn er idag ikke et
sandsynligt voksested for S. austinii pga.
eutrofiering.
De mindre områder med intakt højmo
sevegetation i Holmegaards Mose er lige
ledes undersøgt uden held.
Findes dem1e art stadig i Danmark, er
den en af de absolut sjældneste kryptoga
mer - og sandsynligheden for, at den er at
betragte som uddød, er temmelig stor.
Sphagnum affine. - Udbredelsen af S. affi
ne viser hovedsagelig, at dette taxon er
sjældent forekommende og formentlig i
stærk og stadig tilbagegang som følge af
habitatforandringer.
Otte af tolv dokumenterede lokaliteter
er besøgt af forfatteren, der ligeledes har
eftersøgt arten på yderligere en række lo
kalitetel� der skønnedes mulige vokseste
der. Herved blev fundet tre små populati
oner på ikke tidligere kendte voksesteder,
mens det blot lykkedes at genfinde arten
på en af de tidligere kendte lokaliteter (ta
bel 2). HovedpaTten af de besøgte lokalite
ter skønnes idag ødelagte som voksested
for S. affine som følge af en eller flere af føl
gende årsager: Dræning, eutrofiering og

lokalitet
Allerup Bakker

seneste fund

recent?

herbarium

1 966

?

BL

?

c

måske

p

næppe

c

?

c

ja

p

?

AAU

ja

p

ja

p

næppe

c

næppe

*TRH

ja

p

næppe

BL

næppe

c

måske

p

K. Holmen
Hammer Bakker

1 921
J. Grøntved

Store Vildmose

1 982
J. Jensen

Hedekær v. Grønbjerg

1 971
K. Holmen

Funder

1 967
K. Holmen

Stenhalt Mose

1 996
K. Thingsgaard

Tradsborg Mose

1 925
P. M. Pedersen

Kirkeby Hedeskov NNV for Svendborg

1 995
K. Thingsgaard

Ravnebjerg Skov NNV for Svendborg

1 995
K. Thingsgaard

Ulvshale

1 955
B ryalogkredsen

Hvalsø

1 881
C. Jensen

Holmegaards Mose

1 996
K. Thingsgaard

Sækken ved Farum Sø

1 967
K. Damshalt

Lyngby Arnose

1 958
Helle Nielsen

Sortesø i Teglstruphegn

1 979
B. Lange

Tabel 2. Lokaliteter for

Sphagnum affine dokumenterede

ved herbariespecimens med angivelse af seneste ind

samling, dennes placering i herbarier samt en vurdering af muligheden for genfund på lokaliteten. »?« angiver, at
forfatteren ikke har besøgt lokaliteten. Herbarier: *TRH

=

Trondheim ( Flatberg 1 984); AAU = Biologisk Institut, Aar

hus. Forkortelser for øvrige herbarier som tabel 1 .

Localities of Sphagnum affine in Denmark based on herbarium specimens. With last co/lection and the author's
evatualian of the possibility of rediscovery in each sile.

tilgroning. S. affine bør dog stadig efter
søges, da enkelte nyfund bør kunne
påregnes - især i Jylland.
Om begge taxa gælder imidlertid, at de
er akut udryddelsestruede i Danmark.

RESULTATER
LITTERATURANGIVELSER
Ud over de ved herbariespecimens re
præsenterede indsamlinger er det sand
synligt, at følgende litteraturangivelser,

165

hvor herbariebelæg ikke er fundet, også er
korrekte:

l. Maglemose i Grib Skov. Senest set 1944
(Olsen 1946).
2. Kær ved Omme Å (Jensen 1915).
3. Kær ved Lystbæk syd for Ulfborg
(Jensen 1915).
4. Fugtig hede mellem Himmelbjerget og
Birk Sø (Jensen 1915).
5. Mose ved Langaa (Jensen 1915).
6. Lille Vildmose (S. affine) (Hodgetts
1995).
Flere af de ovenfor listede lokalitetsangi
velser er upræcise og de eksakte findeste
der derfor vanskelige at opspore. Magle
mose i Grib Skov er dog besøgt kortvarigt.
Et andet problem ved litteraturangivel
serne er, at det ikke med sikkerhed kan si
ges, hvorvidt det drejer sig om S. affine el
ler S. austinii. Beskrivelsen af de på Mag
lemose fundne planter (Olsen 1922, 1946)
kunne tyde på, at begge taxa forekom,
mens det for de øvrige angivelsers ved
kommende synes mest sandsynligt, at der
er tale om S. affine. B. Lange (in litt. 1995)
oplyser, at hun i 1942-1943 har identifice
ret S. austinii i Maglemose, men ikke har
kunnet genfinde arten ved senere besøg
pga. mosens tilgroning.
Mentz (1912) angiver intetsteds S. imbri
catum som forekommende i de af ham stu
derede moser, omend han var opmærk
som på arten: »l min liste mangler deri
mod andre, i Danmark som sjældne
opgivne Sphagna, der kan antages at fore
komme i Sphagnum-moser, saaledes
Sphagnum imbricatum, . . . << (Mentz 1912:

412).
En angivelse af S. affine på Lille Vildmo
se (Hodgetts 1995) synes at basere sig på et
fund gjort i forbindelse med et mos/ lav
sociologisk kursus udgående fra Køben
havns Universitet (S. imbricatum) (upubl.
1). Hvem der efterfølgende har bestemt
dette· specimen til S. affine, og hvor dette
eventuelt befinder sig, er endnu ikke op
klaret. Det ville være af største interesse at
se dette specimen, idet der teoretisk set
kunne være tale om S. austinii.
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HVORFOR FORSVINDER SPHAGNUM
AUSTINII FRA VORES FLORA?
Dette spørgsmål er der mange, der har
funderet over, idet der er flere eksempler
på, at S. imbricatum tilsyneladende post
glacialt har været vegetationsdannende på
De britiske Øer og i Nordvesteuropa
(Hansen 1966; Green 1968; Dickson 1973;
Aaby & Jacobsen 1979; Barber 1981). Selv
på tilsyneladende uforstyrrede mosefla
der konstateres en ret pludselig uddøen,
efter arten lokalt har været vegetations
dannende.
Der verserer en række teorier om årsa
gerne til denne uddøen, og hovedoverve
jelserne kan klassificeres på den ene side
under klimatiske årsager og på den anden
side under menneskets moseødelæggende
adfærd.
Klimaforklaringerne baserer sig dels på
en teori om udtørring af mosefladen som
følge af klimaskift til det mere kontinen
talt prægede (Godwin & Conway 1939;
Tallis 1964) og dels på teorier om klima
skift til det mere nedbørsrige (Barber 1981;
Van der Molen & Hoekstra 1988), eller til
det mere nedbørsrige kombineret med la
vere vintertemperatur (Aaby & Jacobsen

1979).
Gignac (1993) fremfører ligeledes, at
vintertemperaturen er betydende, og end
videre, at det ikke er evapotranspirations
raten eller fugtighedsforholdene, der be
tinger udbredelsen af visse oceaniske suboceaniske taxa. I det vestlige Canada
forekommer S. austinii således kun i områ
der, hvor gennemsnitstemperaturen for
den koldeste måned er over O oc. Samme
steds (Gignac Le.) analyseres forekomst af
Sphagnum-arter i relation til klimatiske va
riable statistisk (ved ordination). Her viser
analysen, at udbredelse og hyppighed af
S. austinii tilsyneladende er stærkest kor
releret med vækstsæsonens længde eller
en nærtbeslægtet variabel.
På Bolton Fell Moss i England forklarer
Barber (1981) uddøen med, at klimaet blev
for vådt, samt at S. imbricatum ikke kunne
klare sig i konkurrence med mindre ud
tørringstolerante taxa som f.eks. S. papillo
sum. Samstemmende påviser Aaby & Ja-

cobsen (1979) vha. tørveprofilanalyser, at
S. imbricntum har været dominerende på
Draved Kangsmose i middelalderen, men
at der omkring hhv. år 1300 og 1530 dan
nedes høljer på mosen, hvilket medførte,
at S. imbricatum-sociationen blev afløst af
S. cuspidatum-Rhynchospora alba (Hvid
Næbfrø) -samfund. På de mellemliggende
tue-arealer dominerede S. imbricatum fort
sat indtil hhv. 1500- og 1700'tallet.
På tuearealerne antages uddøen at skyl
des stigende udtørring af tørvelagene (Aa
by & Jacobsen Le.). Green (1968) finder
imidlertid eksperimentelt, at S. imbricatum
er den tørvemos-art, der tåler udtørring
bedst af otte arter. Det er sandsynligt, at
denne del af eksperimentet baserer sig på
materiale af S. austinii.
Menneskers indgriben i moseøkosyste
mer er af f.eks. Pearsall (1956) angivet som
årsag til de ovenfor beskrevne fortidige
dominansskift
DISKUSSION

Sphagnum austinii og S. affine er udryddel
sestruede i Danmark. I hvert fald S. austi
nii har post-glacialt været om ikke almin
delig så i hvert fald vidtudbredt i landet
(B. Aaby, in litt. 1995). S. affine er så vidt vi
des endnu ikke påvist subfossilt. Et forsøg
på at finde subfossil S. affine i norsk mate
riale afslørede, at alle identificerbare frag
menter tilhørte S. austinii (T. Solem, pers.
comm. 1995).
At S. austinii er uddød - i hvert fald lo
kalt i Damnark og på ganske mange moser
i Nordvesteuropa - skyldes formentlig en
kombination af flere faktorer.
Det faktum, at der ikke er mange ufor
styrrede ombrotrofe mosearealer tilbage i
Nordvesteuropa, kan betyde, at nutidige
bestande, der måske er decimerede som
følge af klimatiske forhold, nu fremstår
som små og isolerede, og dermed sårbare
overfor pludseligt opståede ugunstige for
hold (f.eks. klimatiske ekstremer, menne
skelig påvirkning og lign.).
Gignac's undersøgelser (Gignac 1993) er
baserede på forholdene i det vestlige Ca
nada og kan ikke direkte overføres til for
holdene i Fennoskandien, hvor S. austinii

er karakterplante på tuerne på de oceani
ske højmoser i Vestnorge, forekommer på
flere højmoser i Sverige, bl.a. så nær Dan
mark som Skåne, men næppe længere fin
des i Danmark. Således er gennem
snitstemperaturen for den koldeste måned
inden for artens udbredelsesområde i
Norge -3 oc (Flatberg 1986). I Danmark
ligger gennemsnitstemperaturen for den
koldeste måned nær Draved Kongsmose
lidt højere, 0,3 oc ved Løgumkloster (DMI
1933), 0,1 oc ved Højer (1931-1960) (upubl.
2). Det er således ikke godtgjort, at en gen
nemsnitlig temperatur for koldeste måned
på O oc er kausal mht. artens udbredelse.
Nogen endelig plausibel afklaring af,
hvilke faktorer, der betinger succes for S.
austinii hhv. begrænser artens forekomst,
er der således endnu ikke. Det er sandsyn
ligt, at det er flere interaktive faktorer, der
betinger hhv. uddøen og trivsel af popula
tionerne, ligesom det er sandsynligt, at der
er en korrelation til de stadig ikke fuldt af
klarede tue-høljedannende mekanismer.
At klimatiske forhold er af afgørende be
tydning hersker der næppe tvivl om, men
mere viden om, hvilke klimatiske og bioti
ske parametre, der tilsammen betingede i perioden efter middelalderen og frem til
nu- at bl.a. de danske moser ikke længere
prydes af denne smukke planteart, kræver
både autøkologiske studier af recente be
stande samt eksperimentelle studier af ar
tens respons på sandsynlige klimaændrin
ger.
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Naturskove og naturskovsindikatorer
blandt blomsterplanterne
Bernt Løjtnant
Løjtnant-Consult
Platanvej 61
8900 Randers

Old forests and old forest indicators among the flowering plants

Old forests are distinctly different from young and younger forests. One of the main
differences is the occurrence of a number of old forest indicators (table l) in the old fa
rests.
The old forests are in need of protection. ln this connection the old forest indicators
may be used in the registration and in the evaluation.

Enhver felterfaren botaniker ved, at der er
markante forskelle på »gammel natur
skov<< (jf. Løjtnant & Worsøe 1990, fig. l)
og på alle andre typer skov. Det skyldes
ikke mindst naturskovens indhold af
»specialister<<, såvel blandt blomsterplan
terne (tabel l og 2) som blandt sporeplan
terne (mosser, laver og svampe). Disse
specialister, der er kendetegnet ved at ha
ve en snæver økologisk amplitude, er ty
pisk floristiske specialiteter, dvs. mere el
ler mindre sjældne arter.
Et maksimalt antal trofiske niveauer og
saproxyliske arter er karakteristisk for na
turskove. Dette er imidlertid ikke altid
umiddelbart indlysende, når man står i en
skov. En række specialister (»urskovsindi
katorer«), hvoraf mange er usædvanligt
karakteristiske (tabel l), er derimod bety
deligt bedre egnede som naturskovsindi
katorer.
Erfaringsmæssigt er blot nogle få af de
ovennævnte specialister tilstrækkeligt til
at fastslå, at et bestemt stykke skov er na
turskov. Dette er væsentligt, rent praktisk,
af følgende årsag: der synes heldigvis at
være bred forståelse for, at det er nødven
digt at få bevaret (og forbedret) et tæt net
værk af små og mellemstore naturskove
isprængt spredte store - meget store gam
le skovområder. Der er imidlertid et pro
blem: nogle naturskove er indiskutabelt
mere værdifulde (og måske også mere truFlora og Fnww 102 (3): 169-175. Arhus 1996

ede) end andre. Sådanne skove bør have
førsteprioritet i bevarings- og plejearbej
det Ressourcerne til bevarings- og plejear
bejdet er imidlertid ikke ubegrænsede.
Derfor kan det rent praktisk være nødven
digt at prioritere, og det er i denne forbin
delse, at urskovsindikatorerne, som f.eks.
dem der er anført i tabel l, kommer ind i
billedet. De mest værdifulde naturskove
rummer typisk adskillige urskovsindika
torer, hvilke oven i købet relativt let lader
sig påvise. Derfor er disse arter - sammen
med en række specialister blandt f.eks.
mosserne, svampene og lichenerne - et
godt redskab i det forestående rent prakti
ske arbejde med at prioritere og derefter
iværksætte beskyttelses- og plejearbejdet
med naturskovene.
REGISTRERING, BONITERING,
PRIORITERING OG
PLEJE AF NATURSKOVE
Naturskovene er relativt godt registrerede
i statsskovene og i hovedstadsområdet. I
resten af landet og specielt i de private
skove er registreringen mindre god. Na
turskovsindikatorerne er generelt et godt
redskab til at registrere naturskove. Samti
dig er de, som nævnt ovenfor, gode til at
bonitere og derefter prioritere blandt na
turskovene. Boniteringen er et simpelt
spørgsmål om, hvilke arter der forekom
mer og i hvilken mængde. Og på grundlag
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heraf kan prioriteringen foretages. Ende
lig er de, da der generelt er tale om
følsomme organismer med en snæver hl
meget snæver økologisk amplitude, gode
indikatororganismer med hensyn til pleje
behov. Tilsvarende er de gode som over
vågningsorganismer med hensyn hl alle
rede udført pleje. Disse to forhold er i
praksis allerede vist for orchideernes ved
kommende gennem »Det Nationale Or
chide-Overvågnings-Program« (Løjtnant
1988, 1991 ). I øvrigt er plejebehovet i na
turskovene generelt ikke stort. Det kan
f.eks. bestå i afdrivning af nål samt i fjer
nelse af andre landefremmede træer som
specielt Ahorn (Acer pseudoplatanus). Und
tagelsen er de gamle græsnings-stæv
nings-gærdsels-skove. I mange af disse
kunne den gammeldags drift med fordel
genoptages.
NATURSKOVSINDIKATORER
OG Ø-BIOGEOGRAFI
Der findes flest naturskovsindikatorer i
store skove. Heri er intet mærkeligt. Mere
bemærkelsesværdigt er det, at der felterfa
ringsmæssigt findes uforholdsmæssigt
mange naturskovsindikatorer i småskove;
gode eksempler er Tætblomstret Hullæbe
(Epipactis purpurata), Blå Anemone (Ane. mane hepatica) og f.eks. Kodriver-arterne
(Primula spp.). Dette hænger givetvis sam
men med, at mange naturskove fakh1elt er
små og mindre skove, der ligger som
spredte øer i landskabet. Såfremt disse
skoves naturskovsindikatorer - også frem-

Fig. l. En typisk naturskov - i nærbillede (St.
Bjergfald i Stagsrode Skov ved Vejle Fjord). Be
mærk de forskelligaldrede træer; specielt de gamle
samt de til dels henfaldne med svampe; bemærk
også spætten. På billedet ses desuden tre af lokali
tetens uforholdsmæssigt mange naturskovsindika
torer (se tabel 2), nemlig de tre orchideer: Stor
Gøgeurt (Orchis purpuren) samt et enkelt eksemplar
af hhv. Rederod (Neottin nidlls-nvis) og Ægbladet
Fliglæbe (Listem ovntn).
Stagsrode Skov er blandt de 30 større skove, som
Danmarks Nahu·hedningsforening har udpeget
som skove, hvor vi .. bør lade store arealer blive
til urørt skov eller skov drevet med gamle drifts
former<< (Natm og Miljø 1992(3): 23). - Del. Jens
Gregers en.
>>

.

Fig. 2. Den meget sjældne og endnu mere ydmyge
Storblomstret Hullæbe (Epipnctis leptochiln), der
især findes i Møns Klinteskov, er en fin natur
skovsindikator.
Desværre bliver den - trods sin ydmyghed - i
vidt omfang gravet op. Det må være psykotiske
havestaudesamlere og l eller »gartnere<<, som står
bag dette. Artsfredningen af alle orchideer fra l.
rriarts 1991 og især den nylige informationskam
pagne (se f.eks. Faurholdt 1991) kan dog for
håbentlig mindske dette problem.- Del. Jens Chri
stian Schou.
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Fig. 3. Tætblomstret Hullæbe (Epipnctis purpumtn)
er en af de bedste naturskovsindikatorer. Det er be
mærkelsesværdigt, at langt hovedparten af funde
ne af denne art er fra småskove, jf. Løjtnant (1985).
- Del. Jens Christian Schou.
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Fig. 4. Langsporet Gøgelilje (Plntnnthem bifolin ssp.
Skov. Denne orchide kendes
i Danmark kun fra naturskove, og ligesom en
større del af de øvrige naturskovsindikatorer er
den sjælden og truet.- Del. Jens Christian Schou.
lntiflorn) fra Stagsrode

Aks-Rapuntsel

(Phyteuma spicatum)
(Hypericum montanum
Blå Anemone (Anemone hepatica)
Blåloppet Kohvede (Me/ampyrum nemorosum)
Bredbladet Høgeurt (Hieracium virgu/torum)
Druemunke (Actaea spicata)
Finger-Star (Carex digitata)
Firblad (Paris quadrifolia)
Fladkravet Kodriver (Primula e/atior)
Foldfrø (Laserpitium latifolium)
Forskelligblomstret Viol (Viola mirabilis}
Fruebær (Rubus saxatilis)
Fruesko (Cypripedium ca/ceo/us)
Glat Hullæbe (Epipactis confusa)
Gul Anemone (Anemone ranunculoides)
Hvid Hestehov (Petasites a/bus)
Hvidgul Skovlilje (Cephalanthera damasonium)
Hvidplettet Lungeurt (Pulmonaria officinalis)
Hylster-Guldstjerne (Gagea spathacea)
Håret Kartebolle (Dipsacus pilosus)
Kantet Kohvede (Melampyrum cristatum)
Knælæbe (Epipogium aphyl/um)
Krans-Konval (Polygonatum verticillatum)
Krat-Snerre (Galium va/depilosum)
Krat-Vikke (Vicia dumetorum)
Kronløs Karse (Cardamine impatiens)
Kvast-Høgeurt (Hieracium cymosum)
Kæmpe-Rapgræs (Poa remota)
Kæmpe-Star (Carex pendula)
Langsporet Gøgelilje (Piatanthera bifolia ssp. latiflora)
Liden Steffensurt (Circaea alpina)
Lund-Fredløs (Lysimachia nemorum)
Lund-Ranunkel (Ranunculus nemorosus)
Lådden Perikon (Hypericum hirsutum)
Nikkende Flitteraks (Me/ica nutans)
Bjerg-Perikon

Rederod

(Neottia nidus-avis)
(Epipactis atrorubens)
Rød Skovlilje (Cephalanthera rubra)
Sildig Skov-Hejre (Bromus ramosus)
Skjoldbregne (Polystichum acu/eatum)
Skovbyg (Hordelymus europaeus)
Skov-Gøgelilje (Piatanthera chlorantha)
Skov-Gøgeurt (Dactylorhiza maculata ssp. fuchsii)
Skovkarse (Cardamine f/exuosa)
Skov-Rørhvene (Caiamagros tis arundinacea)
Skov-Svingel (Festuca altissima)
Skov-Vikke (Vicia sy/vatica)
Skælrod (Lathraea squamaria)
Snylterod (Monotropa hypopitys)
Sort Fladbælg (Lathyrus niger)
Spidsbladet Steffensurt (Circaea intermedia)
Stor Frytle (Luzu/a sylvatica)
Strudsvinge (Matteuccia struthiopteris)
Stor Gøgeurt (Orchis purpurea)
Storblomstret Hullæbe (Epipactis leptochila)
Storblomstret Kodriver (Primula vulgaris)
Sværd-Skovlilje (Cephalanthera longifolia)
Tandrod (Dentaria bulbifera)
Tarmvrid-Røn (Sorbus torminalis)
Tidlig Skov-Hejre (Bromus benekeni)
Tidsel-Gyvelkvæler (Orobanche reticulata)
Trekløft-Aiant (/nu/a conyza)
Tyndakset Gøgeurt (Orchis mascula)
Tyndakset Star (Carex strigosa)
Tysk Visse (Genista germanica)
Tætblomstret Hullæbe (Epipactis purpurata)
Uldhåret Ranunkel (Ranuncu/us /anuginosus)
Vår-Fladbælg (Lathyrus vernus)
Ægbladet Fliglæbe (Listera ovata)
Rød Hullæbe

Tabel 1. Eksempler på naturskovsindikatorer. Nogle af disse skovspecialister eller »urskovsindikatorer<< eller
»gammelskovsindikatorer« er bedre indikatorer end andre, jf. Løjtnant

& Worsøe

(1 990). Desuden gælder det, at

kun hvor flere af arterne optræder sammen, kan man med rimelig sikkerhed gå ud fra, at der har været lang skov
kontinuitet (Æren lund Pedersen

&

Løjtnant 1992). Enkelte karsporeplanter er medtaget.

over - skal have gode chancer for at over
leve, er det primært nødvendigt, at deres
aktuelle voksesteder bevares og drives på
en sådan måde, at deres livskrav tilfreds
stilles. Det er således næppe forkert at an
tage, at det er deres snævre økologiske
amplitude, som er en meget væsentlig del
af baggrunden for deres stærkt opsplitte
de forekomst. En stor del af dem er da og
så klassificeret som sjældne eller endog
truede (Løjtnant & Worsøe 1977; Asbirk &
Søgaard 1991).
Ud over den helt nødvendige bevaring
af de aktuelle voksesteder ville det være
positivt, om de eksisterende naturskove

blev tæt forbundet med »kontinenter<<
(meget store skove), »øer« (større skove),
»trædesten« (små skove) og >>korridorer«
(brede levende hegn og smalle skovarme
m.v.). Baggrunden for dette ønske er, at jo
større areal med gode livsbetingelser, de
sto større og flere og dermed mere stabile
bestande af flere arter er der mulighed for
at have (Løjtnant 1984). Men det må poin
teres, at nye naturskove kun langsomt,
formentlig særdeles langsomt, vil kunne
tjene som nye voksesteder for de økolo
gisk specialiserede naturskovsindikatorer,
for hvilke en meget lang skovkontinuitet
synes at være altafgørende.
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FORBEDRING AF SKOV

Fig. 5. En af de væsentligste trusler mod naturskovene er dræning, foruden nåletræstil plantning. illustra
tionen med tilhørende overskrift er fra heftet: >>En ekstra indsats for naturen, 1990«. mustrationens talrige
og til dels unge nåletræer og den voldsomme maskinelle dræning leder ikke ligefrem tanken hen på en
indsats, som er til gavn for naturen, således som heftets titel og illustrationens overskrift ellers antyder. Er
der her virkelig tale om driftstil tag, som Skov- og Naturstyrelsen (som er medudgiver af heftet) i alvor me
ner bør nyde fremme? -Del. Erik Strøm.
Bjerg-Perikon

(Hypericum montanum)
Blå Anemone (Anemone hepatica)
Druemunke (Actaea spicata)
Firblad (Paris quadrifo/ia)
Glat Hullæbe (Epipactis confusa)
Hvid Hestehov (Petasites a/bus)
Kvast-Høgeurt (Hieracium cymosum)- forsvundet?
Langsporet Gøgelilje (Piatanthera bifolia ssp. latiflora)
Lund-Fredløs (Lysimachia nemorum)
Lådden Perikon (Hypericum hirsutum)
Rederod (Neottia nidus-avis)
Sildig Skov-Hejre (Bromus ramosus)
Skov-Gøgelilje (Piatanthera ch/orantha)
Skov-Gøgeurt (Dactylorhiza maculata ssp. fuchsii)
Skovkarse (Cardamine flexuosa)
Skov-Vikke (Vicia sylvatica)
Skælrod (Lathraea squamaria)
Storblomstret Kodriver (Primula vu/garis)
Stor Gøgeurt (Orchis purpurea)
Tandrod (Dentaria bulbifera)
Tyndaksel Star (Carex strigosa)- forsvundet?
Tætblomstret Hullæbe (Epipactis purpurata)
Ægbladet Fliglæbe (Listera ovata)

Endelig bør det bemærkes, at en speciel
indsats for at tilfredsstille indikatorarter
nes overlevelseskrav desuden vil have en
generel gunstig virkning - den ønskelige
stærkt ekstensive/ helt manglende forstli
ge drift vil �ene til at bevare - (eller re
etablere) - det store antal trofiske niveau
er, ligesom den vil opfylde de saproxyli
ske arters livsbetingelser etc.

Tabel 2. Stagsrode Skov ved Vejle Fjord: et eksempel
på en skov med fremragende naturskovspartier. Inden
for det kerneområde på ca. 3 ha (ved Store Bjergfald),
hvor Stor Gøgeurt
torer, jf. tabel 1.
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(Orchis purpurea)

optræder hyp

pigst, findes de i denne tabel anførte naturskovsindika

NATURSKOVE: LAV BÆREEVNE
Flere af naturskovsindikatorerne er så ka
rakteristiske og / eller smukke, at de selv
ved et lille publikumspres let kommer til
at lide under plukning og opgravning (fig.
2 og 4). Bl.a. derfor har naturskove gene
relt en mindre bæreevne over for rekrea
tivt brug end skove som helhed, der er re
lativt robuste med hensyn til færdsel (Løjt
nant 1983). Dertil kommer, at mange
naturskove har et udpræget rigt urteflor
og l eller fugtig bund, som let trædes søn
der.
KONKLUSION
Vi ved, at naturskovene trænger til beskyt
telse. Heldigvis giver biologers og forst
folks mangeårige erfaring og de seneste
års talrige feltundersøgelser et rimeligt
godt billede af naturskovenes forekomst.
Vi ved således, hvor de er.
Vi ved også, hvordan vi bedst beskytter
og bevarer dem.
Og vi ved, hvordan vi hurtigt kan fore
tage en eventuel nødvendig bonitering og
prioritering. - Nu mangler vi blot, at der
aktuelt og reelt gøres en aktiv indsats for
at beskytte, forbedre og udbygge natur
skovsarealet Og der er som antydet ingen
undskyldninger for ikke at gøre det NU.

TAK
Henrik Ærenlund Pedersen takkes for god
faglig hjælp, ligesom han samt Søren
Grøntved Christiansen og Eiler Worsøe
takkes for kommentarer til en tidligere ud
gave af manuskriptet.
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V.

Qvisforff: Beromie dnuske træer. 66 træer og deres

historie. 96 sider. Formal: 33,5 x 25 Clll. ISBN 87-7047-5229. Dn11111nrks Radio F01·/nget, 1995. Iudbuudet, kr 248.

Det er en fornem bog med fine farvefotografier på
hvert opslag. Forfatteren er kendt som en enestående
fortæller og utrættelig ledsager germem TV-serien »De
danske skove<< og for bogen med samme titel. Han har
selv taget hovedparten af fotografierne, som rigtig
kommer til deres ret på bogens store format.
På forhånd ønskede han, at de udvalgte træer skulle
være jævnt fordelt ud over landet og rimeligt fordelt
på de forskellige træarter, men dette var ikke muligt.
Langt de fleste gamle, navngivne træer findes i Nord
sjælland. Alene i Jægersborg Dyrehave kunne den
stedlige skovrider anvise 27 x 2 stykker. Af disse er 1 0
kommet med i bogen. Træerne er dog fordelt i alle
landsdele med undtagelse af den vestlige halvdel af
Jylland, hvor navngivne, gamle træer synes at mangle.
Her har man taget de sanddækkede ege i Kærgaard
Løvklitter med, og de er jo også imponerende på deres
specielle måde.
Udvalget omfatter 22 forskellige træarte1; men egen
er absolut dominerende med 30 træer og bøgen nr. 2
med 10 træer. Dette er ganske naturligt, for bøgen er
en olding, når den er 300 år, medens en eg på den alder
blot er i sin tidlige manddom.
De fleste træer får tildelt en side, men adskillige er
der ofret 2 sider på. Et Danmarkskort viser den om
trentlige placering. Ved hvert træ er der i nederste høj
re hjørne et felt, hvor der er redegjort fm; hvor man
kan finde træet, dets omkreds i meter, den nærmeste
P-plads, den nøjagtige rute som man skal følge, afstan
den fra P-pladsen til træet, træets ejer og henvisning til
kortmateriale og evt. litteratur. Disse nyttige oplysnin
ger mangler dog ved Rudes Eg på Skejten (side 53).
Her er i stedet for en gentagelse af oplysningerne om
Kong Hans' Eg i Knuthenborg Parken.
Naturligvis er de tre berømte ege fra Jægerspris
Nordskov, Kongeegen, Storkeegen og Snoegen, kom-
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met med. Mindre kendte, ja måske ligefrem mystiske
lyder navne som K vindsnap og Brændte Ole for ikke
at tale om Suttetræet på Thurø, som viser sig at være
en hyld. Også Liebmanns Koglepalme i Botanisk Ha
ves Palmehus er kommet med. Selv om dens stamme
ktm har en omkreds på 1,5 m, strækker den sig helt op
til væksthusets glastag. Det nævnes, at der ikke er tale
om nogen palme, men netop en koglepalme, som er i
slægt med bregner. Så må det i hvert fald være de ud
døde frøbregner, der tænkes på, for koglepalmerne el
ler cykadeerne hører til de nøgenfrøede ligesom nåle
træerne.
Det er en stor oplevelse at følge Qvistorff rundt til
disse 66 træer i derme fine bog. Man får lyst til at be
søge de træe1; som man endnu ikke kender - og det er
netop meningen. I nogle tilfælde skal man skynde sig,
inden træerne vælter. Dette er allerede sket med Niels
Ebbesens Eg ved Hinnerup og Prinsessetræet i Rold
Skov.
Vi må påskørme, at vore forfædre har skånet disse
træer, så vi i dag kan finde ege med en stammeom
kreds på over lO m. De har betydning både rent æste
tisk og for en mængde svampe, fugle og insekter. I dag
har Skov- og Naturstyreisens strategi for urørt natur
skov sikret, at vi i fremtiden vil have skovområder, der
får lov at passe sig selv - hvor træerne ældes, vælter og
bliver liggende, så hele nedbrydningsprocessen kan
gennemløbes til gavn for de mange truede insekter,
der lever af det døde træ.
Den foreliggende bog vil bidrage til at øge interes
sen for de gamle træe1; men formentlig også for nye!
Den er nemlig udgivet til fordel for Plant et træ. Når
man køber bogen, er man altså med til at plante flere
nye træer i Danmark. Da en række firmaer har sponso
reret det meste af udgivelsen, skulle der blive et pænt
beløb til træer. Den usædvanlige bog kan anbefales al
le, som kan lide smukke træe1; i særdeleshed de gamle
kæmper.
Ems! Torp

Observation af en pukkelhval

(Megaptera novaeanglia) i

Århusbugten
Philippe Provent;al
Naturhistorisk Museum
Universitetsparken, bygn. 210
8000 Århus C

Observation of a humpback whale (Megaptera uovaeauglia) in the bay of A arhus

From the 10th to the 18th of December 1995 a 10 m lang humpback whale (Megaptem
novaeanglia) appeared in the harbour of Aarhus, Denmark, as well as in the bay further
out, and was observed personally by the author on the 11th and on the 15th of De
cember. On the 11th of December the w hale swam freely in and out of the harbour i n
its predation of herrings (Cl upen harengus), using perhaps the basins o f the port to cor
ner the shoals of fish. All basins were tearning with herrings on that day. This could be
seen from the catches of the anglers and from the occurrence o f auks (Alen tordn) in the
port. On the 15th of December the w hale stayed outside the harbour, as there were no
shoals inside the basins on that day.
Humpbacks are rare! y seen in Danish waters. The only stranding being from 1905
on the beach o f Lønstrup in northern Jutland. Between 1545 and 1905 humpback wha
les have been fotmd 16 times in the North Sea and the Baltic.

I dagene 10.-18. december 1995 observere
des en hval i Å rhusbugten og Å rhus Havn
(Laursen 1996). Hvalen (fig. l) blev obser
veret personligt af denne artikels forfatter
den 11. og 15. december. Den 15. december
sås hvalen kun uden for havnen, et stykke
ude i Århusbugten. Det tætteste, som hva
len kom til det sted, hvor jeg stod, var 50100 m. Dette skete den 11. december, da
den kom svømmende ind i havnen og
blæste mellem havneindløbet og bassin 8
Uf. fig. 2).
KARAKTERISTIK
Hvalen havde en gråsort ryg og en lille lav
rygfinne, og den skød ryg, så denne dan
nede en pukkel (fig. 1 ), før hvalen foretog
et længerevarende dyk (op til en halv ti
me). Hvalen havde en høj og tydelig blåst,
og den blæste bl.a. en gang den 11. decem
ber helt inde ved havnens ydermole på
søværtssiden (egen observation; jeg hørte
den dog kw1 pga. en langsgående for
højning på molen; hvalen var dykket ned,
da jeg steg op på en bænk og stod lige over
stedet; men hvirvlerne i vandet var stadig
væk tydelige. Lyden fra blåsten kendte jeg
fra mine observationer af finhvaler i
Flora og Fauna 102 (3): 177-179. Arlms 1996

Fig. l. Her ses ryggen og rygfinnen af hvalen. Foto
grafiet blev optaget med en 400 mm Novoflex tele
linse. Hvalen er 1000 m væk.
Here is fhe back a11d the d01·sal fin of the whale. This
photogrnph was taken wifh a 400 111111 Novoflex te/eob
jective. The w/rale is 1000 111 away.
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Fig. 2. Kort over Århus Havn - tallene angiver numrene på de forskellige havnebassiner. Pilene ved
ydermolen midt på kortet angiver de steder, hvor jeg stod på de to observationsdage. Pilen, som peger
mod højre angiver mit ståsted den 11. december, og pilen, som peger mod venstre, angiver mit ståsted den
15. december. Krydsene angiver observationerne den 11. december, og cirklerne angiver observationerne
den 15. december. Læg mærke til krydsene inde i bassin 8 samt krydset lige ved molen på søsiden. Angi
velserne af observationernes placering den 15. december skal tages med forbehold, idet der i bugtens åbne
vand ikke fandtes stmkturer til angivelse af afstand og nøjagtig placering. Alle observationer angiver,
hvor dyret kom op til overfladen for at trække vejret.
Map of the harbour of Aarhus. The 1111111bers are the liltillhers given to the port basi11s. The anmvs by the jetl:l; in the
middle of the mnp indicnte the pinces where the n11thor stood on both dnys of observation. The nrrow pointing to the
right indientes my plnce ofobservntion on the 11th oj Decembe1; nnd the arrow pointi11g to the fejt indientes my plnce
of observntio11 on the 1 5th ofDecember. T/re crosses indicnte the observations 011 the 11th oj Decembe1; and the cireles
i11dicnte the observations on the 15th of December. Notice the dosses inside basin 8 m r d the cross right by the jetty 011
the sen-side. The indicntio11s from the 15th of December nre given with reservations as the ope11 wnters of the bay do
not contni11 nny structure indienting distance nnd precise place. All observations indicnte where the animal crossed
the s11rjnce to breathe.
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Diskobugten, Grønland). En anden gang
samme dag blæste den helt inde ved den
inderste kant af bassin 8 (observation an
givet af øjenvidner, jeg talte med s amme
dag). Disse observationer svarer til puk
kelhvalens kendetegn (Watson 1985: 9697).
Dyret var ca. 10 m langt (egen observati
on). Dyret var altså et juvenilt eksemplar,
da længden ved afvænning er 8-9 m og
ved kønsmodning 11-12 m (Christensen
1990: 74).
Halefinnen blev sjældent set, hvilket
sandsynligvis skyldes, at farvandet er lav
vandet, hvilket forhindrede dyret i at dyk
ke lodret ned. Identifikationen af dyret
som en pukkelhval kan bekræftes endeligt
af billedet hos Laursen (1996).
PUKKELHVALENS FOURAGERING
Den 8. december var der mange sild (Clu
pea harengus) i havnebassinerne, hvilket
kunne ses tydeligt af lystfiskernes fang
ster. Samme dag observeredes også en del
alke (Alca torda) både i og uden for havnen
samt en enkelt sæl. Den 15. december var
der ingen sild i havnen, hvilket også kun
ne ses på lystfiskernes fangster.
Pukkelhvalen er kendt for at fouragere
ved bl.a. at genne fiskestimerne s ammen
vha. bobler, som den slipper ud i en ring

under stimen (Christensen 1990: 74). Den
pågældende hval brugte måske havnebas
sinerne til at trænge sildestimerne sam
men i et hjørne.
TIDLIGERE FUND
RELATERET TIL DANSKE FARVANDE
Pukkelhvalen forekommer hvert år på
næringsvandring efter bl.a. sild og lodde
ved den vestnorske kyst i maj til januar
(Christensen 1990: 74), hvorimod den ene
ste kendte danske stranding af pukkelhval
er fra Lønstrup i Nordjylland i 1905 (Kinze
1993). I 1978 blev en pukkelhval observe
ret i Østersøen (Kinze 1993). I alt er puk
kelhval fundet 16 gange i Nordsøen, Ska
gerrak og Østersøen mellem 1545 og 1905.
Alene i Østersøen er den fundet 11 gange
mellem 1545 og 1851 (Schultz 1970: tabel
18).
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Det er en stor og smuk bog med en mængde oplys
ninger om Europas dyr og planter. Østgrænsen sættes
ved en linie fra Nordkap til den vestlige del af Sorteha
vet (30° østlig længde), så Rusland er ikke kommet
med. Naturligvis er det meget begrænset, hvor mange
arter, der bliver plads til at beskrive, men alle pattedyr
og ynglefuglearter er taget med, og de øvrige grupper
er repræsenteret ved de mest almindelige eller mest
iøjnefaldende arter. Eksempelvis er der 53 sider med
insekter, deraf 31 sider om sommerfugle af hvilke de
19 sider behandler dagsommerfugle.
Alle behandlede dyre- og plantegrupper er afbildet
på smukke farvelagte tegninger, Hgesom fine farvefo
tografier er spredt i rigelige mængder rundt på sider
ne. Fordelingen af Europas vigtigste vegetationstyper
(plantebælter) er vist på et kort. Ved hver art er med
symboler angivet, hvilke levesteder den er knyttet til.
De ti vigtigste levesteder og deres mest karakteristiske
dyr og planter er vist på dobbeltsider rundt i bogen.
Det drejer sig om heder, græsornråder, nåleskove,
løvskove, menneskeskabte levesteder, bjergegne,
tundraen, ferskvand, kysten og middelhavsområdet.
Ved blomsterplanterne er der skemaer over blom
stringstiden i Danmark og i det øvrige Europa, ved
pattedyr og fugle er der et lille udbredelseskort for
hver art, og ved sommerfuglene er der skemaer over,
hvilke måneder man kan finde imagines (flyvetiden),

æg, larver og pupper. Dermed har man et godt over
blik over, hvordan den pågældende art overvintrer.
I en bog med så mange enkeltheder, kan det næppe
helt undgås, at der optræder fejl, men der synes dog at
være lidt rigeligt af dem. Ved hver art er anført et D,
hvis den er kendt fra Danmark. Dog har f.eks. Stor og
Lille Hesteskonæse, Syvsover og Munljak fået et D,
mens dette mangler hos f.eks. Husmår og Knude. En
plante er på side 67 fejlagtigt kaldt Lav Tidsel. På de
følgende sider er behandlet cikoriegruppen, hvor det
anføres, at de udelukkende har randblomster. De har
tungeformede blomster med fem spidser, hvorimod
randblomster (med tre spidser) udelukkende findes
hos de stråleblomstrede kurveplanter.
På figuren side 206 er der byttet om på gravand og
dykand og side 209 på Havlit han og hun. Forskellen
på den nordlige og den sydlige race hos Blåhals er an
givet korrekt i teksten, men på tavlen side 245 er der
byttet om på figurerne. Ligeledes er der i teksten side
318 gjort korrekt rede for insekter med ufuldstændig
forvandling (æg, nymfe, voksen). Derfor overrasker
det, at man hører om slørvinge- og døgnfluelarver på
side 286! Birkemusen (side 179) er fundet i Sydjylland,
men ikke i Sønderjylland. Lad dette være tilstrækkeli
ge eksempler.
Bogen præges af, at den er oversat og således ikke
specielt er skrevet efter danske forhold. Til gengæld er
der lejlighed til at stifte bekendtskab med adskillige
mindre kendte europæiske dyr og planter. De fleste
naturkyndige vil kunne finde ny information fra om
råder, som de har mindre kendskab til, men på de om
råder, hvor de er særligt kyndige, vil det hurtigt blive
nødvendig med mere specielle og uddybende værker.
Den kan anbefales som en naturhåndbog i reolerne i
hjemmene. Derved kan den bidrage til at stimulere in
teressen for naturen.
Ems/ Torp
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Langå Egeskov - før, nu og i fremtiden
Eiler Worsøe
Lundbergvej 2, Værum
8900 Randers

Langå Egeskov - i n the past, present, and future

Langå Egeskov is a remnant of the original Rimmesbæk Skov, situated outside the vil
lage of Langå. The wood has always been grazed, and still today beasts walk about
under the centuries old oaks - a rare sight in Denmark! The vegetation and history of
Langå Egeskov are described, and the prospects of conserving and expanding this
wood are discussed.

I 1688 hed skovbræmmen langs Gudenåen
i Langå sogn Rimroesbæk Skov. Den be
stod af >>nogle få forvredne ege«. Skoven
var skyldsat til to svins olden, hvilket for
tæller, at der kun var få store træer. Der
var underskov af Hassel (Corylus avellana)
og Rødel (Alnus glutinosa) til brænde og
gærdsel - gærdematerialer. Skoven var en
del af landsbyen Langås sydlige overdrev
eller udmark. Det vil sige, at den var en
del af de faste græsgange uden for de faste
vange eller marker. Et midlertidigt
græsningsophør som følge af kvægpesten
midt i 1700-årene har formentlig ophjulpet
træbestanden i området. I hvert fald synes
den ældste generation af ege i den bevare
de del af skoven at stamme fra den tid.
På et kort over Langås udmarker fra
1803 strækker skoven sig fra det vold
stedslignende område Egehoved i syd til
nutidens lokalitet Jernbanesvinget i nord,
ialt omkring 2 km. Skoven udgjordes af en
bræmme af træer, der var fra 200 til 500 m
bred. Den forløb parallelt med Gudenå,
men adskilt fra åen af høengenes zone, jf.
fig. l .
Mens Langå bys jorder blev udskiftet af
fællesskabet i 1815, fulgte overdrevets ud
skiftning kun langsomt efter. Under alle
omstændigheder var udskiftningen afslut
tet før 1860. De lodsejere, der fik part i sko
vens område, afgrænsede deres dele med
rette jorddiger opført af græstørv. Disse
diger findes endnu. En følge af udskiftnin
gen blev rydning af en del af Rimroesbæk
Skov til agerjord og lidt høeng. Det har be
virket, at skoven nu består af en større
Flora og Fauna 102 (3): 181-189. AriJus 1996
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sydlig del på ca. 25 ha og en mindre nord
lig del på ca. 4 ha. Af den større del ejer
Darunarks Naturfond 5,5 ha gammel skov
og 6 ha tidligere skov tilplantet med gran.
Borger- og Håndværkerforeningen i Lang
å ejer omkring 10 ha gammelt skovareal,
hvoraf dog noget er tilplantet ager. Sko
vens lille, nordlige del ejes af Langå kom
mune. I tidlige rydninger ligger camping
plads og villaer, rensningsanlæg, tilplante
de marker samt et græsset vænge.
Hvor en stor del af skovens område
førhen var permanent afgræsset til 1923,
den lille, nordlige del endda til 1980, er nu
kw1 områdets sydlige del afgræsset. Det er
det stykke skov, der nyligt har fået navnet
Langå Egeskov (fig. 2).
I skovens område er der rester af tre be
byggelser eller voldanlæg i form af nogle
forhøjninger eller voldinger. Der er også
spor af myremalmsindvinding, og der fin
des et svært lag myremalm i jorden under
campingpladsen. Endelig findes der en
stor, til dels tør, grøft mellem skovens om
råde og engene langs Gudenå. Den har
sikkert skulle skaffe græsningsfred i de
tidligere høenge. Imidlertid er den del af
grøften, der ligger ud for Langå Egeskov,
så bred, så man må tro, at den også har
haft andre formål.
JORDBUND OG BEVOKSNING
Rimroesbæk Skov, hvis navn hidrører fra
bækken af samme navn - en nu grøftet og
udrettet bæk, der var afløb for Østerkær ligger på nederste Gudenå-terrasse, hvor
også jernbanen har sit forløb. Terrassen er
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Fig. l. Udsnit af udskiftnings
kort original I 1815 viser den
sydøstligste del af Langå bys
jorder. De er mod syd og syd
øst afgrænset af Gudenåen. I
urlsnittet ligger træsigneret og
afgrænset af en engbræmme
den bevarede del af det, der i
1688 hed Rimrnesbæk Skov.
Kortudsnittet dækker den
sydlige halvdel af denne skov,
som den var i 1815. Naturfon
dens egeskov ligger i det af
grænsede område, hvor der er
påført " Christen Magaard " og
området lige vestfor mærket
e2. Straks nord herfor er områ
de N19 granplantage tilhøren
de Naturfonden. Nord herfor
igen, hvor der er påført " An
ders Søren Smed " er nu cam
pingplads og plantage, mens
områderne mærket yi er Bor
ger- og Håndværkerforenin
gens del af Rimrnesbæk Skov.
Her har ikke været græsset si
den 1923. Bemærk den høje
bonitering på bræmmen af
høenge: 10 og 12.
Sectio11 of the ln11d registrnio11
mnp (original I) dnted 1815. The
section covers the southem part
af the aren en/led Rimmesbæk
Skov i11 1 688.

aflejret af smeltevand i istidens slutning
og består af sand uden synderlig overlej
ring af muld. Skovens vegetationshistorie
i forhistorisk tid er ikke kendt. Regionens
skovhistorie er for tiden under udredning
gennem pollenundersøgelser i Hjermind
Krat 15 km længere mod vest.
Vi ved ikke med sikkerhed, hvordan
jordbunden i de tidlige skove har været,
men man må antage, at der har været et
kraftigt muldlag, som nu er nedbrudt som
følge af bortførelse af næringsstoffer med
de græssende husdyrs kød- og mælkepro182

duktion. Om floraen i fjerne tider kan vi
foreløbig intet sige.
På udmarkskortet fra 1803 ses skoven
tynd og i områder behersket af lysninger.
En af dem hedder Rimmes Hede. Det fal
der rigtigt at betragte denne hede, som
formentlig er et lyngbevokset areal, som et
resultat af trærydning og udmarvning for
næringsstoffer i jorden. Således fremtræ
der andre tilsvarende, bevarede lokaliteter
andre steder på egnen: lyngbevokset over
drev på let eller sandet jord.
Det har sikkert altid været problematisk

med skovens foryngelse på de græssede
Gudenå-terrasser. Hugst og opvækst har
ikke kunnet følges, fordi de græssende
dyr åd fremspirende frøplanter. Således er
det stadigvæk. Den til tider hårde
græsning har sat sit præg på skovens
træer og har forarmet floraen. Skovens
vedplanter ses i tabel l.
Skovens hovedtræart e r Stilk-Eg (Qu
erats robur). Den findes i forskellige aldre
fra lidt under 100 år til op mod 300 år.
Yngre ege findes kun på den ikke-græsse
de side af et jorddige. Mod vest i skoven
synes en del af egene at trives mindre
godt. Det kan tænkes at skyldes myre
malm i jordbunden.
I et område midt i skoven og nærmest
engbræmmen langs åen findes et antal
gamle Bøg (Fagus sylvatica) på skønsmæs
sigt 150-200 år. I egeskovens kant mod
granplantagen er der en græsbevokset
slette på mere end l ha med kun en stor
Eg. I skovens lyse bryn mod sletten er der
nogle mindre krat af Enebær Uttniperus
communis), Brombær (Rubus Jruticosus
coll.) og Hunde-Rose (Rosa canina). Her
findes også størstedelen af skovens mange
eksemplarer af Vild Æble (Malus sylve

stris).
Der er ingen sammenhængende under
skov som i Borger- og Håndværkerfore
ningens naboskov, hvor græsningen som
sagt ophørte for 70 år siden. Men spredt i
den side af skoven, der er nærmest åen,
findes en del Hassel med meget tykke
stammer samt i sydenden en del yngre
Tjørn (Crataegus sp.). Hvor skoven når
åbredden på et 60 m langt stykke, findes
en vældzone og nogle flerstammede, gam
le Røde!. Ved lavvande i åen kan man se,
at vældene er okkerholdige. Røde! findes
også i et lavt område, hvor engene er bre
dest. Spredt i skoven findes iøvrigt ganske
få Vorte- og Dun-Birk (Betula pendula, B.
pubescens), Alm. Hyld (Sambucus nigm),
Alm. Tørst (Frangula alnus), Alm. Røn
(Sorbus aucuparia) samt Fugle-Kirsebær
(Prunus avium). Overalt myldrer ege
frøplanter frem, hver gang det har været
oldenår.
I forårsaspektet er Hvid Anemone (Ane-

mone nemorosa) dominant, omend den er
lidt svag som følge af den sandede bund.
Om sommeren er Krybende Hestegræs
(Holcus mollis) enerådende. Egentlig mor
dannelse ses næppe. Frodighed og muld
dannelse er der kun lokalt, hvor Rødel
vokser langs åens engbræmme. Urterne
fra den mere tørre skovbund ses i tabel 2,
dem fra våd bund og åbred i tabel 3.
GRÆSNINGSPÅVIRKNINGEN
Å rtusinders græsning har sat sine spm�
dog ikke værre end at skoven endnu be
står. Ikke langt fra vor skov gik det værre,
for der forsvandt træerne til fordel for
lyngsletter. Der er rester af den slags end
nu, bl.a. i den tidligere Rimmesbæk Skovs
nordende, hvor der også er lidt Ene, hvori
ege kan så sig.
Græsningens hovedvirkning er, at
muldlaget mangler, og at det er gået tilba
ge med underskoven siden 1688-matrik
len, hvor der var underskov nok til at
dække byens gærdselsbehov.
Hvorledes underskovens ødelæggelse
foregår, kunne ses i den tørre sommer
1993, hvor alt for mange heste blev sat på
græs i skoven. Da græsdækket var bidt i
bund, tog hestene fat på underskovstræer
nes bark. Værst gik det ud over Alm. Røn
og Hassel. Her blev barken flået helt af
med stammedød til følge. Trods denne
svækkelse magtede i hvert fald Hassel at
skyde nye skud fra grunden det følgende
år. En meget gammel Ene fik al bark flået
af samtlige stammer, men den lever dog
endnu. Tjørn og Røde! led kun svagt un
der afbidningen. Vild Æble skød snart
mængder af adventivskud ud fra stam
merne. De var så fyldte med grentorne, at
dyrene nu i det højeste nipper af deres bla
de.
Da tørken varede ved i mange uger, tog
hestene også fat på egenes bark, som de
bed store huller i. Bøgen brød de sig ikke
om. Mens de bed i træerne, trampede de
tillige på stammernes let fortykkede
grund. Det samme gør kreaturer, når de
klør sig på træerne. Denne trampen viste
sig det følgende år ved kraftig ardanneise
på egenes baser. Her har man så forklarin183

Fig. 2. Kreatmgræsning i Lang
å Egeskov, efterår 1994.
Grnzing by cattie in Langå Ege
skov, nul1111111 1994.

gen på de svært opsvulmede stamrneba
ser, der ses på mange af de ældste ege.
Den fortykkede del af stammen (fig. 3) ses
ofte at være indgangsport for svampean
greb. Her kan man se Oksetunge (Fistulina
hepatica) og Svovlgul Knippeporesvamp

(Griphola sulphurea).
Tilsvarende kan man se tobenede dyrs
skader på de gamle bøge. Engang var der
en festplads på den omtalte slette. Ind
skæring af hjerter i bøgene skal formentlig
ses i sammenhæng hermed. Indskærin
gerne har desværre medført alvorlige
svampeangreb på de gamle træer.
Urtedækket påvirkes naturligvis særligt
ved hestenes tætte nedbidning af plante
dækket. Kreaturer går ikke så tæt på jord
overfladen. Ingen af de to dyrearter æder
det græs, de selv forurener med gødning,
men nok det, den anden art har svinet til, i
hvert fald når der er gået en tid. Hvor
planterne har fred i pletter, når der kun
går en slags dyr, så får ingen planter fred,
hvor både heste og kreaturer græsser.
Sammen med urterne ædes også stort set
alle unge frøplanter af træer. Alligevel
overlever et minimum af egefrøplanter i
de tornede krat og mellem enerne. På sigt
kan det trække skovens endelige udslet
telse ud, selv om man ikke foretager sig
noget som helst for at sikre dens fremtid.
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Sådan har det også været med de ældre ti
ders hårdt græssede skove.
BEVARINGSPROBLEMER
Nu om stunder er gammel græsningsskov
i fortsat drift et så sjældent fænomen, at
det bestemt ikke skal have lov til at for
svinde. Og det gør det ved driftsformens
bortfald. Derfor skal skoven ikke alene be
vares med den nuværende drift, der skal
også opelskes en del nye træer med hen
blik på fremtiden. De gamle holder jo ikke
evigt.
Den form for bevaring af kulturskabte
landbrugslandskaber er ikke en form for
skovdrift Det er bevaring af et levende
fortidsminde, og det kræver endnu mere
indsigt end bevaring af arkæologiske min
der. Desværre er der kun få, der ved, hvor
dan det skal gøres.
Vi har i nutidens Danmark kun to gamle
græsningsskove af nogen størrelse i drift
som før skovindfredningerne. Det er
Høstemark Skov i Himmerland, og det er
Langå Egeskov. At lade disse skoves sær
præg gå til ved driftsændringer ville svare
til at skubbe en bronzealderhøj ned i en
grusgrav med dozer.
Skovens bevaring og dens udvidelse
ind i den nuværende granplantages områ
de og ud i en ikke ret våd eng er vor opga-

ve. Den har lejlighedsvis været drøftet,
men Danmarks Naturfond har endnu ikke
besluttet sig for en plan. Det bør helt klart
ske snarest og på grundlag af den viden,
der lige i øjeblikket kan mobiliseres, men
som let kan træffe sig at forsvinde om nog
le år.
Efter Naturfondens overtagelse af sko
ven i 1992 blev det besluttet, at væltede
træer og nedfaldne grene skulle blive lig
gende. Sker det i større udstrækning, vil
det snart kunne kompromittere såvel
græsningen som folks adgang til skoven.
Her er det nok værd at bemærke, at i gam
le dage var brændsel en mangelvare. Ho
vedparten af dødt træ blev opsamlet snart
efter, at det faldt. Derimod var det ikke
ualmindeligt at lade døde træer stå i lang
tid. »Skajer« kaldte man dem, og de blev
gerne på et tidspunkt udvist til brænde.
Ønsket om urørt skov kan således ikke
opfyldes af græsningsskov i brug. Det er
dog ikke til hinder for at lade rimelige
mængder af ved blive liggende.
SKOVFORYNGELSE
Foryngelsen i den nuværende egeskov
indledes automatisk, hver gang det er ol
denår. Det er da også nødvendigt at foryn
ge skoven, når træer falder, eller hvor de
forlængst er faldet og har efterladt åbne
stykker. Alle frøplanterne er dog stort set
borte, når første sommer efter spiringen er
til ende. Kun nogle få overlever en tid inde
i de tornede krat. Her er der dog foreløbig
kun vokset en lidt større Eg op, og den er
tilmed gået ud. Måske har krattene ikke
hidtil været kraftige nok til at yde tilstræk
kelig beskyttelse mod de græssende heste.
Når kun en slags husdyr græsser i sko
ven, overlever frøplanterne den første
sommer på gødningspladserne. Næste år
bliver de alligevel ædt, formentlig fordi
området ikke mere lugter stygt for de
pågældende dyr. Nu er det sådan, at plan
ter på et eller to år altid dør af at blive ædt.
Er de ældre, har de en chance for at overle
ve bidskaderne. Foryngelse ved frøplanter
ad den vej vil kræve nogle få års hegning.
Det eksperimenteres der med i øjeblikket.
Ved at standse græsningen på et større

areal helt i nogle år ville såvel frøplanter af
Eg som af underskovstræer medføre frem
vækst af ny skov med Eg som overskovs
træ og underskov af Hassel, Røn og Kirse
bær. Det ville svare til hændelsesforløbet
under kvægpesten i 1700-tallet. Eksempler
på det kan man se i den fredede Bjerre
skovs område i Vissing og Værum. En
genrydning eller stævning i løbet af en
årrække ville genoprette skovbilledet I
Langå Egeskov kunne metoden meget vel
anvendes på en mindre del af arealet af
gangen. Man må dog sørge for, at egene
ikke får lov til at stå tættere, end at de kan
udvikle en bred krone, før de bliver for
høje. Skovstadiet før genrydning af under
skov har vi i øjeblikket i Borger- og Hånd
værkerforeningens skov lige ved siden af;

GRÆSSEDE DEL:
Alm. Gedeblad

( Lonicera periclymenum)
(Sambucus nigra)
Alm. Røn (Sorbus aucuparia)
Alm. Tørst ( Frangula alnus)
Benved (Euonymus europaeus)
Brombær (Rubus frulicasus coll.)
Bævreasp (Populus tremula)
Bøg ( Fagus sy/vatica)
Dun-Birk ( Betu/a pubescens)
Enebær (Juniperus communis)
Fugle-Kirsebær (Prunus avium)
Hassel ( Garylus avellana)
Hunde-Rose (Rosa canina)
Hindbær (Rubus idaeus)
Ribs (Ribes rubrum)
Rødel ( Ainus glutinosa)
Selje-Pil ( Salix caprea)
Stikkelsbær (Ribes uva-crispa)
Stilk-Eg (Quercus robut')
Tjørn ( Crataegus sp.)
Vild Æble ( Malus sylvestrisl
Alm. Hyld

UGRÆSSEDE DEL:
Ahorn

( Acer pseudoplatanus)
( Fraxinus exce/sioi)
Park-Lind ( Ti/ia europaea)

Ask

Tabel 1 . Vedplanter

i

Langå Egeskovs græssede del og

i dens ugræssede del nær campingpladsen.

List of woody plants in the grazed part of Langå Ege
skov (top) and in the non-grazed part near the camping
ground (bottom).
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Alm. Guldstjerne

( Gagea lutea)
(Agrostis tenuis)
Alm. Kongepen (Hypochoeris radicata)
Alm. Rajgræs (Lolium perenne)
Alm. Rapgræs (Poa trivia/is)
Bidende Ranunkel ( Ranuncu/us acel)
Blød Hestegræs (Ho/cus mol/is)
Blåhat (Knautia arvensis)
Bredbladet Mangeløv (Dryopteris dilatata)
Butbladet Skræppe (Rumex obtusifolius)
Bølget Bunke (Deschampsia flexuosa)
Enblomstret Flitteraks ( Melica uniflora)
Enårig Rapgræs (Poa annua)
Feber-Nellikerod (Geum urbanum)
Flipkrave ( Teesdalia nudicau/is)
Fløjlsgræs (Holcus Ianatus)
Fuglegræs ( Stellaria holostea)
Glat Vejbred ( Plantago majol)
Glat Ærenpris (Veronica serpyllifolia)
Hedelyng ( Ca/luna vulgaris)
H ulsvøb ( Chaerophyllum temulum)
Hvid Anemone (Anemone nemorosa)
Hylster-Guldstjerne (Gagea spathacea)
Høst-Borst (Leontodon autumnalis)
Håret Høgeurt (Hieracium pi/ose/la)
Katteskæg ( Nardus stricta)
Korsknap ( G/echoma hederacea)
Krybende Læbeløs (Ajuga reptans)
Lav Ranunkel (Ranuncu/us repens)
Liden Klokke (Campanula rotundifolia)
Liden Lærkespore ( Garyda/is intermedia)
Liljekonval ( Convallaria maja/is)
Lugtløs Kamille ( Tripleurospermum inodorum)
Lyng-Snerre (Galium saxati/e)
Løgkarse (AIIiaria petiolata)
Majblomst ( Majanthemum bifolium)
Miliegræs ( Milium effusum)
Mose-Bunke (Deschampsia caespitosa)
Mælkebøtte ( Taraxacum sp.)
Nyrebladet Ranunkel ( Ranuncu/us auricomus)
Rød Svingel ( Festuca rubra)
Skovarve (Moehringia trinervia)
Skov-Hanekro ( Galeapsis bifida)
Skov-Skræppe (Rumex sanguineus)
Skovsyre ( Oxalis acetosella)
Stinkende Storkenæb (Geranium robertianum)
Stor Fladstjerne ( Stellaria ho/ostea)
Storkonval (Polygonatum multiflorum)
Tidlig Dværgbunke (Aira praecox)
Tusindfryd (Bellis perennis)
Tveskæggel Ærenpris ( Veronica chamaedrys)
Vellugtende Gulaks ( Anthoxanthum odoratum)
Vorterod (Ficaria verna)
Ørnebregne (Pteridium aquilinum)
Alm. Hvene

Tabel 2. Urter fra den almindelige skovbund i Langå
Egeskov.

List af herbs from the common forest f/oor in Langå
Egeskov.
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Angelik

(Angelica sylvestris)
(Chrysosp/enium alternifolium)
Alm. Mjødurt ( Filipenduta ulmaria)
Alm. Rapgræs (Poa trivialis)
Bidende Ranunkel (Ranuncu/us acris)
Bittersød Natskygge ( Solanum dulcamara)
Bredbladet Dunhammer ( Typha latifolia)
Brudelys (Butomus umbellatus)
Butblomstret Sødgræs (G/yceria plicata)
Dag-Pragtstjerne ( Silene dioica)
Engkarse ( Cardamine pratensis ssp. pratensis)
Eng- Viol (Viola palustris)
Gul Frøstjerne ( Thalictrum flavum)
Hjertebladet Vandaks (Potamogeton perfoliatus)
Hylster-Guldstjerne (Gagea spathacea)
Høj Sødgræs (G/yceria maxima)
Kalmus ( Acorus calamus)
Kattehale (Lythrum sa/icaria)
Kær-Galtetand ( Stachys palustris)
Kær-Guldkarse (Rorippa pa/ustris)
Kær-Star ( Carex acutiformis)
Lav Ranunkel (Ranuncu/us repens)
Lyse-Siv (Juncus effusus)
Mose-Bunke (Deschampsia caespitosa)
Nyse-Røllike (Achil/ea ptarmica)
Rørgræs (Phalaris arundinacea)
Sideskærm (Berula erecta)
Sværtevæld (Lycopus europaeus)
Trefliget Brøndsel ( Bidens tripartita)
Vand-Brandbæger ( Senecia aquaticus)
Vandkarse ( Cardamine amara)
Vandpest ( E/adea canadensis)
Vand-Skræppe (Rumex hydro/apathum)
Vejbred-Skeblad (Aiisma p/antago-aquatica)
Vej-Guldkarse (Rorippa sylvestris)
Vild Brøndkarse ( Nasturtium microphyllum)
Vorterod (Ficaria verna)
Skov-Kogleaks ( Scirpus sy/vaticus)
Alm. Milturt

Tabel 3. Urter fra fugtig skovbund, væld og åbred ved
Langå Egeskov.

List of herbs from moist fores! f/oor, springs, and river
banks by Langå Egeskov.

her ophørte græsningen som nævnt i 1923.
Frøplanternes selvsåning inde i de tor
nede krat overvåges også løbende, fordi
det jo er et gammelt grundlag for skovs
overlevelse. Problemet vil nok være, om
der til stadighed vil være et tilstrækkeligt
antal af disse krat og af god nok beskaffen
hed til at beskytte de små frøplanter.
Endelig vil der være et problem med at
få frøplanterne til at ligne de gamle ege i

habitus. I den forbindelse er passende bid
skader afgørende, men herom senere.
NATURGENOPRETNING
Det er mindst et par hundrede år siden, at
Langå Egeskov som en del af datidens
Rimmesbæk Skov var større end nu. Den
gang dækkede den også den nuværende
granplantages område og muligvis også
den tørreste del af engen vestfor.
Denne eng er i mellemtiden blevet mere
tør. Dels er Rimmesbæk, der havde sit for
løb i engens vestside, blevet grøftet med
en dyb grøft, der trækker ind i engen. Dels
har aflejring af førne gennem 15 år uden
græsning hævet engens bund, særligt
mod øst. Det har gennem disse 15 år bevir
ket tæt opvækst af Dun-Birk og indvan
dring af egefrøplanter. Vi ved ikke, om de
stammer fra de få rækker Eg, der er plan
tet langs engens østside, eller om de er
kommet med mus fra de gamle ege. Men
selv om deres proveniens er ukendt, får de
lov til at blive stående for deres landska
belige virknings og deres læs skyld.
Birken er blevet udtyndet kraftigt, så
her nu er en ung, lysåben birkeskov i en
gen. Egefrøplanterne hjælpes så ved at ta
ge stødskuddene fra de ryddede birke
med buskrydder. Det må gøres hvert år i
nogle år, før græsning indledes.
Egentlig svarer denne engskov ret nøje
til stadier af tilgroning i tidligere høenge i
Ry Nørreskov nær Ringholm Hoved. Men
hvor udviklingen ved Ry gik mod bliven
de og urørt skov, skal den her i engen gå
mod græsningsskov.
I granplantagens mørke har der længe
været stagnerende frøplanter af Eg, mest i
østsiden. Her er derfor ryddet en bræmme
af graner for at hjælpe egefrøplanterne.
Det har desværre givet kraftig opvækst af
Gederams (Chamaenerion angustifolium),
Alm. Hyld samt Røn m.m., herunder også
lidt Bøg. Rigelig forekomst af egefrøplan
ter findes fra 25 til 50 m ind mellem gra
nerne østfra. Faktisk findes der lidt Eg
over det hele trods skyggen.
Tid efter anden vil det være hensigts
mæssigt at hjælpe de små ege ved tynding
af granerne og frembringelse af lysbrønde.

Fig. 3. Eg med opsvulmet grw1d som følge af dyrs
trampen, efterår 1994.
An onk with n swollen base cn11sed by the trnmp of
grnzing bensts.

Græsning kan indledes fra østsiden ved at
flytte hegnet ind fra det nuværende jord
dige, når der ikke findes flere generende
graner her. Derved kommer også de man
ge mindre ege, der i tidens løb har sået sig
på digets græsningsfrie side, til at blive
udsat for dyrenes bid.
Denne metode er i overensstemmelse
med skovtilsynets krav om god og hen
sigtsmæssig skovdrift i dette tilfælde.
Selv om den netop beskrevne metode til
at opelske en troværdigt udseende ege
skov i stil med den gamle havde været
den rigtige fremgangsmåde, valgte fonds
bestyrelsen en anden vej, vistnok af bare
utålmodighed efter, at der hurtigt skulle
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ske noget. Men processen må have sin tid.
Granplantagens nordlige trediedel blev
i vinteren 1993 / 94 fjernet ved samlet ai
drift. Det følgende forår blev der udsået
agern opsamlet i egeskoven. De blev lagt i
opkradsede huller placeret i rækker med
to-tre agern i hvert hul. De spirede temme
lig godt i løbet af sommeren 1994, og de
blev i første omgang ikke overvoksede ai
ukrudt. Det blev nødvendigt at hjælpe
dem i et par områder ved at trække store
frøplanter ai Ahorn op, som havde udsået
sig fra træer i skellet mod campingplad
sen. Modertræer af Ahorn bør naturligvis
søges fjernet for at undgå, at dette pro
blem fortsætter. Måske bliver det også
nødvendigt at hjælpe de små ege ved
buskrydning af anden opvækst.
Dette stykke egeskov bliver naturligvis
ren plantage. Det kan blive vanskeligt at
komme til at afgræsse det i tide til at opnå,
at træerne bliver passende forvredne. Til
gengæld vil de opvoksende ege hurtigt
lukke for villakvarteret og campingplad
sen, der i øjeblikket kan ses alt for tydeligt
fra egeskovens område. De nye ege vil
desuden hjælpe til med at opretholde et
skovklima, hvor vinden ellers ville blæse
ind.
Skovtilsynet mener ikke, at denne ryd
ning og egesåning burde have fundet sted,
men har dog lovliggjort arbejdet. Tilsynet
har så forbudt videre fremfærd i samme
retning til fordel for den tidligere beskrev
ne metode. Det er fint for den fremtidige
egeskovs udseende.
Det hører med til historien, at skovtilsy
net har lovliggjort den skovgræsning, der i
mangfoldige år har fundet sted i modstrid
med skovforordningen af 1805. Den tilla
delse er givet for fremover at kunne beva
re den græssede skovs særpræg.
Vi håber nu, at vi også, når det bliver ak.
tuelt, får lov til at udvide græsningen til
det nye, tilsåede areal.

græsningens oph01� er ganske rette i mod
sætning til skud fra græsningens tid.
I samme område har man indledt
græsning på et areal bevokset med ege
buske og små egetræer. Snart kunne man
se, hvorledes alle nye skud blev skadede
og forvredne. Af disse to iagttagelser må
man slutte, at arvelige anlæg i denne for
bindelse ikke tæller synligt i forhold til de
ydre påvirkninger.
Syd for Skovbjerg ved Toggerbo i Mols
Bjerge blev der for en halv snes år siden
indledt græsning på en opgiven mark
med unge ege fra et til fjorten år med hen
blik på at studere græsningsskadernes fo
rekomst.
Man kunne siden fastslå, at alle grene
og knopper spinklere end 4-5 mm blev
bidt af. Det vil sige, at frøplanter på min
dre end 0,5 meters højde blev helt ødelag
te. De gik dog ikke nødvendigvis til grun
de, men stod som stagnerede stabbe, der
kun i heldigt fald kunne blive til noget. Ef
ter skuddenes forsvinden blev læderbar
ken ædt.
Var de unge ege blevet mere end 0,5-1,0
m høje, så blev alle udadvendte skud og
knopper bidt af. De, der vendte ind i træet,
slap levende i beskyttelse af de stive skud
udenom.
Så stagnerede træerne gerne i nogle år. I
den tid udviklede de en god rod. Når så
lejlighed blev givet, fordi græsningen en
kelte år ikke var intens, så tog et skud
pludselig føringen og skød op over bid
højde. Træet havde så sikret sig en frem
tid. Men først om mange år kan vi få resul
tatet at se i form af nogle forhåbentlig pas
sende vrange ege.
I Langå Egeskov kan der måske på ste
der i naturgenopretningsområderne blive
tekniske vanskeligheder med at få etable
ret afgræsning hurtigt nok. Så må man
overveje, om man klare problemerne med
en rosensaks.

HVORDAN GØR
MAN EGETRÆER SKÆVE?
I et egekrat på Hjelm Hede kan man end
nu se, hvorledes de skud fra de Herstam
mede eges grund, som er skudt frem efter

FREMTIDSTANKER
Det vil altid være nødvendigt, at en kyn
dig person har opsigt med skoven. Man
kan ikke lægge en plan for evigheden, der
må feed-back til. Hensigtsmæssig ville
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være den til enhver tid siddende
statsskovfoged for Mols skovpart under
Fussingø statsskovdistrikt, for her er eks
pertise med hensyn til bevaring af naturlig
skov.
Det nuværende græsningstryk på 15
store ungkreaturer eller kødracedyr synes
i øjeblikket passende. Men i løbet af få år,
måske to-tre, skal græsningen udvides til
at indbefatte birkeengen og de sydligste
50 m af granplantagen. Så må dyreantallet
øges forholdsvis, i første omgang med
maksimalt to yderligere. Omtrent ved
samme tid bliver det aktuelt at afgræsse
det tilsåede stykke. Før det sker, skal man
dog kontrollere, om der er behov for efter
plantning. Det bør i så fald ske med
frøplanter af lokal proveniens.
Selvom hegnene nu bør laves af flække
de egepæle, kan man holde nogle hegn
flytbare, til hele området er endeligt ind
draget i græsningen.
Til en vis grad kan væltede træer og
nedfaldne grene blive liggende af hensyn
til insektlivet Adgangsveje og færdselsba
ner bør dog holdes frie for at holde trafik-

ken kanaliseret bl.a. af hensyn til pram
dragerstiens rute. Efterhånden kan nedfal
det dog blive så stort, så det giver proble
mer for græsningen. Og her skal man
stedse holde sig det klare mål for øje, at
det primært drejer sig om at bevare den
lille skov som græsningsskov, som kultur
historisk mindesmærke. Området er alt
for lille og ligger helt forkert i forhold til
omgivelserne til, at skulle udvikles til
urørt skov i lighed med Suserup Skov ved
Sorø eller Haveskoven under Krenkerup
gods ved Sakskøbing.
Der synes at være huller nok til den fug
lebestand, som området kan bære. Derfor
skal man nok ikke sætte fuglekasser op.
For at gøre fortidsbebyggelsen på det
lille højdedrag Egehoved mere synlig bør
man søge at få fjernet noget af det sand,
der i 1930'erne blev pumpet op fra åen.
Til sidst vil jeg bede om, at man sørger
for, at der altid er en udebørnehave, der
kommer i skoven. Det vil være nødven
digt for også fremover at have nogen, der
elsker Langå Egeskov, resten af den æld
gamle Rimmesbæk Skov.

Boganmeldelse
Grønlm1ds laver. AfEric Stee11 Hansen (tekst) & ]ørgw An
dersen (fotos). Rhodas 1995. 127 side1; 305 farvebilleder.
ISBN 87-72-45-634-5. Pris: 185 kr.
Da laver udgør et iøjnefaldende element i den grøn
landske natm; må man hilse denne lille bog velkom
men. Bogen er delt op i en almen introduktion til la
verne og en billeddel, hvor hvert billede er ledsaget af
en beskrivelse af den art, billedet forestiller.
Introduktionen er kortfattet, men oplysende. Efter
en indledning, som giver en meget kort beskrivelse af
laver som organismer, følger bl.a. et afsnit om økologi
og plantesamfund, hvor de mest iøjnefaldende eller
karakteristiske lavarter nævnes. Andet afsnit omhand
ler enkelte arters globale udbredelse. Svagheden ved
de indledende afsnit er mangelen på henvisninger til
konkrete eksempler fra billeder som f.eks. et billede,
hvor et apothecimn er fremtrædende. En anden gene
er de videnskabelige navnes fravær. Da billederne er
ordnet alfabetisk efter disse, må man hver gang slå ef
ter i registret, hvis man fra billederne vil danne sig et
synsindtryk af de omtalte arter. Dette gør især de to

sidste ellers så udmærkede afsnit mindre tilgængelige.
Billeddelen er delt op i et blad- og busklavafsnit og
et skorpelavafsnit. Billedkvaliteten er, hvad man kan
forlange til prisen. Nogle af billederne har en gulbrun
tone, som visse steder er generende, f.eks. ved Skjold
lav (Peltigem). Vortet Skjoldlav vil man i marken ved
hjælp af bogen uden videre henføre til Året Skjoldlav,
for hvad er en året eller ikke-året underside? Skjoldla
verne er nok de laver, som har lidt mest undet; at man
har brugt herbarieeksemplarer til fotograferingen,
men de er vel også de vanskeligste at håndtere. Udval
get af skorpelaver er rimeligt. Mange af de mest iøjne
faldende arter er afbildede. Resten, og det er rigtig
mange, tjener det ikke noget formål at tage med, da de
ikke kan identificeres i felten. Af stor værdi er i mine
øjne de ret mange billeder af lavet; som er sjældne eller
ukendte i Europa - noget man ikke plejer at finde i
mindre billedbøger.
I det store og hele kan bogen anbefales til grøn
landsfarere. Dens størrelse og format gør den velegnet
til at have med sig på en tur.

Sunnhildur Svane
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Boganmeldelse
Ems! Torp: Dn11111nrks Svirrefluer (Diplern: Syrpilidne).

e1� at kendskabet til svirrefluerne nu er så stort, at det

Dmwwrks Dyreliv Biud 6. Apollo Books. Stevuslmp 1994.

har været muligt at opstille den første rødliste, og at
identificere arter der specielt er knyttet til vore natur

490 pp. Iudbuudet. 3 75 kr. ISBN 87-88757-28-5.
Ti år efter forfatterens første bog om svinefluer: >>De
danske Svirrefluer<< er en efterfølger blevet lanceret.
Årsagen

til dette er en betydelig vækst i

vor viden om

skovrester. Bogen bliver herved et nyttigt værktøj i na
turforvaltningen.
Væsentligt for den interesserede entomolog er nøg

disse dyr, først og fremmest gennem det stort anlagte

lerne

atlasprojekt, som er foregået i tiårsperioden.

underfamilie, slægt og art. Nøglen er forsynet med et

Hovedafsnittet er en gennemgang af de

til bestemmelse af de voksne,

danske svirrefluer:

arte1�

indledende afsnit om svirreflue-morfologi, samt en

som i tidens løb er blevet registreret i Danmark. For

lang række detail-illustrationer, bl.a. af genitalier af de

hver art er der en beskrivelse af kendetegn, udbredelse

vanskeligst bestemmelige arter.

270

i DK og verden, biotopkrav, flyvetid, blomsterbesøg

Larveafsnittene omfatter såvel bestemmelsesnøgler

og larvebiologi for så vidt at derme kendes. Desuden

til slægt, samt en 1·ække meget interessante beskrivel

findes større afsnit med et væld af informationer, der

ser af larvernes biologi. Svirreflue-larver udviser som

sammenfatter svirrefluernes økologiske forhold.

gruppe en utrolig mangfoldighed af fourageringsty

Som noget helt nyt har hver art fået et dansk navn.

per; de er ikke blot som populært fremført bladlus

Det er sjældent uden for sommerfugle-kredse. Forfat

jægere, men også minerende, borende, saproxyliske,

teren har været (næsten) konsekvent ved at give et be

nekmfage, koprofage m.m.m.

stemt

>>svirreflue-efternavn<<

til

hver

slægt.

Til

Illustrationerne i bogen er mangfoldige. Væsentligst

gengæld må man finde sig i lange, ofte noget hals

er nok de 21 farvetavler med fotos af nålede eksempla

brækkende artsnavne.

rer af samtlige

Atlasprojektet har bidraget med en lang række nye

270

arter, heraf flere både af hatmer og

hunner eller forskellige tmderarter. Desværre angives

fund af svirreflue!� både nye arter for Danmark og

målestoksforholdet ikke, og man kan for de små arter

mange nye fund-steder. Der er et detaljeret UTM-kort

have behov for en lup, men man er vel entomolog! Far

over udbredelsen i Danmark for hver art; hvert arts

vetavlerne understøttes af en række fine farvefotos fra

kort frådser sig endda over en halv side. UTM-kortene

naturen, især billederne af svirrefluer i luften er

er fremstillet reelt, dvs. som prikkort. Svinefluernes

spændende. Sort-hvide fotos imellem artsbeskrivelser

store bevægelighed bevirker dog, at disse prikker ikke

ne vu·ker heroverfor lidt fyldagtige, mens stregtegnill

nødvendigvis afspejler en yngle-udbredelse. En række

ger

af Thorkild Munk er meget smukke.

kort over antallet af fundne arter pr. kvadrat, kaldet

Bogen prætenderer tydeligt at være værket om svir

>>dækningsgraden<<, forekommer mere problematiske,

refluer. Det er vanskeligt at forestille sig et emne om

da de i høj grad afspejler en fangst-indsats. F.eks. har

disse dp� som ikke er berørt. Hvis ikke dens udgangs

kvadrater nær forfatterens og andre indsamleres boli

purtkt i de danske svirrefluers udbredelse havde været

ger et særdeles højt artsantaL I sådarme atlasprojekter

så centralt, burde den komme i en engelsksproget ud

ville et mål for fangstindsatsen pr. kvadrat være øn

gave, ikke blot med de engelske summaries under

skelig, selv om det er vanskeligt.

al'tsbeski'ivelserne. Prisen er - for et værk - rørende lav,

Et par af atlasprojektets øvrige, væsentlige bidrag

takket være sponsorpenge fra Aage V. Jensens fonde.
Tilo111ns Sec/1er Jeuseu
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Blå Stregbælg

( Galega orientalis) - naturaliseret
Henrik Ærenlund Pedersen
Botanisk Museum
Gathersgade 130
1123 København K

Bernt Løjtnant
Platanvej 61
8900 Randers

Ga lega o rieutalis - naturalized

A repart is made on a recently discovered population of Galegn orientnlis in Staksrode
Skov, Jutland. It is conducled that the species must be considered naturalized in this
station - possibly for the firs t time in Denmark. A part from the finds by Else Reese and
Marinus Esbensen in Staksrode Skov (1994, 1995) only 9 Danish records of Galegn ori
entafis are known (table 1).

I 1994 fandt Else Reese og Marinus Es
bensen ved en skovvej lige oven for Store
Bjergfald i Staksrode Skov en bestand af
Stregbælg (Galega) med blåviolette blom
ster. B.L. besigtigede planterne den 10. juli
1995; og ultimo juni samme år indsamlede
Else Reese et belæg. Dette blev sendt til
Botanisk Museum, hvor Alfred Hansen
med kollegaer kunne identificere arten
som Blå Stregbælg (G. orientalis). Ifølge

TBU-kartoteket samt samlingerne i AAU
og C m.v. er arten kun fundet 11 gange i
Danmark, nemlig i 1891, 1894, 1897, 1931,
1936, 1937, 1985, 1991, 1994 og 1995 (to
fund), se tabel 1 .
NOTER OM BESTANDEN
Blå Stregbælg vokser i skovvejkanten net
op der, hvor skovvejen ender oven for Sto
re Bjergfald. Marinus Esbensen (in litt.)

Årstal

Lokalitet (med TBU-distr.)

Finder (med kildeangivelse)
O. Møller (TBU-kartoteket)

1 89 1

Nislevgaard v. Otterup (29)

1 894

Nislevgaard v. Otterup (29)

E. Møller (C)

1 897

Ballerup (45a)

O. Geleri (C)

J.

1 931

Bogense (29)

P.

1 936

Roskilde Mark (45a)

J. Lindhard (AAU)

1 937

Dahlerupsgade i København (46)

K. Gram (C)

1 985

Besser (23)

K. Tind (AAU)

1 99 1

N r. Viltrup (26)

M. Land! (C)

1 994

Staksrode Skov (24)

M . Esbensen (in litt.)

1 995

Staksrode Skov (24)

E . Reese (C); B.L.!

1 995

Vanløse (46)

l. Friis (C)

Pedersen (C)

Tabel. 1 . Oversigt over samtlige danske fund af Blå Stregbælg ( Galega orientalis) repræsenteret ved belæg i her
barierne AAU eller C, ved angivelser i TBU-kartoteket eller ved skriftlig meddelelse til forfatterne. Ingen botaniske
litteraturangivelser har kunnet findes, og arten er ikke repræsenteret i Den Kongelige Veterinær- og Landbohøj
skoles danske herbarium.

Survey of all Danish records of Galega orientafis based on the col/ections in the herbaria AAU and C, on records
from the file of the Topographic-Botanical lnvestigation of Denmark, and on correspondence to the authors. No re
cords were found in the botanical literature, nor is the species represented in the Danish herbarium of the Veteri
nary and Agricultural University, Copenhagen.
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har meddelt, at der i 1994 kun var » ... nog
le få stængler«. I 1995 var der 11 fertile
planter fordelt over en 5 m lang
strækning. Hertil kom en plante, som kun
var 10 cm høj. Der er højst sandsynligt tale
om en frøplante. Dette, sammenholdt med
at der ifølge Marinus Esbensen kun var et
par blomstrende planter i 1994, indikerer,
at arten er naturaliseret på stedet.
Frugtsætningen var rigelig på de
næsten afblomstrede 11 planter. Det blev
iagttaget, at en enlig bi besøgte og for
mentlig bestøvede blomsterne.
Jordbunden omkring planterne af Blå
Stregbælg består af plastisk ler kraftigt op
blandet med moræneler iblandet talrige
skærver fra skovvejen.
Plantesamfundet omkring planterne er
dels præget af den lysåbne skovvej og dels
af bøgeskovens arter, se tabel 2. Samfun
det er domineret af græsser, specielt af
Kryb-Hvene (Agrostis stolonifera) og Alm.
Hundegræs (Dactylis glomerata).
De solåbne skredflader mellem Store
Bjergfald og parkeringspladsen ved Sten
høj er forbavsende rige på store bevoks
ninger af bælgplanter. Hyppigst er Skov
Vikke (Vicia sylvatica), der forekommer i
pragtfulde bestande. Sød Astragel (Astra
galus glycyphyllus) optræder ligeledes i
ualmindeligt flotte eksemplarer. Temmelig
almindelig er også Skov-Fladbælg (Lathy
rus sylvestris). Skov-Vikke iagttoges ca. 10
m fra Blå Stregbælg, og Skov-Fladbælg
stod ca. 100 m derfra i skovvejkanten.
Hvad der betinger de forholdsvis mange
bælgplanter er uvist - men trods den kar
ske bund (plastisk ler) trives de tilsynela
dende strålende.
EN GAMMEL FODERURT
OG PRYDPLANTE
Blå Stregbælg er en meterhøj, flerårig urt
med et smukt løv og med mange violetblå
blomster i decimeterlange klaser. De
ægformede fodflige, de spidse småblade
og de hængende bælge udgør gode skille
karakterer mod Læge-Stregbælg (G. offici

nalis).
Arten har sin naturlige udbredelse i
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Agrostis stolonifera (Kryb-Hvene)
Arrhenatherum e/atius (Draphavre)
Bellis perennis (Tusindfryd)
·oactylis gloroerata (Alm. Hundegræs)
Fagus sy/vatica (Bøg) - opvækst
Fraxinus excelsior (Ask) - opvækst
Galium aparine (Burre-Snerre)
G. odoratum (Skovmærke)
Lapsana communis (Haremad)
Poa pratensis (Eng-Rapgræs)
Prunella vulgaris (Alm. Brunelle)
Ranunculus repens (Lav Ranunkel)
Rumex crispus (Kruset Skræppe)
Stachys sylvatica (Skov-Galtetand)
Taraxacum sect. Ruderalia ( Fandens Mælkebøtte)
Torilis japonica (Hvas Randfrø)
Urtica dioica (Stor Nælde)
Vicia sepium (Gærde-Vikke)
•

Tabel 2. Arter af karplanter associeret med Blå Streg
bælg ( Galega

orientalis)

i Staksrode Skov. Dominanter

e r forsynet med en stjerne.

List of tracheophytes associated with Galega orientafis
in Staksrode Skov. Dominants are provided with an
asterisk.

Kaukasus. Ifølge Lange (1994) er den
første gang nævnt for Danmark i 1811, da
den dyrkedes i Botanisk Have i Køben
havn. Planten har i hvert fald tidligere
været anvendt som foderurt, skønt den til
dette formål ikke har været så udbredt
som Læge-Stregbælg, jf. Lange & Rostrup
(1877). Blå Stregbælg omtales desuden
som staude af Pedersen (1934).
De i tabel 1 sammenfattede, ikke-dyrke
de forekomster skyldes planter forvildet
fra dyrkning i haver eller på marker. I Bo
gense og Vanløse samt ved Nislevgaard
optrådte arten som haveukrudt Bestan
den i Staksrode Skov udgør det første sik
re eksempel på en naturaliseret forekomst
herhjemme; det er dog muligt, at arten i en
periode også var naturaliseret ved Nislev
gaard, hvor den blev fundet både i 1891 og
1894 (tabel 1).
Hvordan Blå Stregbælg er havnet i hjer
tet af en af Danmarks største naturskove,
er indtil videre en gåde - man kunne f.eks.
tænke sig, at den er blevet indslæbt med
skovvejsrallet
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R u th Nielseli

& Aase Christinliseli

1994: Da11ske /wvalge1;

udbredelse og da11ske 11nV11e. 123 sider. Pris: 65 kr. Miljomi
lzisteriet, Skov- og Naturstyrelse11.

Kendskabet til udbredelsen af danske havalger er
steget markant gennem de senere år, ikke mindst på
grund af den intensive registrering af bundvegetatio
nen i forbindelse med overvågning og beskrivelse af
miljøtilstanden i vore kystområder. I samme periode
er der sket adskillige navneændringer inden for man
ge algegrupper, så flere almindeligt brugte navne idag
er synonymer. Udgivelsen af >>Danske havalger<< op
fylder derfor et stort behov for en samlet oversigt over
havalgernes gyldige latinske navne og geografiske ud
bredelse.
Bogen er skrevet som en opslagsbog og er opdelt i
tre hovedafsnit, der indeholder en revideret artsliste,
et udbredelsesindeks og en latin/ dansk-dansk/ latin
navneliste. Til hvert afsnit hører en kort introduceren
de tekst.
Den reviderede artsliste er meget udførlig og med
tager, ud over synonymer for de senest reviderede ar
ter, synonymer der tidligere har været anvendt i dansk
litteratur. Således har Cernmium 1zodzzloszt111, der nu er
det gyldige navn for rødalgen Cernmium rubrum, ikke
færre end 17 synonymer. I listen er både gældende
navne (angivet med fed skrift) og synonymer (angivet
med kursiv skrift) opført alfabetisk under de enkelte
klasser. Listen er derfor nem at bruge til opslag og til
stor støtte ved brug af både ældre og nyere bestemmel
seslitteratur.

Udbredelsesindekset udgør en opdatering af den nu
udsolgte >>Distribution of algae in Danish salt and
brackish waters<< af T. Christensen m.fl., der blev udgi
vet i 1985. Som i tidligere udgaver er forekomsten af
fastsiddende alger beskrevet inden for 16 farvandsdi
strikter. De enkelte distrikter omfatter lokaliteter med
vidt forskellige vækstforhold. Indekset indeholder
derfor kun informationer om algers vækstkrav i de
tilfælde, hvor de mest saltkrævende arter forsvinder i
distrikterne ind mod Østersøen. Man savner lidt op
lysninger om de enkelte arters status, idet der ikke
skelnes mellem, hvor hyppigt en art er registreret, eller
i hvor høj grad den dominerer vegetationen, men alt i
alt udgør listen et udmærket reference-materiale for
fremtidige vegetationsundersøgelser.
Det sidste afsnit i bogen indeholder en standardise
ret liste over danske navne for de mest almindelige al
gearter. En sådan dansk navneliste for alger er ikke
tidligere publiceret og giver derfor mulighed for en
mere entydig angivelse af algers danske navne.
Bogen henvender sig først og fremmest til fagfolk,
men kan anbefales for enhver der har interesse for
artsbestemmelse af havalger. I den forbindelse er den
uundværlig som opslagsbog. Man kan kun håbe, at
>>Danske havalger<< følges op med en udgivelse af en
bestemmelsesnøgle til danske havalger. Desværre har
der under det redaktionelle arbejde indsneget sig ufor
holdsmæssigt mange typografiske fejl. Der medfølger
derfor et retteblad og et revideret register ved køb af
bogen.
Birgit Oleseli
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Boganmeldelse
He11rik Vejre

&

Tho11ws Vikstrøm: Guide til det dn11ske

ln11dsknb. 127 sider. Fon11nt: 28 x 21,5 cm. ISBN 87-7245622-1. Rhodas. 111temntio11nlt Foring for Vide11sknb og
K1111st. 1995. /11db1111det, kr 198.

Bogens to forfattere, cand. agro. Henrik Vejle og lic.
scient. Thomas Vikstrøm, satte sig for i fællesskab at
udarbejde denne oversigt, da de ofte manglede en mo
derne gennemgang af det danske landskab med omta
le af både geologi, vand og vegetation. Derved afhjalp
de en mangel, som også mange andre havde følt.
Guiden behandler landskabselementer, der er synli
ge i landskabet og som besidder en vis grad af uforan
derlighed. Derimod er tilstedeværelsen af dyr ikke ta
get med, da dette ifølge forfatterne ændrer sig fra time
til time Teksten har oprindelig været bragt i Natm·ens
Verden, 1994 nr. 6, 7, 9 og 12 og 1995 nr. 2, 6 og 7. Det er
meget praktisk, at det hele nu er samlet i en bog.
Første afsnit omhandler geomorfologi (landoverfla
dens form) med en oversigt over de geologiske perio
der og en genemgang af de mange danske lokaliteter,
hvor aflejringer fra tidligere tidsperioder kan ses, især
i kystprofiler.
Andet afsnit behandler istidens landskaber fra
Kvartærtiden, som begyndte for 3 millioner år siden.
Kun aflejringer fra næstsidste (Saale) og sidste istid
(Weichsel) har sat sig spor i overfladen af det danske
landskab. Moræne betyder på dansk dels det materia
le, som isen medfører, og dels de landskabsformer som
materialerne danner ved erosion og aflejring. Da det er
vigtigt at skelne mellem de to betydninger, foreslås
det, at man anvender det engelske ord til! om selve
materialerne (moræneler, -sand, -grus og -sten).
Vi hører om randmoræner, dødislandskaber, issø
landskaber, smeltevandsaflejringer og dale. Det un
derstreges, at mange dale, som vi ser i landskabet i
dag, allerede eksisterede i Tertiærtiden. Derfor er de
blevet yderligere udformet af isen og senere af smelte
vandet, men de gamle teorier om tunneldale må revi
deres. Dalsiderne er furet af kløfter. Blandt de største
af disse er den nord-sydgående del af Grejsdalen, som
er godt 10 km lang og mere end 50 m dyb.
Tredie afsnit behandler tiden efter istiden, altså de
sidste 10.000 år. Her omtales hævet havbund, kystty
per, erosion, transport og aflejring af materialer. Men
nesket har ofte ændret aflejringsmønstret i havet bl.a.
ved anlæg af havne eller ved kystsikring. Et eksempel

er Anholt havn, som har medført betydelige aflejringer
nord for havnen. Også marskdanneIse, landskaber op
bygget af vandløb og klitlandskaber er naturligvis be
handlet. Det samme gælder de menneskeskabte land
skaber, råstofgrave af forskellige typer fra brunkulsle
jer og tørvegrave til grus-, ler- og kalkgrave samt de
mange kunstige opfyldninger f.eks. >>Dansktoppen<<,
den 45 m høje bakke Herstedhøje i Vestskoven.
Fjerde afsnit omhandler de ferske vande, vandskel,
kilder, vandløb, afstrømningsmønstre og alle de for
skellige typer af søer, som er grundigt gennemgået.
De sidste tre afsnit er en meget spændende og utra
ditionel gennemgang af de danske plantesamfund.
Billeder af de mange nævnte planter må man finde i
andre bøger, ligesom der også i afsnittet om istidens
landskaber henvises til Axel Schous standardværk At
las over Danmark, som har de nødvendige diagram
mer og landkort.
Ekstremrigkær er et velvalgt udtryk, hvis man ser
på artsrigdommen, men næppe hvis det drejer sig om
næringssaltene, idet indholdet bl.a. af tilgængeligt fos
for er meget lavt.
Et særligt afsnit om landbrugets plantesamfund for
ljener opmærksomhed. Da dyrkede marker optager
over halvdelen af landets areal, må det være rimeligt
at se på de afgrøder, der vokser her. Vi hører om afgrø
devalg og sædskifte og de store ændringer, der er sket
i de senere år. De kan gøre det vanskeligt at holde be
skrivelsen ajour. Dog er det netop lykkedes også at få
en beskrivelse med af brakmarkerne, som i 1993 blev
almindelige som følge af EUs støtteordninger. Enårige
brakmarker har dog meget begrænset økologisk vær
di. Det gælder om at gøre dem permanente og koncen
trere dem langs vandløb og søer, ikke mindst for at
mindske kvælstofudledningen.
Teksten illustreres med 108 farvefotografier, der
næsten alle fylder en halv side. Gennemgående bely
ser de teksten på en udmærket måde. Bogen afsluttes
med en indholdsfortegnelse, hvor alle overskrifter er
opført og derved gør det let at finde frem til et bestemt
emne. Man kunne have ønsket et register over de
nævnte stednavne og en lidt længere litteraturliste,
men dette er småting. Det er en god ide at have geolo
gi, hydrologi og plantesamfund samlet på et sted. Bo
gen kan anbefales til alle med interesse for naturen ik
ke mindst naturforvaltere, studerende og undervisere.
Emst Torp
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Mindre meddelelse

Bemærkninger om visse Star-arters (Cm·ex spp.) ud

(H. Æ. Pedersen, in litt.

bredelse i Danmark

beslægtede taxa nævnes i Sylven (Opera Bot.

Co111riblllio11s to Ilte distributio11 of certai11 species of Carex

1995).

Skillekarakterer mod

8: 1-161,
1963), Jalas & Hirvela (Ann. Bot. Fen. 1: 47-54, 1964) og

Wallace (i: Stace, Hybridizanon and the flora of the

i11 De11111ark

British Isles, London 1975, pp.
Under feltarbejde i forbindelse med en kommende af

513-540).

Strand-Star (Carex paleacea): findestedet ved Skagen

handling om revlingheder blev der i Jylland gjort en

(Kilfe, Flora og Fauna

række interessante floristiske fund - navnlig i forbin

1995 under ca. 40 cm

delse med Star-slægten (Cm·ex). Udvælgelsen af fund

spor. På stedet vokser der nu kun enkelte Tagrør

97: 41-43, 1991)

stod den

4.

juni

vand; af Strand-Star var der intet

til publicering er foretaget på baggrund af Schou (Star,

& Worsøe (Status over den
danske flora, København 1993), Hansen (Dansk feltflo
ra, 3. opl., København 1985) og forfatterens egne vur

(Pl1ragmites austrnlis) og Strand-Kogleaks (Bo/boschoe-

Klitmøller

111/S maritimus). Dermed er den eneste kendte fore

deringer.

omfangsrige bygnings- og kystsikringstiltag på Gre

1987),

Løjtnant

Foruden findested og -år angives for hvert fund og
så TBU-distrikt (distr.). Efter en vurdering af hyppig
heden på lokaliteten, gives en kort beskrivelse af vok
sestedet. Til sidst angives i parentes,

i hvilke herbarier

komst

af

Strand-Star i Danmark forsvundet. Over

svømmelsen kan muligvis skyldes, at de senere års
nen har forhindret vandets afløb fra den klitlavning,
hvori Strand-Star voksede.
Kæmpe-Star (C. pe11dula): Munkebjerg Strandskov
syd for Vejle Fjord,

distr.

1995,

25.

En enkelt tue fundet

materiale er deponeret. Belægmaterialet er fordelt

på en vejkant i bøgeskov nord for jernbanen, ca.

mellem Botanisk Museum, København

øst for Ibæk.

(C);

Systema

tisch-Geobotanisches lnstitut, Universitat Giittingen
(GOET);

Westfiilischen

Museum

fur

Naturkunde,

Miinster (MSTR) og Botanisches Museum Bedin-Dah
lem (B). Nomenklaturen følger Hansen (op.cit.) - und

Klit-Star (C. tri11ervis): sydvest for Haurvig Kirke
ved Ringkøbing Fjord,
mel, fugtig hede

(l)

Junge):

Star.

mark, Rømø,

mellem Hanstholm og Østerild, øst for Bjerre,

29
1990,

1992,
(C, MSTR).

distr.

17.

Fåtallig i gam

Alm. x Klit-Star (C. 11igra x trillervis = C. x timmimw P.

tagen for Strand-Star, Stiv x Alm. Star og Alm. x Klit
Lyng-Star (Carex ericetomm): nord for landevej

700 m

GOET);

(2)

syd for vejen mellem Lakolk og Kongs

1990,

distr.

50.

Spredt i revlinghede

sydvest for Lakolk, Rømø,

fugtig revlinghede

(C); (3)

Nymindegab,

distr. 27. I bredzonen

(C,

Spredt i

1993.

Housirup Strand syd for

kalkskrænt sammen med masseforekomster af Nik

af en klitsø
(C). I Dann1ark kan man regelmæssigt finde denne hy

kende Kobjælde (Pulsatilla prnteusis)

brid inden for bestande af Klit-Star; typelokaliteten lå

1995,

distr.

6.

Spredt på overdrev på en sydeksponeret

(C,

MSTR). Arten

er kun angivet en gang tidligere fra distr.

1835«, belæg i C ifølge H. Æ.

Pedersen, in

6 ( » Vanned
litt. 1995).

1994,

forøvrigt på Rømø - ikke langt fra de her angivne fin
desteder, jf. Junge (Verh. naturw. Ver. Hamburg

12: 125:

Han Herred,

24, 1904; Jalub. der hamb.
125-277, 1908). I Tyskland

dets sydlige del

påvist med sikkerhed, jf. Schultze-Motel (i: Hegi, lllu

Bakke-Star (C. mo11ta11a): Fosdal ved Lerup Kirke,

1995, distr. 5. Løvskov ved vejen i områ
(C). Ny for distr. 5 (Hansen op. cit.; H.
Æ. Pedersen, in litt. 1995).
Stiv- x Alm. Star (C. elata x 11igrn = C. x pseudotwfosa
Dalla Torre

& Sarnth, syn. C. x

twfosa Fr.):

(l) vestbred
1995. En

den af Vandet Sø sydøst for Klitmøller, Thy,
lille bestand i bredzonen

(C, GOET); (2) neden for par
1995.
Store bestande i bredzonen (C, GOET, MSTR); (3)
Kvadderkær vest for afløbet fra Vandet Sø, 1995, dis tr.
6. Flere små bestande i kær (C, GOET). Ny for distr. 6
keringspladsen ved nordbredden af Vandet Sø,

Flom og Fnunn 102 (3): 195. Arhus 1996

wissensch. Anstalten

er hybriden endnu ikke

strierte Flora von Mitteleuropa,

3.

Aufl.,

2(1), 1980).

Skillekarakterer mod beslægtede taxa nævnes i Sylven
(op.cit.) og i Hjelmquist

&

Nyholm (Bot. Not.

1947: 1-

31, 1947).
Jeg vil gerne takke Henrik Æ. Pedersen, Botanisk
Museum, for oplysninger om tidligere fund samt for at
have oversat det tyske manuskript.
Karl Kiffe
A11 der Beeke 90, D-48163 Mii11ster, Tyskiaild
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& Jorgw

Wil

ltelmseu: Økologi og unlulforvnltuiug. 227 sider. Format:
26 x 19 c111. ISBN 87-87661-97-7. NltcleltS. Foreuiugeu af

Dm z ske Biologers Foring, 1995. Kr 248.
Forlaget Nucleus har netop udsendt en ny og
spændende økologi, som lægger afgørende vægt på
den praktiske anvendelse af økologisk indsigt. Af de
tre forfattere har Carsten Bagge Jensen, som er biolog
ved Københavns Amts Miljøafdeling, skrevet knap tre
fjerdedele af teksten. Adjunkt Paul Paludan-Miiller,
Espergærde, har skrevet knap en fjerdedel, bl.a. kapit
lerne Arktis og Arktis og miljø. Han har tidligere i tids
skriftet Polar Biologi skrevet om tungmetaller hos
Marsvin fra Vestgrønland. Lektor Jørgen Wilhelmsen,
Hjørring, har skrevet det indledende kapitel på 8 sider:
>>Hvad er økologi?«
Kapitlet >>Biologisk produktion fra plante til dyr« er
skrevet af de to førstnævnte forfattere i fællesskab. De
46 sider indeholder grundlæggende stof om fotosynte
sen, planternes opbygning, stofoptagelse, stoftrans
port, produktionsbegreber og energetik. Med andre
ord adskiller dette kapitel sig fra resten af bogen. Man
ge af dens læsere vil sikkert også have brug for denne
mere teoretiske viden.
Den bedste måde at give et indtryk af bogens stof
områder på, vil være at nævne de enkelte kapitler. De
behandler hver for sig aktuelle økologiske problemer,
og hvad man i dag kan gøre for at løse eller i hvert fald
at mindske disse alvorlige problemer. Foruden de
nævnte drejer det sig om følgende kapitler: Populati
onsbiologi og naturforvaltning. Landbruget og vand
miljøet. Fra algesuppe til klar sø. Havet omkring Dan
mark. Naturen i det åbne land. Pesticider i landbruget
og vandløbene. Radioøkologi. Danmarks skove. Tro
pisk regnskov.
Man får indsigt i det store udredningsarbejde, der
skal gennemføres for at forstå komplicerede økologi
ske sammenhænge. Populationsbestemmelse belyses
ved en gennemgang af det internationale samarbejde
om bestandsopgørelser af hvaler. Man fotograferer
halefinnernes underside hos Pukkelhvalerne. Her va
rierer pigmenteringen fra helt sort til helt hvid. Mange
af individerne er kendt og fotografierne samlet i et
centralt arkiv i U.S.A.
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Kvælstof- og fosforkredsløbet bliver grundigt gen
nemgået. Man hører om de mange projekter til forbed
ring af de talrige forurenede søer, bl.a. opfiskningen af
2 tons skidtfisk i Væng Sø i den nordlige del af Vejle
Amt. Her fik søen bedre lysforhold ved bunden og
derfor atter bundplanter. Iltsvindet i det sydlige Katte
gat og i mange indre danske farvande kan direkte sæt
tes i forbindelse med kvælstofudledninger. Ved at
sammenligne med C. G. Johannes Petersens arbejder
fra 1911 kunne man i det nordlige Kattegat konstatere,
at den totale biomasse i 1984 var gået tilbage fra 359
gram til 124 gram pr. 30 x 36 cm. Den samme forarm
ning er sket med agerhøns, lærker og mange andre dyr
på de dyrkede marker. Noget tyder på, at pesticiderne
er den største af de mange trusler.
Radioøkologi er læren om de radioaktive isotopers
omsætning i naturen. Vi hører om Tjernobylkatastro
fen og det radioaktive nedfald f.eks. i Dovre-Rondane
i Norge, der gennem laverne gik over i renkødet, hvor
strålingsindholdet er så højt, at der næppe på denne si
de af år 2000 kan sælges renkød fra disse områder, til
trods for at de norske myndigheder i 1986 forhøjede
grænseværdien fra 300 til 6000 becquerel/kg - altså 20
gange!
Vi hører om de danske skoves sundhedstilstand og
sammenligner med den tropiske regnskov, et system
med meget stor stabilitet, når det får lov at passe sig
selv. Til gengæld er regnskoven uhyre vanskelig at få
genetableret, hvis den beskadiges.
Dette er kun nogle få eksempler på, hvilke emner
denne meget smukke og meget indholdsrige bog be
handler. Den er smukt illustreret med farvefotografier,
og de mange tegninger og diagranuner er ligeledes i
farver. Der er kun få trykfejl, bl.a. på fig. 27 side 33 står
der Hg i stedet for Mg. Bogen afsluttes med en grun
dig litteraturliste, der dog ikke har sidetal på artikler
ne, og et stikordsregister.
Selvom den først og fremmest er beregnet som lære
bog ved undervisning, vil den være af interesse for al
le, der interesserer sig for økologi og formentlig ikke
mindst for de direkte naturforvaltere i amt og kommu
ne. De vil kunne finde nyt og aktuelt stof i denne øko
logi.
Ems! Torp

NORSK PATTEDYRATLAS

Norsk Zoologisk Forening (NZF) er i gang med en kortlægning af
pattedyrenes udbredelse i Norge. Projektet startede i 1993, men alle
observationer fra og med 1980 inddrages. Projektet skal fortsætte
til udgangen af 1997 (evt. længere).
Slutproduktet publiceres som en bog, hvori alle bidragydere vil blive nævnt.

Målsætningen er at dokumentere pattedyrenes udbredelse i Norge,
herunder Svalbard og havområderne. Observationer af hver art vil blive
angivet som 10 x 10 km ruder på kort baseret på UTM-systemet.

NZF er ikke blot interesseret i observationer af dyrene selv, men også af spor,
knoglerester m.v. Observationer, som tyder på yngleforekomster, vil være af
særlig interesse. Rapporter følgende for hver observation: art; dato; nøjagtig
lokalitetsangivelse (gerne med UTM-koordinater); kommune; fylke;
observationstype (dyret set, sportegn etc.) samt relevante kommentarer.

For visse arter (f.eks. flagermus, hvale1� spidsmus og smågnavere) kræves
der ofte belæg i form af beskrivelser, fotos eller kranier m.v.
Nærmere oplysninger herom kan fås ved henvendelse til NZF.

Observationer kan sendes til:

»Pattedyratlas«; Norsk Zoologisk Forening;
Postboks 102 Blindern; N-0314 Oslo; Norge.

INDHOLDSFORTEGNELSE
Karen Thingsgaard: Sphagnum affine Ren. & Card. og Sphagnum
austinii Sull. - udbredelse og status i Danmark
161
.............................

Bernt Løjtnant: Naturskove og naturskovsindikatorer blandt
blomsterplanterne
Philippe Proven<;:al: Observation af en pukkelhval (Megaptera
novaeanglia) i Å rhusbugten
Eiler Worsøe: Langå Egeskov - før, nu og i fremtiden
Bernt Løjtnant & Henrik Ærenlund Pedersen: Blå Stregbælg
(Galega orientalis ) - naturaliseret . .
.
Mindre meddelelse
Boganmeldelser
176, 180, 189, 190, 193, 194,
..............................................................................

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

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

......

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

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

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

169
177
181
191
195
196

