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FLORA OG FAUNAS 
NYE REDAKTØR 

Henrik Ærenlund Pedersen tiltrådte som an
svarshavende redaktør af Flora og Fauna fra 
1. marts 1995. Der foreligger allerede et bind 
(101. årgang) under hans redaktion, så det 
må være på tide at præsentere ham for læ
serne. 

Henrik er 30 år. Han blev cand.scient. i 
biologi ved Aarhus Universitet i 1992 og i 
1995 ph.d. i botanisk taxonomi ligeledes ved 
Aarhus Universitet. Straks derefter blev han 
ansat som adjunkt ved Botanisk Museum i 
København med ansvar for Dansk Herbari
um. De taxanomiske studier har især drejet 
sig om orkide-slægter fra Sydøstasien og er 
offentliggjort bl.a. i Opera Botanica. 

Fra 1987 til 1 995 var Henrik medlem af be
styrelsen for Østjysk Biologisk Forening og 
blev her kendt af en større kreds af især bo
tanikere og ornithologer. Foruden botanik
ken er han generelt interesseret i naturhisto
rie og har tidligere været et ganske aktivt 
medlem af Dansk Ornitologisk Forening. 

I Østjysk Biologisk Forening var han med 
til at arrangere foredrag og ekskursioner. 
Desuden har han i perioder deltaget i redak
tionen af foreningens udmærkede blad Gejr
fuglen - et blad, der hævder sig fint blandt 
de mange lokale naturblad e. 

Bestyrelsen for Naturhistorisk Forening 
for Jylland byder velkommen til den nye re
daktør. Vi glæder os til et godt samarbejde 
og håber at du må blive glad ved dette arbej
de. Den årgang, som du allerede har redige
ret, lover godt. Du er præcis og omhyggelig. 
Jeg ved, at et af dine mål er at få hæfterne ud 
til tiden ligesom i Edwin Nørgaards redakti
onstid 1954-1984. 

1 985-1986 blev Flora og Fauna redigeret af 
Birger Jensen og Bernt Løjtnant og i 1987 
hæfte 1-3 af Birger Jensen alene. Derefter 
overtog Thomas Secher Jensen redaktionen 
og varetog den i 8 år. Vi er glade for, at 
Thomas vil fortsætte som zoologisk redak
tør. 

Nu er det op til læserne at forsyne redakti
onen med artikler og mindre meddelelser -
gerne i rigelige mængder. Så vil der kunne 
leveres et blad af høj kvalitet med artikler, 
der også læses ud i fremtiden og både her i 
landet og i udlandet. 

Emst Torp 



En truet biotop i Østersøen 

Godtfred Høpner Petersen 
Zoologisk Museum 

Universitetsparken 15 
2100 København Ø 

An endangered biotope in the Baltic 

The bivalve, Cemstobyssum hauniense Petersen & Russell1971, is endemic to the Baltic 
in the watermass with a stable salinity varying between c. 8 and 16 promille. This ha
bitat has been reduced to about one third during the past 100 years due to deaths of 
eelgrass, reclaiming of shallow areas, draining of farmland, sewage from cities, etc. 
Purther human activity in the future, e.g. bridges and harboms may threaten this ha
bitat and its peculiar fauna and flora, represented by Cemstobyssum hauniense. 

Miljømyndighedernes forespørgsel til 
Zoologisk Museum om truede biotoper i 
Østersøen startede en undersøgelse af en 
helt speciel biotop i den mellemste Østersø 
nemlig en vandmasse med et stabilt salt
indhold på ca. 8 til ca. 16 promille, og som 
ligger mellem Sydsjælland og Pommern. 

BRAKVAND 
Brakvand findes i det smalle grænseområ
de mellem havvand og ferskvand langs 
kysterne. Som regel svinger saltindholdet 
i brakvandsområdet meget afhængig af ti
devand, nedbør og tørke. Langs Europas 
kyster findes forskellige typer brakvand. I 
f.eks. Vadehavet og i flodmundinger mod 
Atlanterhavet skifter saltholdigheden in
denfor korte perioder mellem næsten O og 
ca. 34 promille. I visse laguner f.eks. ved 
Algarve kan vandet i tørkeperioder blive 
mættet med salt, der udskilles. Brakvand 
med et stabilt lavt saltindhold er sjældent, 
og kun i nogle få områder har der hersket 
så egenartede brakke forhold og i så lang 
tid, at der er udviklet arter, som kun kan 
trives der. Brakvand bliver dog også inva
deret af arter fra både ferskvand og havet, 
men selv nogle af disse arter kan være spe
cielt tilpassede økotyper. Eksempler på 
områder med en speciel brakvandsfauna 
er, ud over Østersøen, Det Kaspiske Hav, 
Det Asovske Hav, Aralsøen (som nu trues 
af udtørring) og Fayuro-søen i Ægypten. 
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HJERTEMUSLINGER SOM 
KARAKTERDYR 
Karakterdyr for sådanne områder er 
blandt andre arter af hjertemuslinger, se 
Bondesen (1984). Hjertemuslinger kan 
være vanskelige at skelne fra hinanden, og 
da jeg i 1968 sammen med en engelsk kol
lega erkendte, at der fandtes en ny art, 
"Københavnermuslingen", i området syd 
for Sjælland, troede vi, at den var blevet 
overset i andre områder, og at den mulig
vis måtte være indvandret fra Middel
havsregionen. Vi ledte mange steder, men 
fandt den kun fra den mellemste Østersø. 
Vi kaldte den på latin for Cemstobyssum 
hauniense (fig. 1 ) .  Vi har ledt efter den i 
mange områder, og jeg tør med rimelig 
sikkerhed sige, at den i dag ikke findes i 
Limfjorden, i Isefjorden eller i fjorde og 
kystområder sydpå til Kielerfjorden. Ar
ten er kun fundet i farvandene mellem 
Karrebæksminde, Faxe Ladeplads, Nysted 
og ind mod den polske kyst (Petersen 
1958; Petersen & Russell 1971a, 1971b). På 
grund af de politiske tilstande er Øster
søens sydkyst ikke godt undersøgt. Jeg 
skønner, at· udbredelsen der begynder et 
sted mellem Warnemiinde og Darsser Ort 
og slutter omkring Klaipeda. Den findes 
formentlig langs Skånes sydkyst. Men den 
findes næppe længere ind i Østersøen end 
ca. til Gotland. 

"Københavnermuslingen" kan føres 
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Fig. l. Cemstobyssum hnuniense, 
længde: 9 mm. Lokalitet: Sjæl
land. Del. Annie Vedelsby. 

Cernstobysstt/11 lwuniense, /engtlt: 
9 111111. Locnlity: Zen/and, Den
lltnrk. 

Fig. 2. Cemstobyssum exiguum, 
længde: 10 mm. Lokalitet: Es
sex, England. Arten findes sub
fossilt i Danmark, bl.a. i de sub
fossile øs tersbanker i Roskilde 
Fjord. Del. Annie Vedelsby. 

Cemstobyssum exigttlllll, /ength: 
10 111111. Locnlity: Essex, England. 
Tlte species ocwrs ns n subfossil in 
Demnnrk, e.g. in the subfossil oy
sterbnuks in Roskilde Fjord. 
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udenfor sit udbredelsesområde med dri
vende vegetation eller med fugle, idet den 
lægger sine æg enkeltvis i ægkapsler, som 
klistres fast til alger. Den findes kun ved 
stabile saltholdigheder fra ca. 8 til ca. 1 6  
promille. Den holder sig ude af områder 
med ferskvandspåvirkning, f.eks. ved tag
rørbevoksninger i fjorde, hvor man kan 
finde andre mere tolerante marine dyr. 

"Københavnermuslingen" er altså et ka
rakterdyr for denne stabile brakke biotop i 
Østersøen. 

"KØBENHAVNERMUSLINGENS" 
TILBAGEGANG 
Forespørgslen om truede biotoper blev an
ledning til at undersøge en gammel mis
tanke om, at "Københavnermuslingens" 
udbredelsesområde var blevet alvorligt 
indskrænket i dette århundrede. Zoolo
gisk Museum har samlinger af C. haunien
se fra 1800'tallet og til i dag. De blev tidli
gere bestemt til C. exiguum (fig. 2), men 
denne art findes kun i rigtige marine tide
vandsområder, f.eks. Themsens munding. 
På kortet (fig. 3) er angivet, hvor de gamle 
prøver fra ca. 1870 til ca. 1940 er taget. En 
del af materialet stammer fra forarbejder-

-2o ... oeortd.• 
...... 40 ..... --

--tOO-•- -·-

Fig. 3. Kort over "Københav
nermuslingens" (Cerastobys
SIIIII hn1111iense) tidligere og 
nuværende udbredelse. Cirk
ler: udbredelsen før 1 940. 
Prikker: udbredelsen både i 
dag og tidligere. 

The distrib11tion of the bivnlve 
Cemstobysslim hn11niense. Cire
les: befare 1940. Dots: todny nnd 
em·lier. 

ne til en disputats (Johansen 1916). I dette 
arbejde påvises det såkaldte "brakvands
paradox". Det er nemlig et paradox, at der 
er meget få arter i brakvand, oven i købet 
ved saltholdigheder som i hvirveldyrenes 
blod, medens der er mange arter i fersk
vand og endnu flere arter i havvand. 

Kortet (fig. 3) viser, at C. hauniense's ud
bredelsesområde er blevet indskrænket til 
ca. en tredjedel, og med en udbredelse i 
dag i et Østersøområde på ca. 200 km gan
ge ca. 300 km, må den og dens biotop be
tragtes som truet. "Københavnermuslin
gen" er netop et indikatordyr for bioto
pen: stabilt brakvand på ca. 8 til ca. 16 pro
mille og den dertil hørende flora og fauna. 
En total liste over disse dyr og planter er 
uden for denne artikels rammer; men hvil
ke faktorer afgør, om et område er stabilt 
eller ej? 

Omkring 1932 skete en massedød af åle
græsset i hele Nordeuropa. Det medførte 
en betydelig større vandudveksling langs 
kysterne med bl.a. større sandvandring og 
en større variation i saltholdigheden som 
følge. Dette har i store områder i de ydre 
danske farvande ødelagt biotopen med 
stabilt brakt vand. 
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Dertil kommer i de sidste hundrede år 
de store inddæmninger langs kysterne, 
dræning af markerne og kloakering af by
erne. Disse indgreb gør udstrømningen af 
ferskvand stærkt svingende, og kystprofi
lerne ændres, så havvand kommer ind i 
større mængde. Tilsammen vil disse for
hold indskrænke områder med stabilt 
brakvand. Dette har formentlig været af 
stor betydning i Limfjorden, i Isefjorden 
og omkring København. 

Den omfattende forurening i Østersøen 
vil også være en trussel, men den er gene
rel og ikke specielt rettet mod det stabile 
brakvand. 

Den nyeste trussel mod det stabile brak
vand er de store broprojekter. Indsnæv
ringer i sunde og bælter medfører større 
strømhastigheder og dermed større æn
dringer i saltholdighederne. Og det med
fører så endnu en indskrænkning i den 
stabile brakvandsmasse. Økologer ved, at 
de afgørende faktorer for flora og fauna er 
de ekstreme værdier og ikke gennemsnits
værdierne. En biotop med en gennemsnit
lig årlig saltholdighed på 12 promille, 
hvor variationen ligger mellem O og 24, er 
ikke den samme som en biotop også med 

Boganmeldelse 
JwssellS ordbogfor gartnere og botanikere. Ved Erik Bn11111. 
Format: 21,5 x 14 Clll. 311 sider, indb1111det. G. E. C. Gads 
Forlag, 1995. ISBN 87-12-02663-8. Pris: kr 275. 

J. Jenssens " Ordbog for Gartnere og Botanikere" ud
kom første gang i 1886. Den blev senere revideret tre 
gange, senest i 1944. Dertil kommer et femte oplag fra 
1956, som blot er et uændret optryk af fjerde udgave. I 
den aktuelle, "sjette udgave" er bogen på ny blevet re
videret -denne gang af Erik Bruun med Budde Chri
stensen, Botanisk Have som konsulent. 

Jenssens ordbog er et opslagsværk, der beskriver 
baggrund og betydning af et stort udvalg af videnska
belige ("latinske") plantenavne af relevans for danske 
gartnere, havebrugere og botanikere. Ordbogen har si
den sin fremkomst været den mest omfattende af sin 
art på dansk. Værket blev da også straks fra førsteud
givelsen en succes -og mange er de gartnere, botani
kere og havebrugsstuderende, som gennem de senere 
årtier har søgt den forgæves på antikvariaternes hyl
der. Udgivelsen af den nye, gennemreviderede udgave 
må derfor hilses med stor tilfredshed. 

I forhold til sin forældede forgænger er sjette udga-
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et gennemsnit på 12 promille, men hvor 
variationen kun er mellem 8 og 1 6  promil
le. Og det er denne sidste biotop, som er 
blevet reduceret og truet med udryddelse 
i Østersøen. 

"Københavnermuslingen" er et let ken
deligt karakterdyr for denne sjældne bio
top, men der er også andre specielle brak
vandsorganismer. Desværre har den mel
lemste del af Østersøen efter II verdens
krig ikke været studeret ret intenst. For
håbentlig vil miljømyndighedernes initia
tiv betyde en bedre udforskning fremover 
fra de omkringliggende lande. 

CITERET LITTERATUR 
Bondesen, P. 1984: Danske havmuslinger. -Natur og 

Museum 23(2): 1-33. 
Johansen, A. C. 1916: Om de hydrografiske Faktorers 

Indflydelse paa Molluskernes Udbredelse i Øster
søen.-Forh. skand. Naturf. Miite 16: 633-654. 

Petersen, G. H. 1958: Notes on the growth and bioiogy 
of the different Cardi11m species in the Danish 
brackish water areas. - Meddr Komm. Danm. Fisk
og Havunders. N. S. 2: 1-31. 

Petersen, G. H. & Russell, P. J. C. 1971a: Cardi11m hallni
wse nov. sp. a new brackish water bivaive from the 
Baitic.-Ophelia 9: 11-13. 

- 1971b: Cardillm lwllniense compared with C. exiglllllll 
and C. glar/Clllll.- Proc. malac. Soc. Lond. 39: 409-
420. 

ve udvidet med 20 %; de tidligere medtagne tekniske 
udtryk fra den botaniske terminologi er udgået; og i 
flere tilfælde er forklaringerne til plantenavnene gjort 
mere udførlige. Endvidere har Bruun og Christensen 
forsøgt at ajourføre nomenklaturen og systematikken. 
Skønt dette er lykkedes i et omfang, som retfærdiggør 
den aktuelle udsendelse af denne længe savnede bog, 
bør de to bearbejdere dog bestræbe sig yderligere på 
dette punkt, før en eventuel syvende udgave sendes i 
trykken! Den foregående udgaves gennemgang af 
nogle hovedpunkter af den latinske grammatik mang
ler i sjette udgave, hvilket også gælder et mindre afsnit 
om det botaniske sprog og de antikke botanikere. Til 
gengæld finder man i indledningen en kortfattet intro
duktion til tankegangen omkring videnskabelig navn
givning af planter. · 

Den sjette udgave af Jenssens ordbog manifesterer 
dette værks betydning som det mest omfattende af sin 
art på dansk. Bogen kan varmt anbefales til enhver, 
der interesserer sig for de videnskabelige plantenav
nes betydning og oprindelse. 

Henrik Ærenlilild Pedersen 



Sorte skovsnegle (Arion ater L.) i mængder 

Helge Walhovd 
Biologisk Institut, Afdeling for Zoologi 

Aarhus Universitet 
Universitetsparken, bygning 135 

8000 Århus C 

Garden slugs (Arion ater) in great numbers 

Calleetion and removal of garden slugs revealed their presence in extraordinarily 
great numbers (table 1). It is maintained that the preceding mild and wet winter 
(1989 /1990) and the high precipitation rate in June very much favoured slug survival 
and development. 

Nøgne snegle betragtes overvejende som 
uæstetiske, slimede væsener og vies kun 
opmærksomhed, hvis de skal bekæmpes, 
hvad der undertiden kan være nødven
digt for landmænd, gartnere og haveejere. 
Denne artikel drejer sig da også om sneg
lebekæmpelse i min egen have (3000 m2), 
der mod nord støder op til et løvskovsom
råde (Trige Skov) og iøvrigt omgives af 
landbrugsland. En række af skovens og 
markens dyr findes lejlighedsvis eller per
manent i haven. Den sorte skovsnegl 
(Arion ater L.) er således en permanent be
boer. 

Min familie og de sorte skovsnegle leve
de indtil 1990, dvs. i 23 somre i fredelig 
sameksistens. I slutningen af juni det på
gældende år var sneglenes antal dog 
mærkbart meget større end tidligere (og 
senere) set. En "regulering" skønnedes 
nødvendig af hensyn til havevæksterne, 
og en indsamling med efterfølgende de
struktion iværksattes, vel vidende at dette 
ikke ville skade bestanden (Barnes & Weil 
1944) . 

Indsamlingen startede den 23. juni og 
foregik oftest omkring solnedgang, hvil
ket anbefales (Barnes & Weil 1944; Smith 
1966). Under de fleste af de i alt 12 ind
samlingsrunder i løbet af 19 dage var vej
ret tørt (jf. tabel 1) .  Temperatur og vindfor
hold blev ikke noteret. En indsamling va
rede en til halvanden time, hvor haven 
blev systematisk gennemgået. Alle de op-
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dagede sorte skovsnegle indsamledes og 
blev efterfølgende aflivet i spilkogende 
vand. 

Fangsterne (tabel 1) udgjorde totalt 3641 
individer, hvis vægt var af størrelsesorde
nen 33 kg (15 snegle vejede 134 g). Der var 
udelukkende tale om dyr af voksen eller 
næsten voksen størrelse. I ganske få tilfæl
de registreredes snegle i parringsstilling. 
Tidspunktet herfor stemmer overens med 
forholdene i Wales, hvor parring foregår 
fra juli til september (Smith 1966). 

BESKEDEN VIDEN OM BESTANDE 
Vor viden om bestande af de store arter af 
skovsnegle er beskeden, men indeholder 
bl.a. oplysninger om tørkebetinget æn
dring af reproduktionsmønster (La violette 
1950) og en næsten total uddøen af en ind
hegnet bestand (upubl. 1: 20), hvorimod 
oplysninger om bestandsforøgelser og be
tingelserne herfor savnes. Der er ingen 
tvivl om, at den bestand af sorte skovsneg
le, hvorfra der blev indsamlet, var ekstra
ordinært talrig, idet den eneste hidtil be
regnede tæthed herhjemme (baseret på 
mærkning, genudsætninger og genfang
ster) udgjorde højst 200-300 individer på 
1000 m2 bøgeskovsbund i juni-juli (upubl. 
1: 20). Antallet af skovsnegle i haven blev 
tilsyneladende nedbragt væsentligt efter 
de første 3 dage, hvor fangsterne i gen
nemsnit udgjorde knapt 500 dyr. Fangst
tallene kan dog på ingen måde tages som 
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et entydigt mål for bestandssituationen, 
idet temperatur, vindforhold, tidspunkt 
og fugtighedstorhold indvirker meget på 
nøgne snegles tilbøjelighed til at vise sig 
fremme (Barnes & Weil 1944; Smith 1966). 
Kraftig regn hæmmer sneglenes aktivitet, 
der tit når et maksimum umiddelbart efter 
regnen (jf. tabel 1). Sidstnævnte forklarer 
delvist, hvorfor snegle blev indfanget i 
størst antal på den 12. og sidste fangstaf
ten - et tidspunkt hvor der dog utvivlsomt 
var sket en vis indvandring fra naboarea
lerne, især Trige Skov. 

Det konstaterede store antal snegle (ta
bel 1) må skyldes, at de æg, som forældre
generationen lagde, har haft optimale ud
viklingsbetingelser. Formeringspotentialet 
for den sorte skovsnegl er 300-400 
æg/hun (Runham & Hunter 1970: 25). 
Æggene lægges i sensommeren, hvorefter 
de allerfleste voksne individer dør. Æg
klækningen sker undtagelsesvist sent om 
efteråret (Smith 1966; upubl. 1 :  23), men 

Dato/Date Antai/Number 

Juni/June 1990 
23.-25. 1445 
26. 160 (1) 
26. 310 
27. 125 (a) 
28. 240 
29. 50 (1) 
30. 150 

Jul i/Ju/y 1990 
2. 495 (b) 
8. 149 (a) 
11. 517 (b) 

Sum 3641 

Tabel 1. Fangster og fjernelse af sorte skovsnegle i en 
3000 m2 stor have om morgenen (1) samt ved aftens
tid; i hhv. tørt vejr, ved begyndende regn (a) og efter 
regn (b). 

Capture and removal of garden s/ugs (Arion a ter) in a 
3000 m2 garden during mornings (1) and evenings; 
when the weather was dry, while raining (a) and upon 
rain (b) respectively. 
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som hovedregel overvintrer arten i ægsta
diet (Runham & Hunter 1970: 25). Her
hjemme lagde sorte skovsnegle ved før
nævnte undersøgelse måske omkring 110 
æg/m2 skovbund (upubl. 1: 23), dvs. at 
potentialet til en meget stor bestand nor
malt er til stede i udgangspunktet. Når 
dette realiseredes i det her omtalte tilfæl� 
de, kan vejrforholdene under såvel over
vintrings- som opvækstperioden have 
medvirket positivt. 

TEMPERATUR OG NEDBØR 
OVER GENNEMSNIT 
Ifølge kalenderoplysninger (Blædel & Jør
gensen 1992) var vinteren 1989/ 1990 sær
deles mild med månedlige gennemsnits
temperaturer (november-april) på 2,6-7,4 
oc. Temperaturerne karakteriseres som 
"over normal" (november, december og 
april), "usædvanlig meget over gennem
snittet" (januar) og "rekordhøje" (februar 
og marts). Også nedbørsforholdene var 
gunstige, idet der måltes 436 mm i måne
derne november-juni, dvs. 91 mm over 
landsgennemsnittet med december, janu
ar, februar og juni som de fugtigste. 

Resten af den iøvrigt nedbørsrige som
mer 1990 var antallet af skovsnegle i ha
ven udholdeligt. Dette skyldtes nok mere 
en stærkt forøget dødelighed efter æglæg
ningen (Smith 1966) end min egen "be
standsregulering". Denne bevirkede dog 
en betydelig reduktion af et uønsket stort 
græsningstryk fra dyr, der ganske vist ta
ger både dødt og levende organisk materi
ale, men som kan fortære op til 40 % af sin 
egen legemsvægt på en nat (Bondesen 
1954: 7). 

Som konklusion kan drages, at en mild, 
fugtig vinter efterfulgt af en våd forsom
mer under visse omstændigheder er gun
stig for den talmæssige udvikling af en be
stand af sorte skovsnegle. Ovenpå en af de 
koldeste og nedbørsfattigste vintre i man
ge år kunne man her i 1996 stille spørgs
målet: Indvirker 4-5 måneders "tør" kulde 
med stedvis frossen jord ned til stor dybde 
på artens overlevelse? Vi kender ikke sva
ret, så måske skulle en ny og mere raffine
ret optælling planlægges. 
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Boganmeldelse 
Be111ry Gensbøl: Grønlmrds natur- en rejse/råndbog. Med 
plmrciler af Carl Christian Tofte og Jens Overgaard Cilri
stensell. 448 sider. Format: 21 x 15,5 cnr. ISBN 87-12-
02719-7. G. E. C. Gads Forlag. 1996. Indbuurlet kr 345. 

Denne fyldige håndbog er opdelt i tre hovedafsnit. 
Først er der nogle indledende kapitler om Grønlands 
geografi, befolkning, dyre- og planteliv. Der berettes 
om grønlændernes naturopfattelse kontra turisme, de 
specielle problemer som turist i Grønland og gives 
praktiske tips. 

Så følger bogens beskrivelser af 67 ture i samtlige 18 

kommuner på Grønland. Her drager man nytte af for
fatterens store kendskab til områderne og ikke mindst 
til dyre- og plantelivet Han har tilbragt næsten 300 da
ge på øen og øser ud af gode oplysninger, som kom
mende Grønlandstarere kan drage nytte af. Man får et 
indtryk af den storslåede natur understreget af 161 fi
ne farvefotografier i de to afsnit, af hvilke omkring 2/3 

er optaget af forfatteren. 
Det h·edie afsnit er en samling af felthåndbøger med 

smukke farvetavler udført af Carl Christian Tofte med 
undtagelse af fiskene, som er tegnet af Jens Overgaard 
Christensen. 

Fugleguiden behandler 82 arter nemlig de ca. 60 

ynglefugle og de godt 20 regelmæssige gæster. Patte
dyrguiden dækker alle de grønlandske arter nemlig 9 

landpattedyr, 6 sælarter og 15 hvalarter. Fiskeguiden 
omfatter kun en mindre del af arterne, nenuig de 20, 

som man oftest fanger, og som man kan træffe på 
"brættet" i byerne. 

Runham, N. V. & Hunter, P. J. 1970: Terrestrial slugs.
Hutchinson, London. 

Smith, B. J. 1966: Maturation of the reproductive tract 
of Ario11 ater (Pulmonata: Arionidae). - Malacologia 
4: 325-349. 

UPUBLICEREDE KILDER 
l. Jensen, T. F. 1970: Nogle økologiske undersøgelser 

over den sorte skovsnegl, Ario11 a ter L. (Gastropoda: 
Pulmonata). - Upubliceret prisopgavebesvarelse. 
Århus Universitet. 60 pp., 23 bilag. 

Af insekter og andre smådyr er udvalget sparsomt. 
Dog er alle fem kendte dagsommerfugle kommet med, 
men kun en enkelt af de øvrige 45 sommerfugle. Der er 
medtaget fem typer af myg, hvoraf de tre er ubehageli
ge plageånd er, fire typer af fluer, et par humlebier, fire 
biller, deriblandt den iøjnefaldende og almindelige 
Firplettet Mariehøne, en tæge, to cikader og to edder
kopper. 

90 sider er helliget den grønlandske flora. Græsser 
og de fleste halvgræsser er udeladt, men af de reste
rende ca. 350 arter i den grønlandske flora er 206 arter 
beskrevet og illustreret. Kun de sjældnes te af disse 350 

arter og de mest isolerede forekomster er udeladt, så 
ved hjælp af denne floraguide vil man kunne bestem
me en betydelig del af de arter, som man har mulighed 
for at møde. 

Felthåndbøgernes værdi forøges af de fine grøn
landske udbredelseskort ved både dyr og planter. 

Som rejsehåndbog er der adresser på hoteller, 
sømandshjem, vandrerhjem og turistkontorer på 
Grønlanc! og på danske rejsearrangører med speciale i 
Grønlandsrejser. Der afsluttes med litteraturliste og et 
fyldigt stikordsregister. 

Den smukke og informative bog kan anbefales til al
le, som påtænker at tage en tur til Grønland. Også na
turvenner, som ikke har sådanne planer, vil kunne ha
ve glæde af bogen. 

Emst Torp 
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Boganmeldelse 
fe/Is H. Peterse11: Svnmperigel. Nnturvidellsknbeligt Fnkul
tel, Ar/Jus 1995. 23,5 x 17 cm, 343 sider. Pris en. kr. 248. 
ISBN 87-7288-659-5. 

Igennem mange år er undervisningen i mykologi 
ved de højere læreanstalter blevet baseret på lærebo
gen "Introduktion til svampe". Da der i de sidste år er 
sket meget inden for moderne mykologisk forskning, 
er der efterhånden blevet et behov for en ny lærebog. 
Dette behov har Jens H. Petersen prøvet at dække ved 
at skrive "Svamperiget". 

I en generel lærebog om svampe er man nødt til at 
dække alle emner om svampe, ikke bare det rent syste
matiske, men også morfologi, cytologi og økologi. Bo
gen er derfor nærmest delt i to dele: Først en række 
indledende kapitler om de generelle emner, derefter 
en systematisk gennemgang af svamperiget Det hele 
gennemillustreret med stregtegninger og sort-hvide 
fotos. 

I de indledende kapitler bliver man ført gennem 
mange forskellige aspekter af svamperiget Præsenta
tion af svamperiget, opbygning, svampecellen, indivi
der og populationer, svampeøkologi, svampegeografi 
og svampesamfund. Ud over hvad der skal være i en 
sådan lærebog er der her flere spændende emner, der 
ikke plejer at være særligt omtalt. Emner som svampe
nes evolutionshistorie, individafgrænsning og svam
pesamfund er spændende, nye sider af svamperiget 
Man taler så meget om plantesamfund, men kun få er 
klar over, at man på lige fod kan tale om svampesam
fund. I bogen gennemgås Danmarks natur set fra et 
svampesynspunkt Kapitlet med svampesamfund er et 
af de mest spændende nye elementer i bogen og af stor 
interesse i en naturforvalh1ingsdebat. Hvem siger, at 
den traditionelle opdeling af vores natur i naturtyper, 
baseret på planter, egentlig giver et dækkende billede 
af naturen? Der findes eksempelvis meget karakteristi
ske svampesamfund i overdrevskrat, som man betrag
ter som noget, der skal ryddes, i naturforvalh1ingen i 
dag! 

I den systematiske gennemgang finder man først en 
generel omtale af de enkelte rækker, fulgt af en tabel
agtig oversigt over systematikken. Herefter belyses 
den systematiske struktur ved gennemgang af en ræk
ke arter. Det absolut bedste ved disse gennemgange er 
de mange fotos. Billederne er generelt af meget høj 
kvalitet, og der er billeder af både makroskopiske og 
mikroskopiske karakterer. Er man interesseret i at lære 
noget om, hvad svampe egentlig er for noget, og hvor
dan systematikken er, er disse kapitler meget lærerige. 
De illustrerede arter er dels udvalgt efter, at det er al
mindeligt forekommende arter, dels at de skal belyse 
variationen. Det er ikke nogen bog til at bestemme 
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svampe efter, men til at lære noget om hvad svampe 
er. 

Bogens systematik er langt mere moderne end set i 
andre dansksprogede bøger. Bl.a. er laverne (lichener
ne) helt integrerede i sæksvampene (eller sækspore
svampe, som de hed tidligere), hos basictiesvampene 
er bævresvampene blevet splittet i to forskellige un
derklasser, og den gamle rodekasse Aphyllophorales 
er helt sprængt. Formgruppen Gastromycetes er også 
aldeles sprængt, og basidietrøflerne er hevet ud og 
spredt ud i svampesystemet, da man nu erkender, at 
trøfler er "almindelige" svampe, der blot kun danner 
underjordiske frugtlegemer. 

Overordnet er der også sket ting og sager. I gamle 
bøger ser man en gruppe, der hedder Oomycetes, eller 
ægsporesvampe. Disse organismer har ikke noget med 
svampe at gøre, og de er her smidt ud og sat over sam
men med forskellige alger. Herved får de navnet æg
sporealger (Oophyceae). Det samme sker med slim
svampene. Slimsvampe er en lille, mærkelig gruppe 
protozoer, der traditionelt behandles sammen med 
svampene, men overhovedet ikke har noget med dem 
at gøre. Derfor kan de heller ikke hedde -svampe, men 
får det nye navn "svampedyr" (Mycetozoer). Forfatte
ren har i det hele taget gjort meget for at rydde op i 
navneforvirringen, selvom det i første omgang bety
der en øget forvirring pga. navneskifter. Men skal man 
køre et moderne system ind, må nogen tage tyren ved 
hornene og gøre noget. 

Alt i alt må man sige, at det er en fremragende bog 
for den videbegærlige, der gerne vil vide noget mere 
om svamperiget Det er en bog, som den naturinteres
serede kan bruge som opslagsværk, eller man kan bru
ge den som idebog til at lede efter nogle svampegru p
per, de fleste ikke engang aner eksisterer- f.eks. bitte
små svampe på benene af insekter! Og da den er 
danskproduceret, passer den jo helt til danske forhold 

-imponerende. 
Et så omfattende projekt kan selvfølgelig ikke und

gå småfejl og heller ikke svamperiget Den værste fejl 
er nok den trykkerifejl, hvor svingtrådene er "faldet 
af" livscyklerne for de tre grupper piskesvampe, æg
sporealger og svampedyr-heldigvis ikke de vigtigste 
svampegrupper. 

Alt i alt giver bogen en imponerende dækning og en 
fremragende og let læselig indgang til svamperiget Il
lustrationerne er i allerhøjeste kvalitet, og man gen
kender mange arter fra naturen og får pludselig yder
ligere viden om kræene. Det er bestemt en bog, der ik
ke bare har interesse for de elever, der nu bliver pådut
tet den som lærebog, men også for dem, der blot har 
lyst til at blive klogere. 

Cilristin11 Ln11ge 



UV-mønstre hos fem arter af Gøgeurt (Dactylorhiza) 
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UV patterns in five species of Dnctylorhizn 

Henrik Ærenlund Pedersen 
Botanisk Museum 
Gathersgade 130 

1123 København K 

By the means of ultraviolet reflectance-absorbance photography, foliowing the met
hod of Hill (1977), UV patterns are observed in flowers of Dnctylorhizn mnculntn ssp. 
mnculnta, D. praetermissa var. praetermissa, D. purpurel/n ssp. purpurelln, D. incnmata ssp. 
incamnta, and D. majalis ssp. 11mja/is (fig. 1-5). In all five species the UV patterns are di
stinctly different from the patterns seen by the human eye and clearly indicate where 
to find the centre of the flower. The strongest UV absorbance is at the spur entrance, 
and a visiting insect getting into contact with this area should be stimulated to stretch 
out its proboscis. 

The observed UV patterns in the five species are different and probably of impor
tance to pollination. It is not known whether the differences reflect casual variation or 
whether specific UV patterns have evolved in various species of Dactylorhiza. UV pat
terus may turn out to be of taxonomic importance in the genus. 

Blomsterne hos de fleste arter og underar
ter af Gøgeurt (Dactylorhiza) har en - set 
med det menneskelige øje - rødlig grund
farve. De pågældende blomster har desu
den "saftstriber" i en mørkere rødlig nu
ance, nemlig i form af prikker, streger eller 
sammenhængende sløjfemønstre. Dette er 
imidlertid tankevækkende, da ingen in
sekter kan sanse rødt, lige med undtagelse 
af nogle dagsommerfugle. 

Ingen forfatter har hidtil hævdet, at dag
sommerfugle skulle spille en betydelig rol
le for bestøvningen af disse blomster - og 
heller ikke arternes generelle fremtoning, 
deres pollinationssyndrom, leder tankerne 
i den retning. De vigtigste bestøvere ud
gøres ifølge litteraturen af honningbier, 
humlebier, træbukke og svirrefluer (Dafni 
1985; Dafni & Woodell 1986; Gutowski 
1990; Hagerup 1951; Nilsson 1980; Petter
son & Nilsson 1983). Egne undersøgelser 
(B. L.) tyder på, at humlebier er de vigtigste 
bestøvere. Andre insekter, f.eks. bladbiller, 
snudebiller og smeldere (Reinhard et al. 
1991), fungerer undertiden som pollenvek
torer, men spiller dog næppe nogen større 
rolle for bestøvningen. 

Med henblik på bedre at kunne iagttage 
Gøgeurt-blomsternes farvetegninger, som 

Flora og Fauna 102 (4): 205-208. Arlws 1996 

deres bestøvere antages at se dem, er møn
strene af VY-absorberende og VY-reflekte
rende partier i blomsterne blevet fotogra
feret. 

MATERIALE OG METODER 
Danske individer af følgende taxa blev 
inddraget i undersøgelsen: Plettet Gøge
urt (Dactylorhiza maculata ssp. maculata), 
Friklæbet Gøgeurt (D. praetermissa var. 
praetermissa), Purpur-Gøgeurt (D. purpu
re/la ssp. purpurella), Kødfarvet Gøgeurt 
(D. incarnata ssp. incarnata) og Maj-Gøge
urt (D. majalis ssp. majalis). 

For hver art blev der taget to typer foto
grafier af en enkelt blomsterstand. Først 
blev blomsterstanden fotograferet i nor
malt dagslys og uden brug af filter. Der
næst blev der lavet optagelser gennem et 
filter, som kun tillader passage af lys med 
bølgelængder i intervallet 300-400 nm. 
Glaslinsen i det anvendte objektiv tillader 
kun passage af lys med en bølgelængde på 
over 320 nm. Ved VY-optagelserne er fil
men således blevet eksponeret med lys på 
320-400 nm, hvilket svarer til langbølget 
VY-lys. For yderligere tekniske detaljer 
henvises til Kevan (1972), Hill (1977) og 
Holm (1978). 
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Fig. l. Blomsterstand af Plettet Gøgeurt (Oactylo
rlliza mawlata ssp. mawlata) fotograferet i sollys (til 
venstre) og i langbølget UV-lys (til højre). 

Inflorescence af Dactylorlliza macttlata ssp. mawlata 
plwtogrnpiled in sunligllt (fejt) and in long-wave llV 
ligflt (right). 

RESULTATER 
Hos Plettet Gøgeurt (fig.l) er UV-absorp
tionen middelstærk på læbens ydre del, 
kraftig på den centrale del lige foran spore
mundingen. UV-reflektionen er moderat 
fra indersiden af sepalerne, kraftig fra in
dersiden af de sidestillede petaler såvel 
som fra søjlens og læbens basis, oven over 
og lateralt for sporemundingen. 

Hos Friklæbet Gøgeurt (fig. 2) er der 
næsten overalt kraftig UV-absorption, dog 
især på læben. Den allerstærkeste UV-ab
sorption ses ved indgangen til sporen. UV
lys reflekteres kun fra læbens basale volde 
(over sporemundingen) samt fra basis af 
søjlen og til dels de sidestillede petaler. 

Hos Purpur-Gøgeurt (fig. 3) er UV-ab-
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Fig. 2. Blomsterstand af Friklæbet Gøgeurt (Oacty
lorlliza prnetennissa var. pmetennissa) fotograferet i 
sollys (til venstre) og i langbølget UV-lys (til højre). 

lnf!orescence af Dactylorlliza pmetermissa var. pmeter
missa photogmphed in sunlight (fejt) and in long-wave 
llV light (right). 

sorptionen ligeledes stærkest i sporemun
dingen og lige foran denne. løvrigt er der 
middelstærk UV-absorption på de reste
rende områder af læben og på ydersiden 
af de sidestillede petaler, mens der fra in
dersiden af sepalerne ses en moderat re
flektion af '\]V-lys. Kraftig UV-reflektion 
ses fra indersiden af de sidestillede petaler 
såvel som fra søjlens og læbens basis, oven 
over og lateralt for sporemundingen. 

Hos Kødfarvet Gøgeurt (fig. 4) er UV
absorptionen middelstærk på læben og 
stærkest lige foran sporemundingen. Der 
er svag reflektion af UV-lys fra indersiden 
af sepalerne og fra selve sporemundingen. 
Stærk UV-reflektion ses fra de basale dele 
af søjlen og læben - oven over og lateralt 
for sporemundingen - samt fra de sidestil
lede petalers inderside i et ret stort parti 
omkring søjlen. 

Hos Maj-Gøgeurt (fig. 5) er der en be
mærkelsesværdig UV-absorption overalt 
og særligt udtalt ved sporeindgangen. 
End ikke fra søjlens nærmeste omgivelser 
reflekteres UV-lys. 

Det gælder endvidere for alle fem arter, 



Fig. 3. Blomsterstand af Purpur-Gøgeurt ( Dactylo
rhiza purpurel/a ssp. purpurella) fotograferet i sollys 
(til venstre) og i langbølget UV-lys (til højre). 

lnjlorescence oj Dactylorhizn purpurel/a ssp. purpurel/n 
photographed in szmlight (fejt) and in /ong-wave UV 
light (right). 

at DY-mønstrene er tydeligt forskellige fra 
de mønstre, det menneskelige øje ser (fig. 
1-5). 

DISKUSSION 
Det er tydeligt, at de undersøgte arters 
blomster er internt differentierede i DY
absorberende og DY-reflekterende områ
der, som tilsammen skaber et komplekst 
mønster. Dette mønster er utvivlsomt af 
væsentlig betydning for arternes bestøv
ningsbiologi, idet insekter reagerer spon
tant på de kortere bølgelængder i det elek
tromagnetiske spektrum - se kortfattet di
skussion og supplerende litteraturhenvis
ninger i Hill (1977). Det bør navnlig frem
hæves, at insekter har en DY-absorptions
snabeludstræknings-refleks. Hos Gøge
urt-arterne finder man den største DY
kontrast umiddelbart omkring søjlen og 

Fig. 4. Blomsterstand af Kødfru·vet Gøgeurt ( Dacty
/orhizn incanwtn ssp. incamata) fotograferet i sollys 
(til venstre) og i langbølget UV-lys (til højre). 

lnflorescence oj Dnch;lorhizn incnrnntn ssp. incarnntn 
photographed in szmlight (fejt) mzd in /ong-wave UV 
light (right). 

Fig. 5. Blomsterstand af Maj-Gøgeurt ( Dnctylorhizn 
mnjnlis ssp. mnjnlis) fotograferet i sollys (til venstre) 
og i langbølget UV-lys (til højre). 

lnflorescence oj Dnctylorhizn mnjnlis ssp. 11znjalis photo
graphed in sunliglzt (fejt) nnd in long-wnve UV light 
(right). 
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sporemundingen. Dette mønster er et 
klart signal om, hvor blomstens centrum 
er, og et besøgende insekt må altså uvil
kårligt strække snablen ud, når det ser det 
stærkt UV-absorberende parti ved sporens 
indgang. Her kommer insektet også i kon
takt med rostellum, og pollinierne vil bli
ve hæftet på dyret. Allerede påhæftede 
pollinier vil til gengæld komme i kontakt 
med stigma. 

Ifølge Dafni & Woodell (1986) fourage
rer honningbier på et stigma-sekret i 
blomster af Skov-Gøgeurt (D. mantlata 
ssp. fuchsii), som bierne ved samme lejlig
hed bestøver. Set på denne baggrund er 
det interessant, at ingen af de her under
søgte arters UV-mønstre lader stigma 
fremstå i en skarp kontrast til omgivelser
ne. Der foreligger ingen publicerede op
lysninger om UV-mønstret hos Skov
Gøgeurt. 

Det er desuden bemærkelsesværdigt, at 
UV-mønstrene ikke er ens i de fem foto
graferede blomsterstande. Maj-Gøgeurt er 
den eneste, hos hvilken UV-lys absorberes 
overalt i blomsten. Hos Friklæbet Gøgeurt 
er der kun tydelig reflektion fra området 
lige over sporemundingen. De tre reste
rende - Plettet, Purpur- og Kødfarvet 
Gøgeurt - danner en mere sammenflyden
de gruppe, som foruden at have kraftig re
flektion fra det samme parti som Prik
læbet Gøgeurt også har moderat reflekte
rende til kun svagt absorberende sepaler. 

Gøgeurter af slægterne Dactylorhiza og 
Orchis bedrager de bestøvende insekter, 
da de ikke giver nogen belønning i form af 
nektar el.lign. Denne pollinationsstrategi 
sandsynliggør en betydelig intraspecifik 
variation i UV-mønstrene, fordi det må 
være en selektiv fordel for en art med be
drageribestøvning at være vanskeligt gen
kendelig (Heinrich 1975). Variationen i 
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UV-mønstrene bør derfor undersøges 
nærmere. Hvis den interspecifikke variati
on viser sig at være større end den intra
specifikke variation, kan UV-mønstrene 
med fordel inddrages i kommende taxa
nomiske Gøgeurt-undersøgelser. 

TAK 
Eigil Holm og Jens Mogens Olesen takkes 
for værdifuld hjælp samt for kommentarer 
til manuskriptet. 
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Noter om Platygaster leptines Walker, 1 835 

(Hymenoptera: Platygastridae) 

Peter Neerup Buhl 
Ålandsgade 24, l. mf. 

2300 København S 

Notes on Plntygnster lepti11es Walker, 1835 (Hymenoptera: Platygastridae) 

The hitherto unknown female of this species is deseribed and figured. The species is 
recorded for the first time from outside England: from Denmark, Sweden and Nor
way. 

Hidtil har kun hannen af den lille, ca. l 
mm lange, på galmyg snyltende sorthveps 
Plntygnster leptines Walker, 1835 været 
kendt, og der har ikke været publiceret an
dre fundsteder for arten end typelokalite
ten nær London, hvor den blev taget i juli 
på græsmarker, jf. Vlug & Graham (1984). 
Vlug (1985) beskrev og afbildede lectotype 
han, så denne karakteristiske art er let at 
genkende, skønt Vlug - efter min mening 
uberettiget - hævdede, at den måske til
hører samme art som P. vestinus Walker, 
1835. Hvis Vlugs figurer er blot nogenlun
de nøjagtige, kan dette næppe være rig
tigt, idet de to arter ud over andre forskel
le har vidt forskellige følehorn: hannen af 
P. leptines har relativt korte følehornsled, 
og 5. og 6. led er meget mindre end hos P. 
vestinus ifølge Vlugs figurer. Begge arter 
tilhører den afvigende "cochlenta" -arts
gruppe i slægten Platygnster. Denne grup
pe er karakteriseret ved, at scutellum ikke 
er jævnt afrundet bagtil som sædvanligt 
hos Plntygaster, men på forskellig måde er 
udrandet, nærmest tandet som i slægten 
Synopens, hvorfor flere forfattere da også 
tidligere har placeret bl.a. P. leptines i Syn
opeas, jf. Vlug & Graham (1984); arten 
mangler imidlertid - blandt andre karak
terer - den påfaldende tætte behåring på 
l .  bagkropsled, som er karakteristisk for 
denne slægt. Mærkeligt nok afbildede 
Vlug (1985) ikke det karakteristiske scutel
lum hos P. leptines. Det sker først i nær
værende artikel, hvor hunnen også beskri
ves for første gang, og de første fund af ar-

Flora og Fnunn 102 (4): 209-210. Arlms 1996 

ten uden for England rapporteres - fund 
fra Danmark, Norge og Sverige. 

BESKRIVELSE 
Platygaster leptines-hunnen svarer i vid ud
strækning til Vlugs beskrivelse og figurer 
af hannen, men hunnens følehorn (fig. la) 
er noget anderledes: 3. og 4. led er lige lan
ge, 3. led lidt aflangt, 4. ikke længere end 
bredt, bredere end 3. led. 5. led er kortere 
og smallere end 4., 6. led næppe større. 7.-
9. led er tværbrede. De tætte hår på 3.-10. 
led er knap en trediedel så lange som led
denes bredde. Scutellum set fra siden (fig. 
Ib) er på højde med mesoscutum, bagtil 
nærmest retvinklet. Bagkroppen (fig. le) 
er med lidt længere petiolus og 5.-6. bag
kropsled end på Vlugs tegning af lectoty
pe han. Hunnens kropslængde er ca. l 
mm, de undersøgte hanner af samme 
størrelse, svarer iøvrigt til beskrivelsen i 
Vlug (1985). De undersøgte hanner svarer 
fint til Vlugs beskrivelse, og de tilhører 
uden tvivl den samme art som hunnerne, 
forskellen mellem kønnene ligger kun -
som hos de fleste platygastrider - i de 
nævnte karakterer på følehorn og bag
krop. 

UNDERSØGT MATERIALE 
Danmark. - EJ, Molslaboratoriets område, 
skråning med Bøg (Fagus sylvatica), 23. VI. 
1992, ketset, l hun, leg. P. N. Buhl; Molsla
boratoriets område, Strandkærstien/Gy
veldalen, 24. VI. 1992, ketset, l hun, leg. P. 
N. Buhl; NEZ, Ruderhegn, 29. VI. 1884, l 
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Fig. l. Piatygasier leptines Walk. hun. a: Følehorn; 
det længste led (scapus) regnes som første led. b: 
Scutellum og propodeum (set fra siden); profilen 
viser til venstre bagkanten af mesoscutum, der
næst scutellum og til højre overkanten af propode
u ms midterkøl. c: Bagkrop (set oppefra). Målestok 
= 0,25 mm. 

Plahjgaster leptines Walk., je111ale. a: Antenna. b: Scu
tellwn and propode11m (side view). c: Abd0111en (d01·sa/ 
view). Scale line = 0.25 1mn. 

hun, leg. R. W. Schlick; NEZ, Ordrup Mo
se, 25. VI. 1885, l hun, leg. R. W. Schlick; 
NEZ, Bognæs, 2. VII. 1987, ketset, l han, 
leg. P. N. Buhl; NEZ, Jægerspris, 4. VII. 
1987, ketset, l han, leg. P. N. Buhl; NEZ, 
Lille Hareskov, 17.  V. 1993, ketset, 2 han, 
leg. P. N. Buhl. 

Norge. - AK, Kjagliadalen, 27. VII.-11 . 
VIII. 1990, Malaise-fælde, l hun, leg. Mor
ten Falck; BØ, Underlia VI. 1994, Malaise-

210 

fælde, l hun, leg. Lars Ove Hansen; FV, Al
ta, Kåfjord, Møllenes, 3. VII.-8. VIII. 1995, 
Malaise-fælde på sydvendt skråning, l 
han, leg. Lars Ove Hansen & H. Rinden. 

Sverige. - Skåne, N for Krankesjon, 7. 
VI. 1994, l han, leg. M. Soderlund; Skåne, 
V for Hackebergasjon, i skov, 7. VI. 1994, l 
han, leg. M. Soderlund; Småland, Rorvik, 
22. VII. 1987, ketset, l han, leg. P. N. Buhl; 
Vastergotland, V for Bragnum Klev, 11. VI. 
1994, 2 hun, l han, leg. M. Soderlund; 
Vastergotland, Lacko, 11 . VI. 1994, l hun, 
leg. M. Soderlund. 

Alle de ovennævnte eksemplarer befin
der sig i Zoologisk Museum, København, 
med undtagelse af to eksemplarer, der er i 
Molslaboratoriets samling. 

Dr. Lars Huggert (Lund) har også sven
ske eksemplarer af denne art i sin samling 
(pers. medd.).  

I modsætning til en del andre Platy
gaster-arter lader det til, at P. leptines er en 
eurytop art, der findes på åbne græsmar
ker såvel som i skyggefulde bøgeskove. 

TAK 
Jeg takker Lars Ove Hansen (Oslo) og Mi
chael Soderlund (Goteborg) for tilsendt 
materiale. 
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Halt Krat - en stævningsskov i hedeegnene 

Eiler Worsøe 
Lundbergvej 2, Værum 

8900 Randers 

Halt Krat - a coppice in the maoriand 

Halt Krat is a coppice in Central Jutland. Most other coppices in that area have disap
peared a lang time ago or have been drastically changed by the grazing of dornestic 
animals. It is interesting to find that Hol t Krat still contains a flora which is rich in spe
cies and corresponds to the flora of forest floors further east in Jutland. This may be 
explained by the absence of grazing in Halt Krat since the close o f the Middle Ages. 

Holt Krat har fra 1500'tallet hørt til lands
byen Sepstrup i Them sogn syd for Silke
borg. Krattet ligger i den vestlige kant af 
sidste istids hovedstilstandslinie ned gen
nem Jylland og netop, hvor denne linie 
syd for Sepstrup drejer mod sydvest med 
retning mod Gludsted (Andersen 1933). 

Holt Krat ligger med sin jævne bund 
langs sydkanten af Sepstrup bys marker 
og i plan med disse. Mod syd er krattet af
grænset af en erosionsdal med eng- og 
moseagtig bund. Krattet strækker sig lidt 
ned ad dalens nordskrænt 

Holt Krat er af Gram et al. (1944) regnet 
til en type, som de nævnte forfattere be
tegner "skovkrat" pga. deres artsrige flo
ra, der minder om floraen i østjyske ege
skove. Et faktum er det dog, at Holt Krat 
ligger på en bund af grus i den vestligste 
kant af israndslinien. I området - dog ikke 
i krattet - findes spredte øer af moræne og 
små tertiære aflejringer overlejret af gru
set. 

Jyske egekrat har almindeligvis været 
drevet med stævning. Det er sket efter sy
stemer fra de mest regelrette for stæv
ningsdrift til total mangel på system i drif
ten på vejen mod skovødelæggelse (Wor
søe 1980). Næsten alle spor af regelret 
stævningsdrift er borte de fleste steder. 
Man ser kun ting som Herstammethed el
ler ar på træerne. I Holt Krat er sporene af 
den regelrette drift stadig tydelige, fordi 
driften er fortsat langt ind i vort århundre
de. 

Flom og Fauna 102 (4): 211-216. Arhus 1996 

Ligheden med skovegnenes flora og 
kulturhistorie er i Holt Krat slående og 
dermed tankevækkende. 

HOLT KRAT FØR I TIDEN 
Holt Krat og den straks nordfor beliggen
de mark, Hol t Ager på ældste matrikelkort 
fra 1786, synes at have fået navn af en for
længst forsvunden enestegård på heden et 
sted i nærheden. Før nåleplantagernes tid 
fra slutningen af 1800'årene var Holt Krat 
sammen med nogle krat i omegnen: Sep
strup, Bødskov, Brande, Hjortsballe m.fl. 
de eneste træsamfund i den ellers åbne he
de. Denne hede var iøvrigt kun brudt af 
landsbyers og enestegårdes marker. Da 
disse havde meget lange hviletider pga. 
den dårlige bund, sprang de i lyng i hvile
tiden og kom derved til at ligne resten af 
heden med tæppe af brun Hedelyng (Cal
luna vulgaris), hvori de marker, som var in
de, lå spredt. 

Af Silkeborg Lens Jordebog 1586 
(Rasmussen 1964) ses det, at Sepstrup og 
adskillige andre byer i Them sogn betalte 
en del af deres landgilde i humlestager. 
Den eneste træart, der på disse kanter 
kunne give det produkt, har været 
Småbladet Lind (Tilia cordata). Den art fo
rekommer stadig rigeligt i den vestlige 
halvdel af Holt Krat, mens den synes for
svunden fra sognets øvrige skove. Vi må 
således forestille os, at der var Småbladet 
Lind ikke alene i sognets skovegn mod 
øst, men også i egekrattene mod vest, i 
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Brande Krat, Hjortballe Krat og Bødskov 
Krat. Disse oplysninger gælder for 1586, 
men det havde sikkert været således i 
århundreder, lige siden mere sammen
hængende skove dækkede egnen i høj
middelalder, og hvor Kirken var godsejer. 
Humlestagerne fremkom, når man stæv
nede lindene ved grunden. At man også 
har stævnet Hassel (Conjlus avellana), er 
stadig synligt i skoven, men der er ingen 
oplysning om anvendelsen. Det kan have 
været til staver og gærdsel, det kan have 
været til båndkæppe, vender og voller -
flet i lerklinede mure og tækkekæppe til 
stråtage. Stævningsdrift har der været ef
ter samme opskrift, som det er kendt fra 
mange andre egne. Nærmest Sepstrup er 
sådant vel påvist i Tindbæk Hestehave i 
Nørreådalen øst for Viborg (Oksbjerg 
1996). 

Et indicium for svind i egnens skove, 
særligt dem mod vest, er det, at Kronen 
fra ca. 1500 og et stykke tid frem tildeler 
mange af gårdene på egnen hørettigheder, 
høeng, ved Kronens ejendom Kjærsho
vedgård 15 km længere mod vest. Det har 
man været nødt til for at kunne oprethol
de den husdyrbestand, der gjorde det mu
ligt at betale sin landgilde. Det må de sam
me gårde jo også oprindeligt have kunnet, 
de må have haft fornøden høeng. Skulle 
man gætte på, at de høenge har ligget i 
forsvundne skove? Eng i skov er hyppigt i 
Østdanmark Det er også kendt fra Silke
borg Vesteregn i Vands Skov i 1700'tallet 
og før (Worsøe 1980). 

Krattet var nok ligeligt fordelt mellem 
byens fire gårde; og det er bemærkelses
værdigt, at produktionen af humlestager 
udelukker, at der kan have været 
græsning i det. 

HOLT KRAT I NUTIDEN 
Holt Krat ses på det ældste matrikelkort 
fra 1786 med tre nord-sydgående, rette 
skel, som deler skoven i fire dele som vist 
på fig. l .  Af disse skel er det vestligste in
takt, det midterste er bevaret halvvejs fra 
syd mod nord, og det østlige skel kan kun 
anes i skovbunden. Der er på et tidspunkt 
sket en ændring af træbestandene på de to 
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midterste parceller i forbindelse med eta
bleringen af noget, der enten er et nyt skel 
eller en sti. 

Hovedtræarten i skoven som helhed er 
Stilk-Eg (Quercus robur), der er iblandet ca. 
10 % Vinter-Eg (Q. petraea). Desuden er 
der mange hybrider mellem de to arter. I 
parcel nr. 3 er der et betydeligt indslag af 
Småbladet Lind mellem egene. I parcel l a  
er der e t  mindre indslag i vestsiden a f  par
cellen. Parcel l b består overvejende af 
Hassel blandet med mange Småbladet 
Lind og en del Eg. Parcellerne 2 og 4 består 
udelukkende af Eg. 

En meget stor del af de nævnte træer 
bærer spor af tidligere tiders stævnings
drift, særligt ved at være - eller synligt at 
have været - flerstammede. I nordsiden af 
parcel 2 kan man se, hvorledes de nedre 
grene på egene er gået ud. Det skyldes, at 
parcel l a  har været lavere end nu i den pe
riode, hvor de nævnte grene er vokset 
frem. Hasselbuskene har et enormt om
fang - forårsaget af lang tids stævnings
drift. De nævnte spor er på vej til at gå i 
opløsning. Haslernes omfang skrumper 
pga. tiltagende skygge. De Herstammede 
træer udtyndes af skovdriftsmæssige 
grunde, så der kun efterlades en stamme. 
Denne opløsning af stævningsdriftens 
spor kender man fra andre opgivne stæv
ningsskove. 

Sydskråningen mod heden er mere lys
eksponeret og har nok været delvist træfri 
ind i dette århundrede. Dele af skråningen 
er ved at vokse til med rodskud af Bævre
asp (Populus tremula). Andre steder har 
egene bredt sig. Et minde om bedre lystil
gang og indikation på tidligere græsning 
er nogle eksemplarer af Ene (Juniperus 
communis) mellem egene øverst på 
skråningen. 

Hovedparten af Holt Krat ligger på et 
nogenlunde plant område syd for Sep
strup bys marker. Sydskrænten hælder 
ned mod en dal med fugtig hedebund. 
Under krattets store, plane del er sand, 
men dækket af et let sandblandet muldlag 
af ca. 20 cm's tykkelse. Sydskrænten be
står naturligvis også af sand, her kun 
overlejret af et meget tyndt muldlag. 



Fig. 1. Kort over Sepstrup Byes Skovgrunde. Kortet findes i skovtilsynets arkiv på Palsgård skovdistrikt. 
Det er efter tegnemåden at dømme tegnet omkring 1840. 

Af skovtilsynets bemærkninger til kortet fremgår det, at Holt Krat ikke blev fredskov sammen med om
rådets øvrige skove. Det viser, at her også var krat i 1805. Det fremgår, at de fire parceller, som ses på 1 786-
kortet, har haft matrikelnumrene 3, l, 2 og 4 regnet fra vest. I 1840 har de fået nye numre ligeledes fra vest: 
3b, l b, 2a og 4a. Vi ved ikke præcist, hvor langt tilbage i tiden denne opdeling i fire parter går, men før be
gyndelsen af 1500-årene var der kun tre gårde i Sepstrup (Oksbjerg 1996). 

Map (da led c. 1840) showing the fores t si tes of Sepstrup Bye. Fron1 notes to tl1e 111ap, 111ade by lhe forest inspection, 
i t appears thai H o/t Krat, contrary to tl!e olller woods in the area, was not proleeled by tl!e law of 1805. 

I det brede skel mellem parcellerne l a  
og 2 a  vokser nogle få skyggetrængte ek
semplarer af Skov-Æble (Malus sylvestris) .  
Tjørn (Crataegus sp.) forekommer spredt i 
ret få individer over det meste af skoven. 
Den står helt i stampe pga. skyggen. Tørst 
(Frangula alnus) vokser her og der og kun 
som buske. Alm. Røn (Sorbus aucuparia) 
findes som frøplanter nær syd brynet. Mod 
øst i parcel 4a er der plantet lidt bøg (Fagus 
sylvatica) og Vorte-Birk (Betula pendula). 
For skovens vedplanteflora, se endv. tabel 
l .  

Skovens bundflora, som vi har grund til 
at anse for urørt i det mindste siden 1586 
og formentlig endnu meget længere, er, 
som det fremgår af tabel 2, artsrig og no
get usædvanlig for forholdene i og vest for 
israndslinien. 

Stilk-Eg, Vinter-Eg, Tørst og Småbladet 
Lind er udbredte skovtræer i Danmark. 

Linden er dog mindre almindelig i nuti
den. Tjørn og Skov-Æble kender vi mest 
fra faste græsgange i Østdanmark, hvor 
de særskilt er rustede til at modstå de 
græssende husdyr. Tjørn træffes mange 
steder vegeterende i naturlig løvskov pga. 
skygge. Skov-Æble hører mest til skov
brynenes lyse zone. Bævreasp er definitivt 
lyskrævende og kan ikke overleve i sko
vens mørke. 

I urtefloraen er de arter bemærkelses
værdige, som vi normalt træffer øst for is
randslinien, og som er sjældne vestfor. For 
en del arters vedkommende ophører ud
bredelsen temmelig brat ved isens ho
vedstilstandslinie. Det er i særdeleshed 
fordi, de arters udbredelse følger skovene. 
Det gælder følgende af tabellens arter: 
Aks-Rapuntsel (Phyteuma spicatum), Liden 
Lærkespore (Corydalis intermedia), Hvid 
Anemone (Anemone nemorosa), Krybende 
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Læbeløs (Ajuga reptans), Alm. Fjerbregne 
(Athyrium filix-femina), Skov-Rørhvene 
(Calamagrostis arundinacea), Alm. Mange
løv (Dryopteris filix-mas), Enblomstret Flit
teraks (Melica uniflora), Alm. Bingelurt 
(Mercurialis perennis), Bakke-Gøgelilje 
(Platanthera bifolia), Skov-Viol (Viola rei
chenbachiana), Miliegræs (Milium effusum), 
Desmerurt (Adoxa moschatellina) og Ved
bend (Hedera he/ix). 

De arter, som trives godt i Holt Krat, 
kan umuligt være synderligt fordringsful
de eller kalkkrævende. Så kunne de ikke 
klare sig på den beskedne bunds nærings
stoffer. Det afgørende er åbenbart, at Holt 
Krat er en skov. Flere arter, f.eks. Stor 
Fladstjerne (Stellaria holostea) er endnu me
re nøjsomme og kan derfor trives i mange 
vestjyske egekrat. Som regel er der kun en 
enkelt eller måske slet ingen af den gode 
skovbunds arter i de vestjyske egekrat. 
Kun tilsammen har de en flora som den i 
Holt Krat. 

Det usædvanlige ved Holt Krat er 
mængden af arter, hvis sammenhængende 
udbredelse ophører ved israndslinien. De 
arter har sandsynligvis haft en vid udbre
delse i Vestjylland, før mennesket og dets 
husdyr ødelagde den oprindelige skov
bund. Netop fraværet af græsning i Holt 
Krat er måske den mest afgørende faktor 
for skovens for disse egne rige flora. Det er 
næppe nogen overdrivelse at kalde skov
bundsfloraen i Holt Krat historisk. 

Holt Krats historiske skovbund lader 
ane, hvad vestjysk skovbund engang kun
ne præstere, måske så sent som i tidlig 
middelalder. En bundflora som i Holt Krat 
kan have været almindelig i lavskovsom
råder som enghaver og skovhaver. En
gang vil pollenundersøgelser måske kun
ne dokumentere denne antagelse. I histo
riske kilder kender vi skovhaver i senere 
hedeegne fra Brørup sogn i den østlige del 
af Ribe amt. 

Skoven ses ikke at have været indgær
det eller inddiget. Der ses ingen signatur 
for gærde på de gamle kort, og man finder 
ingen sikre rester af gærder i eller omkring 
skoven. Der kan meget vel have været ris
gærder af Hassel. 
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Garylus avellana (Hassel) 
Crataegus /aevigata (Alm. Tjørn) 
C. managyna (Engriflet Tjørn) 
Frangula alnus (Tørst) 
Hedera helix (Vedbend) 
Lanicera periclymenum (Vild Kaprifolie) 
Ma/us sylvestris (Skov-Æble) 
Quercus robur (Stilk-Eg) 
Q. petraea (Vinter-Eg) 
Sarbus aucuparia (Alm. Røn) 
Tilia cardata (Småbladet Lind) 
Viburnum apu/us (Kvalkved) 
Juniperus cammunis (Ene) 

Tabel 1. Oversigt over vedplanter i Holt Krat. 

List af waady p/anis in Halt Krat. 

Af jordfaste fortidsspor findes i parcel 
1b nogle runde lavninger i jordsmonnet, 
vel omkring 75 cm i tværmål og omgivet 
af en lav jordvold, vel 10  cm høj og med en 
bredde på 30-40 cm. Lavningen er et keg
leformet hul fyldt med blade, pinde og 
løst sand, som man kan grave op med de 
bare hænder til en dybde af 75 cm, før man 
når fast, gult sand. Der fandtes ikke spor 
af kul eller gamle hasselnødder i hullerne. 

Omkring 500 m sydøst for Holt Krat er 
der i dalens kant kampestensfundamenter 
med dårligt cementpuds fra to bygninger. 
Ved siden af vokser forskellige kultur
træer og -buske: Herstammet Ahorn (Acer 
pseudoplatanus) med enkeltstammer op til 
50 år, Hvidgran (Picea glauca), Stikkelsbær 
(Ribes uva-crispa), Mirabel (Prunus cerasife
ra) og Hindbær (Rubus idaeus). Endvidere 
er der Park-Lind (Tilia x vulgaris) med en 
diameter i brysthøjde på 70 cm, måske 100 
år gammel og to Skov-Elm (Ulmus glabm) 
på 50-70 år og endelig to mangestammede 
Småbladet Lind med 20-30 cm tykke en
keltstammer. Stedet hedder på ældste må
lebordsblad P12 "Dybdal". Kortet er fra 
1872-1874. Stedet må formodes at være en 
nedlagt landejendom, og træernes aldre er 
nok i det højeste 125 år. Da Småbladet 
Lind i miles omkreds kun findes i Holt 
Krat, er det nærliggende at tro, at husman
den har hentet træerne i skoven, mens 
Skov-Elm og Park-Lind må stamme andre 



Anemone nemorosa (Hvid Anemone) 
Athyrium filix-femina (Alm. Fjerbregne) 
Ajuga repfans (Krybende Læbeløs) 
Adoxa moschatellina (Desmerurt) 
Convallaria majalis (Liljekonval) 
Calamagrostis arundinacea (Skov-Rørhvene) 
Garyda/is intermedia (Liden Lærkespore) 
Dasehampsia flexuosa (Bølget Bunke) 
Oactylis glomerata (Alm. Hundegræs) 
Dryopteris ti/ix-mas (Alm. Mangeløv) 
Gagea lutea (Alm. Guldstjerne) 
Hieracium sp. (Høgeurt) 
Ho/cus mollis (Krybende Hestegræs) 
Hypericum maculatum (P rikbladet Perikon) 
Luzula pilosa (Håret Frytle) 
La thyrus monianus (Krat-Fladbælg) 
Melica nutans (Nikkende Flitteraks) 
M. uniflora (Enblomstret Flitteraks) 
Milium effusum (Miliegræs) 
Majanthemum bifolium (Majblomst) 
Melampyrum pratense (Alm. Kohvede) 
Mereuriafis perennis (Alm. Bingelurt) 
Oxa/is acetosella (Skovsyre) 
Pteridium aquilinum (Ørnebregne) 
Piatanthera bifolia (Bakke-Gøgelilje) 
Phyteuma spicatum (Aks-Rapuntsel) 
Rubus saxalilis (Fruebær) 
Solidago virgaurea (Alm. Gyldenris) 
Stellaria ho/ostea (Stor Fladstjerne) 
Trientafis europaea (Skovstjerne) 
Vaccinium myrtillus (Blåbær) 
Viola reichenbachiana (Skov-Viol) 
Veronica officinafis (Læge-Ærenpris) 

Tabel 2. Oversigt over urteliaraen i Holt Krats flade del. 

List af species constiluting the herba/ /ayer in the flat 
part af Halt Krat. 

steder fra. Ved flere af gårdene i omegnen 
bemærker man, at der vokser op til adskil
lige Småbladet Lind, så det har åbenbart 
været almindeligt at hente sig nogle af de 
meget yndefulde træer i skoven, for Små
bladet Lind har ikke normalt været dyr
ket. Formentlig er den hentet som stiklin
ger i Holt Krat. 

HOLT KRAT OG NATUREN 
Småbladet Lind i Holt Krat lader tanken 
gå mod varmetidsskov. Det er akkurat 
som i Jonstrup Vang, på Køge Ås og i Vin
deholme Skov og andre skove på Lolland. 
Artssammensætningen minder, men 
træerne er ikke videre gamle. Helt sikker 

på, hvad forfædrene har plantet, kan man 
såmænd heller ikke være. Det er under
ligt, at alle lindetræerne står i Holt Krats 
vestlige halvdel. 

Gram et al. (1944) opregner ialt 30 af de 
frodige skovkrat I dem findes Hassel i 70 
% og Småbladet Lind i 20 %. Nævnte for
fattere har også registreret Hassel i kyst
krat, der jo gerne er ret uberørte af land
bruget. De har den også i ådals- og bakke
krat, steder der formentlig ikke har kunnet 
pløjes og som var besværlige at rydde. På 
skråninger virker græsning desuden ofte 
mindre ødelæggende end på flad jord. 

Hassel eller "Hessel" nævnt fra hedeeg
nene fra før i tiden taler om forsvundne 
skove. Det er muligt at opregne adskillige 
i stednavneregisteret til Trap (1968), skove 
af en vis frodighed. Dalgas (1883-1885) op
regner samtlige tidligere skove og krat, 
men han går ikke så højt op i deres kvali
tet. Dog nævner han meget hyppigt Has
sel fra de mange moser, som han under
søgte. 

HOLT KRAT OG KULTURSPORENE 
Når der er afvekslende natur, er det 
nærliggende at søge de kulturspor, som er 
knyttet hertil. Det drejer sig specielt om 
spor af stævningsdrift på Eg, Hassel og 
Småbladet Lind. 

Stævningsdrift, særligt på Hassel, har til 
nyere tid været udbredt i det sydlige og 
sydøstlige Danmark. Spørgsmålet er så, 
om den driftsform engang også var ud
bredt i det øvrige land. I Holt Krat møder 
vi så uomtvistelige rester af stævnings
drift inde i Jyllands hedeegne. Det må si
ges at være et påfaldende løsrevet kultur
spor, når man tager i betragtning, at stæv
ningsdrift har været - og til dels stadig er 
- almindelig over hele den gamle verden. 

Man må nok gå ud fra, at hvor et træ
navn har givet anledning til et stednavn, 
så må der på navngivningstidspunktet i 
det mindste have været en bestand af det 
pågældende træ og ikke blot enkelte ek
semplarer. Hvis man efter Traps stednav
neregister optæller lokaliteter med Hassel 
eller Hessel forrest, er der ialt 102 sådanne 
navne. Deraf ligger 18 i landets hedeegne. 
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Forsøger man det samme med stednavne, 
der indledes med Lind, når man til, at der 
ialt er 228 sådanne navne i Landet. Deraf 
findes de 35 i Jyllands hedeegne. Alt dette 
fortæller, at der var underskov. Så må man 
gå ud fra, at der også var underskovsdrift, 
hvilket normalt vil sige stævningsdrift 
Driftsmæssigt ligger Holt Krat altså ikke 
særligt isoleret, eller rettere: det lå i sin tid 
ikke isoleret. 

Hvor længe siden er det så? Det har 
man foreløbig ingen præcis mening om. I 
1688-matriklen er der ikke nævnt flere 
egekrat end de nu kendte, omend der end
nu 100 år senere var mange spredte 
buskadser i heden efter alt for hyppig ned
hugning - for stævning kunne man ikke 
kalde denne rovdrift. Et andet indicium 
for skovlandets forsvinden er den mangel 
på høenge, der spores med engtildelingen 
ved Kjærshovedgård fra år 1500. Den 
engmangel er så på sin side først blevet 
mærkbar, da befolkningstallet øgedes ef
ter den sorte død midt i 1300'årene. Det 
spores i Holt Krats område ved en række 
sandemandstog fra 1459 og fremad. Et 
sandemandstog er et syn foretaget af lo
kalkendte vidner. 

Fra perioden før den sorte død er der in
gen oplysninger om mangel på skov eller 
eng i området. Men man kan nok gå ud 
fra, at de sammenhængende skoves tid 
forlængst var ude. Der havde længe været 
påvirkninger, som fik det til at svinde i 
skovene (Odgaard 1985). 

Det er vel sandsynligt, at man har søgt 
at hæge om de bevarede skovrester ved at 
hegne dem. Derved blev de, hvad man se
nere har betegnet skovhaver eller blot ha-
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ver. Systemet er kendt fra England, hvor 
man allerede længe inden Doomesday 
Book fra 1066 havde haft et veludviklet 
driftssystem med hegnede stævningssko
ve (Rackham 1986). 

I 1500'tallet var skovlandet i øst som nu 
heller ikke langt borte fra Holt Krat. End
nu i 1688 var der skov ved Isen og ved 
Guldforhoved 10 km mod vest. Lad os nu 
forestille os, at der på blot en del af de lo
kaliteter, der havde fået navn efter Hassel 
og Lind - for ikke at tale om to landsbyer, 
der ligefrem hed Hauge (=have) - har 
været skovhaver med stævningsdrift Så 
kan man godt tillade sig at fremkomme 
med det kvalificerede gæt, at Sepstrups 
skovhave, Holt Krat, ikke som kulturfæ
nomen har været adskilt fra resten af 
stævningskulturen i afstand, men kun i 
tid. 
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F o r fattervej ledning 
Flora og Fauna bringer artikler om udforskningen af 
Danmarks plante- og dyreverden. Det er vigtigt, at ar
tiklernes indhold dels er originalt, dels er formuleret 
klart og tydeligt. Manuskripter til tidsskriftet forfattes 
på dansk og skal desuden indeholde et engelsk sum
mary. Korte artikler uden illustrationer kan dog indle
veres uden noget surnmary (men med titlen skrevet på 
både dansk og engelsk) og vil i så fald blive bragt un
der rubrikken: >>Mindre meddelelser«. 

ArtsllaVIle. - Såfremt danske artsnavne eksisterer, 
skal disse benyttes; men første gang en art nævnes i 
teksten anføres desuden dens videnskabelige navn i 
parentes. 

Citeri11g af publicerede kilder. - Publicerede kilder cite
res i teksten med navn og årstal, f.eks.: (Torp 1993), 
Hadley & Pegg (1989), (Mossberg et al. 1994). Citeres 
flere afl1andlinger i samme parentes, benyttes følgen
de standard: (Hansen 1970; Jensen 1975, 1976). Alle 
publicerede kilder skal figurere i et afsnit med titlen 
>>Citeret litteratur« og arrangeres i alfabetisk rækkeføl
ge efter følgende standard: 

(KAPITEL I BOG) 
Hadley, G. & Pegg, G. F. 1989: Host-fungus relation

sbips in orchid mycorrhizal systems. - I: Pritchard, 
H. W. (red.), Modem methods in orchid conservati
on: the role of physiology, ecology and manage
ment. Cambridge Universily Press, Cambridge, pp. 
57-71. 

(BOG) 
Mossberg, B., Stenberg, L. & Ericsson, S. 1994: Den sto

re nordiske flora. Dansk udg. v. J. Feilberg & B. Løjt
nant. - G. E. C. Gads Forlag, København. 

(TIDSSKRIFTARTIKEL) 
Torp, E. 1993: Fortsatte studier over Grærup Langsø. 

Flora og Fauna 99: 65-73. 

Der skal i artiklen være henvist til samtlige kilder an
ført under >>Citeret litteratur«. I mindre meddelelser ci
teres de publicerede kilder ikke som her angivet, men 
derimod med en komprimeret fuld reference i teksten 
- f.eks.: >>Torp (Flora og Fauna 99: 65-73, 1 993)<<. 

Citeri11g af upublicerede kilder. - Mundtlige meddelel
ser omtales i teksten som f.eks.: >>(Hans Jensen, 
pers.comm. 1981)<<. Meddelelser i form af breve omta
les i teksten som f.eks.: >>(Jens Hansen, in litt. 1965)«. I 
artikler, som helt eller delvist bygger på u publicerede 

kort og manuskripter m.v., nummereres disse fort
løbende i et afsnit med titlen >>Upublicerede kilder<<. 
Dette afsnit anbringes i artiklen efter afsnittet >>Citeret 
litteratur<<. Der skal i artiklen være direkte henvisnin
ger til samtlige upublicerede kilder på listen, f.eks.: 
>>(upubl. 3)<<. I mindre meddelelser citeres upublicere
de kort og manuskripter ikke som her angivet, men 
derimod med en komprimeret fuld reference i teksten. 

Takkebemærkui11ger . - Eventuelle takkebemærknin
ger samles i et afsnit med titlen >>Tak<<, som placeres 
umiddelbart før >>Citeret litteratur<<. 

Figurer og tabeller. - Figurer og tabeller skal kunne 
reduceres til 63, 90 eller 135 mm i bredden og afleveres 
på særskilte ark. Der skal altid udarbejdes forklarende 
figur- og tabeltekster, som i manuskriptet anbringes i 
forlængelse af brødteksten (»hovedteksten«). Alle fi
gur- og tabeltekster skal skrives på både dansk og en
gelsk (i tilfælde af længere tekster bør den engelske 
udgave forkortes). I artiklens brødtekst skal der være 
henvisninger til samtlige figurer og tabeller i artiklen. 
Tabeller udføres uden brug af streger og rammer. Som 
figurer kan anvendes tegninger og diagrammer samt 
skarpe, velbelyste og kontrastrige fotografier. Fotogra
fier afleveres som sort/hvide højglans papirbilleder el
ler som farvedias. Originalernes kvalitet og redak
tørens skøn afgør, hvorvidt figurerne bliver trykt i 
sort/hvid eller i farve (jf. Flora og Fauna 101 (1) :  2, 

1995). 
Arbejdsga11g. - Manuskriptet, med angivelse af for

fatterens adresse og telefonnummer, indleveres ma
skinskrevet eller som computer-udskrift - i begge 
tilfælde med dobbelt linieafstand. Alle manuskripter, 
uanset om de omhandler zoologiske eller botaniske 
emner, skal sendes til den ansvarshavende redaktør. 
Redaktionen sender derefter manuskriptet ud til kri
tisk gennemlæsning hos relevante fagfolk. To kom
menterede eksemplarer af manuskriptet returneres til 
forfatteren sammen med en >>ren« kopi. Den rene kopi 
tilrettes af forfatteren og sendes til redaktionen sam
men med de kommenterede eksemplarer - og meget 
gerne ledsaget af en opdateret elektronisk udgave i 
Word Perfect eller (helst) Microsoft Word. Så hurtigt 
som muligt får forfatteren herefter tilsendt en kopi af 
spalteopsætningerne, som omgående rettes igennem 
og returneres til redaktionen. 

Særtryk. - Alle artikler i Flora og Fauna (dog ikke 
mindre meddelelser) honoreres automatisk med 50 
særtryk. Ekstra særtryk kan rekvireres mod betaling. 
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