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KAMPAGNEN BLEV VÆK
V I FORSTÅR IKKE ET KVÆK
Med Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 67 af
4. februar 1991 blev der gennemført artsfred
tUng af en lang række dyr og planter. Artsud
valget synes stort set at være foretaget, som
vinden blæser. Desuden er fredningens over
ordnede målsætning uklar; det er således ka
rakteristisk, at bekendtgørelsen end ikke inde
holder en formålsparagraf. Allerværst er det
dog, at den helt nødvendige folkeoplysning om
fredningen på det nærmeste er udeblevet.
I perioden efter fredningen af padder og
krybdyr i 1981 kunne man dårligt åbne en avis
eller tænde for sin radio eller sit fjernsyn uden
straks at blive antastet af en frø, som med foru
rettet røst meddelte: "Mit vandhul er væk, jeg
forstår ikke et kvæk"! Den massive oplysnings
kampagne var en indsats, som fik uvurderlig
betydning - ikke kun for padde- og krybdyr
arterne specifikt, men i høj grad også for andre
organismer knyttet til især de små vandhuller.
Det samme kan desværre ikke siges om "op
lysningskampagnen" efter 1991-fredningen.
Her har man sagtens kmmet undgå at støde på
emnet i større omfang. Bortset fra, at informati
onsmateriale i mindre målestok er blev udsendt
til skoler, har man stort set selv skullet opsøge
informationerne hos Skov- og Naturstyrelsen.
Dette burde vel næppe være nødvendigt, når
der er tale om en knmpng11e! Dertil kommer, at
flere dele af informationsmaterialet hurtigt blev
udsolgt og ikke siden er blevet genoptrykt.
Det må tilføjes, at der foruden Skov- og Na
turstyrelsens beskedne indsats også har været
enkelte private tiltag - først og fremmest Peter
Winds glimrende artikelserie om fredede plan
ter i Urt. Det er imidlertid højst utilfredsstillen
de, ja nærmest grotesk, at "markedsføringen"
af en stor, national fredning skal bero på privat
personers ukoordinerede initiativer.
På nuværende tidspunkt har mange fag- og
amatørbiologer nok som de eneste et rimeligt
godt kendskab til fredningen. Vi har nemlig
været nødt til at sætte os ind i den, fordi den på
en række punkter besværliggør (og i værste
fald forringer) vores fortsatte arbejde med at
undersøge den danske natur - et arbejde, som
ellers til stadighed forbedrer det faglige funda
ment for dansk naturbeskyttelse. Det er trist og
aldeles uhensigtsmæssigt, at næsten kun folk,
som i forvejen var ansvarsbevidste omkring
sjældne dyr og planter, har fået kendskab til
fredningen.
Skov- og Naturstyrelsen må omgående puste
liv i oplysningskampagnen-og derved forsøge
at få noget positivt ud af en bekendtgørelse,
hvis nyttevirkning i øjeblikket er mere end
tvivlsom.
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VEJLE

Indkaldelse til GENERALFORSAMLING 1997
Lørdag den 24. maj kl. IO afholdes generalforsamling på Pårup Kro, Ringkøbingvej l, 7442
Engesvang.
Der indledes med kaffe og rundstykker for egen regning. Tilmelding til kaffen senest 22. maj til
Ernst Torp, tlf. 75871254.
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3.
4.
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7.

Dagsorden.
Val g af dirigent.
Formanden aflægger beretning.
Kassereren fremlægger regnskabet.
Forslag fra medlemmer drøftes.
Valg af bestyrelse. På valg er Jens Wolf Jespersen,
Valg af revisor. På valg er Toke Skytte.
Eventuelt.

Sigvald Kristensen

og Simon

Lægaard.

Efter generalforsamlingen er der ekskursion til egekrattet STENHOLT SKOV under ledelse af
Eiler Worsøe.

Her ser vi på eftervirkninger af stævningsdrift og græsning i krat og på hede. Vi ser også på den
ikke særligt rige flora og på den kunstige sø Skallerund, anlagt ca. 1930.
Den medbragte frokost kan i tilfælde af regnvejr indtages her i et underjordisk lokale. Derefter
ser vi på nogle smukke, tidligere høenge ved Skygge Å og den rige flora her klods op af tørre
heder. Er der tid til overs, ser vi på stedet for Bølling Søs genoprettelse.
Vi skal naturligvis også se på små og store dyr.
Kilder:
Gram, K. et al., 1944: De jydske Egekrat og deres Flora. - Det kongelige danske Videnskabernes
Selskab. Biol. Skr. Bind III, Nr. 3. (244 Stenholt Skov side 91).
Wind, Peter, 1990: Oversigt over botaniske lokaliteter. 7. Århus Amt. (14/19, side 101-1 02).
Worsøe, Eiler, 1980: Jyske egekrat. Oprindelse, anvendelse og bevaring. - Flora og Fauna 86:51-63

Prøv at skaffe et nyt medlem/en ny abonnent!
Vedlagt finder du en hvervefolder, som er beregnet til at give videre til en
interesseret. Hvis du derved kan skaffe et nyt medlem eller en ny abonnent,
hjælper du med til, at FLORA OG FAUNA kan blive et endnu bedre og smuk
kere blad. På forhånd mange tak for din indsats for bladet!
Til kontingentindbetaling bedes du anvende det vedlagte girokort, som påfø
res 125 kr (institutioner kr. 150). Nye medlemmer/abonnenter bør anvende giro
kortet i folderen. Dette kort kan også anvendes, hvis man ønsker flere eksempla
rer af registeret.

Generalforsamling på Snaptun Færgegård 27. april1996
l.

2.

Til dirigent valgtes Eigil Holm. Han konstaterede lovlig indvarsling.
Derefter aflagde formanden Ernst Torp beretning og udtalte bl. a.:
Det mest spændende, der er sket i 1995, har været udarbejdelsen af register og index til
de første I 00 årgange af FLORA OG FAUNA. Med stor interesse har vi i bestyrelsen
fulgt det kæmpearbejde, som Jens Wolf Jespersen og Sigvald Kristensen har udført.
Arbejdet var nok større og mere kompliceret, end vi havde forestillet os, men er nu af
sluttet, og det er lykkedes at få læst korrektur på alle årgange. Vi fik et tydeligt indtryk
af, hvor sjældne årgangene fra før 1899 er. Hverken Statsbiblioteket eller Det kongelige
Bibliotek har et kornplet sæt. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige jer hjertelig tak
for det store arbejde, som I har udført. De 30.000 kr., som Aage V. Jensens Fonde
stillede til rådighed til udarbejdelsen, har I delt mellem jer, men de dækker næppe det
store arbejde, som I har haft.
Vi må konstatere, at registeret er et meget nødvendigt redskab for at finde rundt i de
spredte artikler om alle naturhistoriske emner gemt i. hundrede årgange. Jeg tror, at vore
efterkornmere vil påskønne dette arbejde. Det vil være til gavn for alle, der arbejder med
dyr og planter.
FLORA OG FAUNA er i år udkommet med det sædvanlige antal hæfter, det sidste lidt
før midten af april, da det blev forsinket det meste af en måned på grund af vanskelig
heder med penge fra Skov- og Naturstyrelsen til Kaj Halbergs artikel.
Vores nye redaktør, Henrik Ærenlund Pedersen, har nu haft lejlighed til at præsente
re en årgang for os. Den blev på 108 sider, eller mindre end de nærmest foregående. År
gang 1994 med jubilæumshæftet var således på 132 sider. Det mest overraskende er nok
hæfte 2 med fine farvefotografier, som dog har fordyret dette hæfte, men forhåbentlig
ikke mere end foreningens økonomi kan klare det.- Ved at studere de udkomne 3 hæfter
har jeg det indtryk, at vi har fået en dygtig og kompetent redaktør, som arbejder hurtig
og præcis. Jeg ved, at det er hans plan at få hæfte 4 ud i december. Vi må se, om det
lykkes i år for første gang i en lang årrække.
Det er meget vanskeligt at få økonomisk støtte til Flora og Fauna. I en årrække har vi
ikke kunnet få støtte fra Undervisningsministeriet, da de mener, at vores økonomi er for
goci, men nu prøver vi at søge på ny. Hidtil har vi heller ikke kunnet få noget fra Kultur
ministeriet, da vi ikke har kunnet få tidsskriftet anerkendt som et kulturtidsskrift.
Til slut vil jeg opfordre medlemmerne til at skrive i Flora og Fauna og til at skaffe nye
medlemmer/abonnenter.
Jeg vil bringe en stor tak til redaktionen og til mine bestyrelseskolleger for et fortræffe
ligt samarbejde. Ved på hver sin måde at give et bidrag, hjælper vi alle med til, at fore
ningen og det hundredeårige blad FLORA OG FAUNA kan fortsætte.
Beretningen blev vedtaget uden protester, men gav anledning til en omfattende debat. Peter
Wind spurgte om medlemstal og FLORA OG FAUNAs oplag. Mente at tipsmidler var et en
gangsbeløb og at bedre markedsføring var nødvendig. Mente ikke at Urt var en konkurrent,
blot et andet fagblad. Mener at farver giver bladet et løft. Eiler Worsøe redegør for abonne
menternes historie m.h.t. de øvrige naturhistoriske foreninger. Ernst Torp sagde bl.a., at til
skud var nødvendige. Der må bindes midler i artiklerne så vidt muligt. Det er lettest at få
hjælp til landsdækkende foretagsomhed. Henrik Æ. Pedersen sagde, at FLORA OG FAUNA
faktisk er landsdækkende. Sigvald Kristensen sagde, at det var medlemsskaren også. Hvortil
nogle replicerede, at det var styrelsen ikke. Eigil Holm mener, at der bør ligge brochurer på f.

eks. Naturhistorisk Musewns kioskhylder. Thomas Secher oplyser om hidtidig reklamevirk
somhed, som er ret omfattende. Eiler erindrer om Forskningsrådet, som støttegiver med bla
dets nuværende tilrettelæggelse. Henrik mener, at vi fylder en niche med vore originale artik
ler, og at vi skal udnytte vore fordele bedre, mens tid er.
3. Kassereren, Sigvald Kristensen, aflægger regnskab. Han synes, at det ser sort ud fremover.
Thomas mener, at vi i snit over mange år har haft 10.000 kr i overskud årligt, hvilket er godt
nok. Den slags svinger op og ned. Det hindrer også tilskud fra det offentlige, med mindre vi
finder på særlige arrangementer. Henrik mener, at vi må have hjælp til modernisering af det
ikke alt for moderne udseende. Peter Wind mener, at indtægt og udgift skal høre sammen d.v.
s. højere kontingent. Eigil Holm synes, at bladet reelt er overmåde billigt, så man godt kan ta
ge mere. Jens Wolf siger modsat, at hvert af de tre hæfter reelt koster 40 kr, hvilket er nok.
Holm synes, at vi hellere skulle være glade for vor store formue. Derefter godkendtes regn
skabet.
4. Der var ikke indgået forslag fra medlemmerne.
5. På valg for de næste tre år var Jane Anderson, Helge Walbovd og Eiler Worsøe. De genvalgtes
alle tre uden protester.
6. Palle Jørum ønskede at træde af som revisor, hvorfor han takkes mange gange for sit hidtidige
arbejde. I stedet valgtes Nina Rehfeldt.
7. Eventuelt. Et eventuelt nyt layout drøftedes. Henrik mente at det var bedst, men dyrest med far
veforside. Det var godt at se specielt ud, men garnmeldags var det nu. Når bladet er bagud, må
efterslæbet indhentes. Thomas mente, at det skulle overvejes nøje, og at det krævede folk til
arbejdet i redaktionsstaben. Helge Walbovd mente ikke, at det hjalp at ændre udseende. Peter
Wind mener, at vort aktivitetsniveau er meget lavt. Thomas siger, at vort hovedformål netop
er at udgive bladet, der efterhånden er enestående af sin slags. Resten af, hvad vi gør, er bi
ting. Men vi kunne vælge andre metoder. P�ter Wind mener også, at man bør undersøge, om
bladets format er tidssvarende. Andre oplyser, at det har vi drøftet en tid allerede.Walhovd
mener ikke, at vi kan komme på ekskursionsmæssig højde med så mange andre foreninger.
Holm siger, at vi jo kunne lave fællesarrangementer med andre. Jane Anderson oplyser, at
det har musewnsforeningen forlængst prøvet med et pinligt dårligt resultat.
Ref.: Eiler Worsøe
Ernst Torp takker, og mødet afsluttes kl. 11.45.

Kontingent 1997
er
125 kr. for personlige medlemmer/abonnenter og
150 kr for institutioner.
Beløbet bedes venligst indbetalt snarest
og senest l. marts 1997.
Vi opfordrer til, at betalingsfristen overholdes.
Tak!

Fugleedderkoppen

Atypus affinis Eichwald,

1830,

genfundet i Danmark
Morten D. D. Hansen
Skejby Vænge 159
8200 Århus N

Anders Aasberg Pedersen
Vestergade 31D, 13
8000 Århus C

Atl;pus affillis Eichwald, 1830, in Denmark

Having been considered extinct for over 60 years, the orthognath spide1� Atypus affi
nis, was rediscovered in Denmark in 1994. This artide gives an overview of the cur
rent status and distribution of the species.
Since 1994, Ah;pus affinis has been found in 9 distinct colonies, 7 in the Silkeborg
area in central Jutland, one in Helgenæs in Djursland, and one in R øsnæs in W Zea
land. The colony sizes have been estimated, ranging between 100 and 10,000, and
therefore we do not consider A. affinis an endangered species in Denmark
The habitats of Atypus affinis are, in accordance with several German investigati
ons, sun-exposed, sandy slopes with open, mixed vegetation of oak (Quercus sp.), ju
niper (Juniperus communis), and heather (Cal/una vulgaris). In addition, the species has
also been found on coastal slopes with dense vegetation of blackthorn (Pntnus spinosa)
and hawthorn (Crataegus sp.).

På en ekskursion til Salten Langsø i Midt
jylland den 9. oktober 1994 fandt artiklens
forfattere en edderkop, som blev hjem
bragt til Aarhus Universitet. Her blev den
bestemt til art af cand. scient. Claus Vangs
gaard, og det viste sig at være en han af
Atypus affinis, en fugleedderkop, som læn
ge havde været anset for uddød i Dan
mark.
Den efterfølgende uge blev der foran
staltet en ekskursion til findestedet, og ef
ter ca. en halv times eftersøgning blev det
første spind opdaget. Da først søgebilledet
var indstillet, viste det sig, at der langs vej
kanten fandtes en større koloni af A. affi
nis, og arten var dermed igen en del af den
danske fauna.
I det følgende gøres rede for artens sta
tus i Danmark.
UDBREDELSE I DANMARK
I Danmark er A. affinis den eneste vildtle
vende repræsentant for gruppen af fugle
edderkopper (Ontognatha). Den henreg
nes til familien Atypidae, hvis arter alle er
karakteriseret ved at føre en underjordisk
tilværelse, idet de graver lange rørforme
de huler. Hulerne fores med et rørformet
Flora og Fauna 103 (1): 1-5. Ar/111s 1997

spind, hvoraf ca. 5 cm stikker op over jor
den (fig. 1 ). Generelt erkendes artens til
stedeværelse på en lokalitet ved denne
overjordiske del af spindet. Biologien hos
A. affinis er i øvrigt velbeskrevet i litteratu
ren (se bl.a. Nielsen 1928; Kraus & Bauer
1974).
Det første danske fund af Atypus affinis
er fra 1912, hvor J. P. Kryger fandt en kolo
ni ved et stengærde syd for Hareskoven
på Sjælland (Nielsen 1928). I Hareskoven
blev Atypus også fundet ved "den sandede
vej". Arten forsvandt fra Hareskoven om
kring 1929 (Meyer 1975), men angivelser
ne herom er noget usikre. Den er tillige
fundet i Slotslyngen ved Hammershus
samt i Paradisbakkerne - begge lokaliteter
på Bornholm (Brændegård 1962), hvor ar
ten med overvejende sandsynlighed end
nu kan findes.
I Kraus & Bauer (1974) er Ahjpus affinis
på et udbredelseskort over de europæiske
Atypus-arter angivet fra Midtjylland, men
selv ved nærmere undersøgelser har det
desværre ikke været muligt at spore kil
den til denne interessante oplysning (Otto
Kraus, in litt. 1996).
Det første sikre danske fund af Atypus
l

Kort over den kendte udbredelse af Atypus
Danmark pr. 1. august 1996. Udfyldte cirk
ler angiver områder med recente forekomster, jf.
tabel l.
Fig.

2.

nffinis i

Mnp siwwing arens with extnnt ocwrrences of Atypus
affinis in Demuark, cf tab/e 1.
Fig. 1. Udgravet rør af Atypus

affin is.

Exeavated tube of Atypus affinis.

affinis i nyere tid er fra Højkol Skov på
nordsiden af Salten Langsø, hvor arten
blev fundet på en sydvendt vejskråning.
Efter en systematisk eftersøgning kan det
nu konstateres, at edderkoppen er almin
deligt udbredt på alle egnede lokaliteter
(tabel l, fig. 2) i området- med Langebak
ke, Salten-profilen samt Sindbjerg (leg.
Flemming Nielsen) som yderpunkter i ud
bredelsesområdet. På Helgenæs er der
fundet en mindre koloni ved Lushage (leg.
Bo Andersen), og på Røsnæs er den fundet
i området omkring Røsnæsgården (leg.
Henning West). Bemærkes skal det, at ar
ten er fundet på Himmelbjerget, mindre
end 10 m fra tårnet!
Vore undersøgelser har vist, at der i
Danmark findes to hovedtyper af habita
ter, hvor Atypus kan findes. Den første om2

fatter samtlige lokaliteter i Silkeborg-om
rådet og er karakteriseret ved SSV-vendte,
soleksponerede skråninger på ekstremt
sandet jord. Graden af tilgroning på loka
liteterne varierer; kolonien ved Salten-pro
filen findes i tæt græsbevoksning, hvori
mod alle øvrige lokaliteter er kendetegnet
ved spredte bevoksninger af hedelyng
(Calluna vulgaris), Bølget Bunke (Deschamp
sia f!exuosa), Sandskæg (Corynephorus ca
nescens) og et mere eller mindre udpræget
bunddække af mosser. De tætteste fore
komster findes på lokaliteter med spredt
opvækst af eg (Quercus sp.) og ene (Juni
pents communis) samt et meget sparsomt
bunddække. På disse lokaliteter er der bå
de læ og høj indstråling på samme tid. Det
lader til, at et tæt bunddække af græsser
har en udpræget negativ effekt på be
standsstørrelse og -tæthed. Dette skyldes
muligvis en kombination af den direkte

Fig. 3. Udsnit af en typisk
Atypus-koioni.
A typicnl colony of Atypus.

skyggevirkning af græsserne, samt at en
tykkere førne- og rodmåtte vanskeliggør
etableringen af nye rør. En kraftig ned
græsning af habitaterne, som det f.eks. fo
rekommer på Sindbjerg, ser også ud til at
have en negativ effekt på bestandsstørrel
se og -tæthed.
De største ansamlinger af rør findes un
der "sydsiden" af lyngplanter, men ind
imellem ligger rørene også frit eksponere
de oven på jorden (fig. 3). Dette forekom
mer især i de tætteste kolonier.
Den anden habitattype er sydvestvend
te, sandede kystskrænter, overvejende
randmoræner. Her findes kolonierne i stej
le, meget ugæstfrie områder med lav be
voksning af tjørn (Crntaegus sp. ) og Slåen
(Prunus spinosa) med spredt bunddække
af græsser og mosser. Som i Midtjylland
findes rørene især ved sydsiden af lave
buske og græstuer. Kolonier på kyst
skrænter er· også fundet i Skåne (Hallan
der 1958) og i Tyskland (Broen & Moritz
1964).
Umiddelbart virker det besynderligt, at
Atypus skal findes på to så forskelligartede
habitater, men i overensstemmelse med
Stein et al. (1992) tyder vore undersøgelser
på, at det især er artens krav om let, usta
bil sandjord med den rette hældning, ori
entering og bevoksning, der betinger ud
bredelsen. A. affinis er således ofte fundet

på vejskråninger, der må betragtes som en
meget velegnet, men noget "temporær"
habitat.
På optimale lokaliteter findes arten i
tætheder på op til ca. 50 spindrør pr. m2,
hvilket kan sammenlignes med tyske un
dersøgelser, hvor maksimale tætheder på
op til 90 rør er blevet beskrevet (Kraus &
Bauer 1974).
På de jyske lokaliteter er A. affinis ofte
fundet sammen med den ligeledes varme
elskende Eresus niger (Pet.), hvis udbredel
se er nærmere beskrevet af Nørgaard
(1988).
UDBREDELSE I EUROPA

A. affinis kendes fra det meste af Europa,

men har en vestiigere udbredelse i forhold
til de nært beslægtede arter A. murn/is
Bertkau 1890 og A. piceus (Sulzer 1776).
Udbredelsesområdet strækker sig over he
le Mellemeuropa; desuden er den kendt
fra England og det sydlige Skotland
(Crowson & Crowson 1963), og fra Sveri
ge, hvor der findes en lille koloni på Kulla
berg på Kullen (Hallander 1958). Denne
koloni er stadig den nordligste i Europa,
men artens udbredelse i Nordeuropa er
sandsynligvis langt mere omfattende end
hidtil antaget. I det nordlige Tyskland er
arten således vidt udbredt med de nord
ligste forekomster i det vestlige Slesvig3

Lokalitet

Koordinater

Salten-profilen

9°33,8'0; 56°03,9'N

Anslået kolonistørrelse

Maks. tæthed i koloni

Spredle kolonier over 1000 m2

5

- ca. 500 dyr
Vejskråning ca.

9°34,7'0; 56°04,5'N

1,5 km syd for

Meget tætte kolonier over 1 ha

50

- ca. 5000 dyr

Salten
Sindbjerg

9°36,5'0; 56°08,8'N

Små og spredte kolonier over
1000 m2

•

<1

ca. 100 dyr

Høvild/

9°36,5'0; 56°04,9'N-

Tætte kolonier i stort område

Højkold Skov

9°38,7'0; 56°04,4'N

- ca. 10.000 dyr

Himmelbjerget

9°41,1 'Ø; 56°06,4'N

Meget lille koloni over 200 m2

50

<1

ca. 50-100 dyr
Gammel Rye

9°42,3'0; 56°04,3'N

50

T ætte kolonier over 0,5 ha·
ca. 5000 dyr

Langebakke

9°45,0'0; 56°04,3'N

Tætte kolonier over 500 m2-

20

ca. 500 dyr
Lushage,

10°32,0'0; 56°06,1'N

Helgenæs
Røsnæs

Spredte kolonier over 2000 m2 -

5

ca. 500 dyr
10°53,7'0; 55°44,1'N

Spredte kolonier over 3 ha -

10

ca. 2000 dyr

Tabel 1. Oversigt over kendte recente forekomster af Atypus affinis i Danmark pr. 1. august 1996 samt skøn over
bestandsstørrelser og -tætheder (antal/m2).
List af extant Danish occurrences af Atypus affinis known by

1 August 1996,

including esfimafed paufation sizes

and densities(number!m2).

Holsten (Frund et al. 1994) samt omkring
Hamborg (Kraus & Baur 1974).
STATUS I DANMARK
De seneste års milde vintre kan have haft
en gavnlig effekt på overlevelsen af A. affi
nis, men ud fra artens relativt vide fore
komst på egnede danske lokaliteter anta
ger vi, at den overordnede udbredelse har
været konstant i længere tid. Edderkop
pen kan ifølge Bristowe (citeret i Wiehle
1953) blive over 8 år gammel, og fundet af
mange store hunner tyder derfor på en fo
rekomst af ældre dato. I Nordtyskland er
A. affinis dog blevet fundet på flere nye lo
kaliteter i løbet af 1990'erne (Frank Lep
per, pers. comm. ), hvorfor det ikke kan
4

udelukkes, at arten kan have ekspanderet
noget igennem de seneste år.
Ungerne af A. affinis spredes vha. "bal
looning" (Wiehle 1953), hvilket bl.a. er ob
serveret på Røsnæs (Henning West, pers.
comm.), men artens spredningspotentiale
over længere afstande er ukendt, og en
evt. fremgang kan derfor ikke umiddel
bart tilskrives ekspansion over større af
stande.
Atypus' nuværende status giver ikke
umiddelbart anledning til bekymring for
artens fremtid i Danmark, idet den findes
udbredt over relativt store områder. Ed
derkoppen er især sårbar på små, isolere
de lokaliteter, som f.eks. stengærdet i Ha
reskoven på Sjælland, hvorfra den for-

svandt pga. tilgroning (Brændegård 1962).
Den største trussel mod A. affinis er uden
tvivl tilskygning af dens levesteder.
A. nffinis er uden held blevet eftersøgt
på ellers egnede lokaliteter som Rebild
Bakke1� Mariager Fjord samt det nordlige
Samsø. Vi formoder dog, at arten findes på
en række egnede lokaliteter i Danmark,
som endnu ikke er blevet undersøgt sandsynligvis især på Bornholm. Chancen
for at finde nye kolonier er størst i de
første uger af oktobe1� når hannerne van
drer på jagt efter parringsvillige hunner.

TAK
Tak til dr. Frank Lepper og prof. dr. Otto
Kraus for oplysninger om Atypus nffinis i
Nordtyskland, til cand. scient. Claus
Vangsgård for givtige kommentarer og
selskab på talrige ekskursioner og endv. til
cand. scient. Henning West. og cand. sci
ent. Morten Lindhardt for stor gæstfrihed
i forbindelse med eftersøgning af Ah;pus
på Røsnæs. Endelig tak til Søren Toft for
kritisk gennemlæsning af manuskriptet.
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Modtagne publikationer
Dnlgnnrd, V. 1995: Flyt11i11g nffroer og tudserforud for Hil
/erødlllotortrnfikvejells forlællgelse. 27 sider & bilag A-C.
Frederiksborg A111t, Tek11ik og Mi/jo. - Rapporten gør
rede for indsamlingen og flytningen af voksne dyr
og ægmasser af frøer og tudser fra vandhullet� som
vil blive berørt af Hillerødmotortrafikvejens forlæn
gelse, til erstatningsvandhuller etableret gennem de
senere år. Området, som vejen vil passere, rummer
bl.a. Østdanmarks største bestand af den sårbare
Løgfrø. Rapporten indeholder desuden en beskri
velse af tilstanden af såvel indsamlings- som udsæt
ningslokaliteterne.
Dnlgnnrd, V. 1995: Registreri11g nf beskyttede linturtyper i
FrederiksbO/g A111t. Metodebeskrive/se. 30 sider. Frede
riksborg A111t, Tek11ik & Miljø. ISBN 87-89628-36-5. - I

rapportens indledning nævnes de hidtidige naturty
pe-registreringer i Frederiksborg Amt, og opmærk
somheden henledes på den udvidelse af den gene
relle biotopbeskyttelse, som blev getmemført med
naturbeskyttelsesloven af 1992. De efterfølgende ka
pitler gennemgår hhv. registreringsmetoderne, den
botaniske værdisætning og definitioner af beskytte
de naturtyper. Rapporten afsluttes med en litteratur
liste og tre bilag.
Fog/1 Nielse11, O. 1996: Dn11111nrks græs/topper. Natur og
Museu111 35(3). 32 sider; pris: kr 42. Naturhistorisk Mus
eulll, Arl11ts. ISBN 87-89137-50-7. - Med udgangs
punkt i de ca. 30 danske græshoppearter fortælles
der om græshoppernes systematik og udviklingshi
storie, om deres bygning og livscyklus samt om de-
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res biologi, økologi og adfærd-herunder de forskel
lige typer af sh·idulation. EndeUg gives en artsover
sigt samt en bestemmelsesvejledning til de danske
arter. Hæftet er illustreret med tegninger, akvareller,
farvefotos og sangdiagrammer. Som supplement til
hæftet har Naturhistorisk Museum udgivet et kaset
tebånd med de danske græshoppers sange.
Hat11111e1; E. 1995: Ekstremfattigkær i Å rh11s A111t. Tek11isk
Rapport. 54 sider. Å rh11s A111t, Natur- og Miljøko11toret.
ISBN 87-7295-445-0.- Rapporten er udgivet på bag
grund af Nahtr- og Miljøkontorets arbejde med ud
arbejdelsen af naturkvalitetsplanen - bl.a. for at få
overbUk over i hvor stort omfang, der er behov for
en plejeindsats. En række indledende afsnit gør rede
for definitioner og anvendte metoder og indeholder
desuden oversigter over ekstrem fattigkærenes flora
samt de væsentligste trusler m.v. Rapportens hoved
indhold er dog en gennemgang af de 43 lokaliteter
med ekstremfattigkær, som blev fundet i Århus
Amt; det vurderes, at disse udgør ca. 90% af amtets
tilbageværende ekstremfattigkær. Sidst i rapporten
findes en detaljeret oversigt over de registrerede
plantearters fordeling på de undersøgte lokaliteter.
Hn111111er, E. 1995: Ekstre111rigkær i Å rhus A111t. Tek11isk
Rnpport. 56 sider. Å rhus A111t, Natur- og Miljoko11toret.
ISBN 87-7295-444-2.
Denne udgivelse er en pen
dent til rapporten om ekstremfattigkær; den er op
bygget efter samme model, men beskæftiger sig
med den endnu sjældnere kærtype i Å rhus Amt ekstremrigkærene. Af disse er der fundet 2 5, hvilket
skønnes at svare til ca. 80 % af de tilbageværende
ekstremrigkær i amtet.
Lnuge, M. 1996: Norde11S Svnmpe. 1. pnperbnck-udgnve.
291 sider; pris: kr 138. G. E. C. Gnds Forlag. ISBN 8712-03067-8.- Denne velkendte svampebog er nu ud
kommet som paperback. Bogen beskriver og illu
strerer mere end 800 i Norden forekommende arter
af storsvampe. De korte beskrivelser; som frem
hæver arternes vigtigste kendetegn og voksesteder,
bygger på forfatterens egne erfaringer og iagttagel
ser. Symboler angiver arternes giftighed eller spise
lighed. mustrationerne omfatter farvefotos og små
akvareller - sidstnævnte ofte udført med tavlerne
fra den berømte Flora Agarkina Danica som forlæg.
Mi/jo- og Euergi111i11isteriet, Lattdsplauafdeliugells 4. koll
tor 1995: Vejled11i11g 0111 plalllæg11i11g i kysto111rådeme.
29 sider; pris: kr 115. Mi/jo- og E11ergi111i11isteriet, Lnllrls
plallafdelillgell.lSBN 87-601-5803-4.- Vejledningen er
udarbejdet som opfølgning af lov nr. 439 af l. juni
1994 om ændring af lov om planlægning og lov om
naturbeskyttelse - beskyttelse af kystområderne.
Den indeholder tre hovedafsnit: "Mål for planlæg
ning i kystområderne ", "Kystnærhedszonen " og
"
"De kystnære dele af byzonerne . Under disse over
skrifter eksemplificeres de nationale planlægnings
hensyn, som miljø- og energiministeren ønsker sik
ret, og der skitseres eksempler på, hvordan plankra
vene kan tænkes udført i praksis.
Mitchell, A. 1996: Træer i Nordeuropa. På dn11sk ved. S.
Ørl1111J. 2. udg., 1. opl. 413 sider og 40 tnvler. G. E. C.
Carls Forlag. ISBN 87-12-03053-8. - Den nye udgave
af Mitchells bog ligner til forveksling den første dan
ske udgave-tilsyneladende er kun omslaget og en
kelte mindre detaljer blevet ændret. Den indeholder
-
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foruden diverse indledende afsnit en illustreret gen
nemgang af mere end 700 arter af træer, som vokser
vildt og/ eller dyrkes i Nordeuropa. Beskrivelserne
fremhæver arternes kendetegn, Ugesom deres fore
komst og trivsel i Dann1ark omtales; for de mindre
almindelige arters vedkonm1ende nævnes lokalite
ter (parker, arboreter m.v.), hvor større eksemplarer
kan ses. Foruden de 40 farvetavler indeholder bogen
talrige stregteg,-tinger.
Nielse11, M. & Hnrritz, P. H. 1996: Hollilelle i Det sydfiJil
ske Øhnv- e11 rapport 0111 1jllglefuglelle 1973-1994. 81 si
der; pris: kr 50. Miljo111i11isteriet, Skov- og Naturstyrel
sw. ISBN 87-601-6055-1. - Rapporten er den femte i
rækken af Skov- og Naturstyreisens publikationer
om naturforholdene på små ubeboede øer og holme
i beskyttede danske farvande. Sådarme små holme
er særligt bevaringsværdige, da de repræsenterer
nogle af de sidste rester af "oprindeUg, uspoleret
dansk natur " -mange af dem ligger forøvrigt i om
råder omfattet af Ramsarkonventionen og EF-direk
tivet om beskyttelse af vilde fugle. Nu foreligger re
sultaterne af 22 års optællinger af ynglefuglene på
holmene i Det sydfynske Øhav. Disse holme huser
betydelige ynglebestande af bl.a. Knopsvane, Spids
and, Klyde, Havterne, Splitterne og Dværgterne.
Trm1berg, H., Vi11the1; E. & Dnlgas A11drease11, A. 1996:
Moser i F1)1!S A111t- Kerte111i11de, Mllltkebo, - La11geskov
og Ullerslev Koiii/1/UIIer. 183 sider. Fy11s A111t, Natur- og
Vallrlllliljoafdelillgell. ISBN 87-7343-286-5. -Som støt
te for sine mange opgaver inden for naturforvaltnin
gen foretager Fyns Amt en løbende undersøgelse af
de fynske naturtyper, herunder en kommunevis re
gistrering af moserne. Den aktuelle rapport er den
sjette om moserne i Fyns Arnt. Af den detaljerede
rapport fremgår det bl.a.: at der er registreret 180 mo
ser over 2500 m2 i de 4 nordøstfynske kommuner, at
dræning og opdyrkning hm· medført en væsentlig re
duktion af mosearealet, at mange moser stadig
præges i negativ retning af forskellige indgreb, at der
kun i 21 moser helt eller delvist foretages afgræsning
eller høslæt, at 161 moser er under tilgroning, at en
lang række platearter er blevet meget meget sjældne
og 34 tilsyneladende helt forsvundet fra området, og
endeUg at bevaring/ genskabelse af et artsrigt plan
te- og dyreliv i de ferske vådområder forudsætter na
turgenopretrting i et betydeligt antal moser.
Udvalget for tek11ik og 111iljo i SolldeJjyllmtds A111t 1996:
Grø1111e projekter 93-95. Nat111; llliljo,jt·itidsliv. 111 sider.
Sollrlerjyllnllrls A111t, Tek11iskforvalt11i11g. ISBN 87-7586253-7.- Siden 1988 har Sønderjyllands Amt forstær
ket sin indsats på natur- og miljøområdet ved at
gennemføre konkrete projekter financieret dels med
amtets egne midlet; dels med statslige og EU-til
skudsordninger samt med fællesfinancieringer fra
kommuner, staten og amtet. Rapporten beskriver 41
sådarme projekter; som er udført gennem de seneste
tre år. Der er tale om så forskellige tiltag som: regu
lering af fiskebestanden i Haderslev Dam, oprens
ning af vandhuller, opsætning af fisketrapper; gen
snoning af vandløb, okkerbekæmpelse, aftaler om
afgræsning af rigkær, retablering af højmoser, plant
ning af frugttræer langs Hærvejen og information
om sejladsvandløb etc.
He11rik Ærwlu11d PederseJt

Bægerkorallen

(Caryophyllia smithii)- ny koral for Danmark

Ole Secher Tendal
Zoologisk Museum
Universitetsparken 15
2100 København Ø

Claus Nielsen
Zoologisk Museum
Universitetsparken 15
2100 København Ø

The Devonshire cup-coral (Ca1yophyllia smitllii)- new to the Danish fauna

Two juvenile specimens of Caryophyllia smithii have been found in 1991 and 1992, res
pectively, on stones at 25 m depth off Frederikshavn, northern Jutland. Two fully
grown specimens were taken in 1996 at 15-20 m depth, on Herthas Flak, a stony bank
in northern Kattegat. The species is widely distributed in the Skagerrak and the North
Sea, and i t is to be considered an occasional guest in north Kattegat.

Fra Havbiologisk Feltlaboratorium i Fre
derikshavn har lærere ved Københavns
Universitet siden 1921 hver sommer gen
nemført zoologiske kurser for de biologi
studerende (Sparck 1962). Havområdet ud
for Frederikshavn er derfor blandt vore
bedst undersøgte, og faunalisten tæller da
også næsten 550 arter (Kirkegaard et al.
1974). Det er efterhånden sjældent, at der
dukker arter op, som ikke tidligere er set,
og det var derfor med stor overraskelse, at
forfatterne i 1991 og 1992 konstaterede til
stedeværelsen af bægerkorallen, Caryo
phyllia smithii Stokes & Broderip (fig. 1 ), på
sten hentet op fra et "klassisk" steruev, 14favne-Revet (fig. 2; 57°26,5'N, 10°41,5'0;
25 m). I årene efter 1992 er Caryophyllia
blevet eftersøgt på lokaliteten uden at bli
ve fundet. I sommeren 1996 var vi for
første gang i over 20 år ude at tage prøver
på Herthas Flak (fig. 2; 57°38,5'N,

10°52'0), et stort stenrev lidt syd for Ska
gen, hvor arten aldrig er set under tidlige
re besøg, og her blev der fundet 2 udvok
sede eksemplarer på 15-20 m dybde.
KORALLER I DE INDRE
DANSKE FARVANDE
Overraskelsen skyldtes, at stenkorallerne,
som Caryophyllia tilhører, ikke hidtil har
været registreret fra Kattegat. Derimod er
det velkendt, at de ottearmede koraller,
dødningehånden (Alcyonium digitatum L . ),
søstrået (Virgularia mirabilis Mueller) og
søfjeren (Pennatula phosphorea L . ) er almin
delige i Kattegat og, for de to førstes ved
kommende, i den nordlige del af bælterne
(Madsen 1943; Carlgren 1945).
DE TRE FUND AF BÆGERKORALLEN
Eksemplaret fra 1991 (21 . august), der sid
der på en 5 cm stor sten, er et helt friskt,

Fig. l. Bægerkorallen (Cary
ophyllia smithii). A. Levende
med udstrakte tentakler. B.
Det bægerformede skelet.
Gengivet efter Manuel (1981)
med tilladelse fra The Unne
an Society of London.

B

Flora og Fauna 103 (1): 7-9. Arhus 1997

The Devonshire wp-coml (Cn
ryophyllin smithii). A. Alive,
with extended tentnc/es. B. The
cup-shnped skeleton. From Ma
nuel (1981) with pennission
from The Linnenn Society af
London.
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tælling af antallet af septer er vanskelig,
da dyrene er konserveret med væv og des
uden er lidt beskadigede.

Fig. 2. Den nu kendte udbredelse af Caryophyllia
smithii i Kattegat og Skagerrak.

The distribution of Caryophyllia smithii in Kattegat and
Skagerrak as kiiOWII at preswt.

hvidt kalkskelet Dette er cirkelrundt, 3,5
mm i diameter, ca. l mm højt og har ud
viklet 24 radiære skillevægge (septer) (fig.
3). Eksemplaret fra 1992 (12. august), der
sidder på en 3,5 cm stor sten, var levende,
en lille smule ellipsoidt i tværsnit, 5,5 mm
i største diameter og ca. 2 mm højt. Det har
udviklet 48 septer. Begge eksemplarer er
juvenile, og deres alder er svær at fastslå,
da denne type koral vokser med forskellig
hastighed under forskellige forhold. Det
teoretisk forventelige antal septer hos
voksne individer er 96, men arten har no
gen uorden i udviklingen af de seneste
kredse, så der findes sædvanligvis mellem
70 og 94.
Eksemplarerne fra 1996 var begge le
vende ved fangsten. De sidder på sten, der
måler hhv. 8 og 9,5 cm på den støste led.
De måler 13 og 8 mm i diameter og 5 og 3
mm i højden. De har 80-90 og ca. 70 septer;
8

HVOR LÆNGE HAR
BÆGERKORALLEN
LEVET PÅ 14-FAVNE-REVET?
Det er nærliggende at forestille sig, at de
to koraller stammer fra samme larvened
fald, og at eksemplaret fra 1992 er l år
længere fremme i udvikling end det fra
1991. I løbet af et år skulle der altså være
dannet et yderligere sæt skillevægge i ske
lettet (forøgelse fra 24 til 48). Regner man
tilbage under samme forudsætning (at der
dannes et sæt septer hvert år), er larverne
kommet til området i 1990. Det er nemlig
sådan, at de 6 første septer dannes i for
bindelse med metamorfosen og de næste 6
samtidig med eller kort efter, så der efter
den første vækstsæson er 12 septer. Året
efter skulle der så komme 12 til, og næste
år yderligere 24. Et dyr med 24 septer er
efter dette ræsonnement i sit andet år og et
med 48 septer i sit tredje år.
At Caryophyllia ikke har kunnet findes
på 14-favne-Revet i årene efter 1992 skyl
des vel, at den af en eller anden grund ik
ke har kunnet klare sig der.
HVOR KOM LARVERNE FRA?
Arten er udbredt langs den svenske vest
kyst fra lidt nord for Goteborg, op gennem
Oslofjordens ydre dele og videre langs
den norske kyst indtil Bergen (fig. 2). På
den anden side af Nordsøen er den fundet
ved Færøerne (H. Zibrowius, in litt. 1996),
Shetlandsøerne og østkysten af Skotland
samt ved den vestlige ende af Den engel
ske Kanal (Rees 1962; Zibrowius 1980).
De planktotrofe larver svømmer frit i
mindst 4 uger (Tranter et al. 1982), og de
kan derfor strømtransporteres over store
afstande. Den korteste geografiske afstand
ville være tværs over Nordkattegat og
Skagerrak fra den svenske vestkyst og den
norske sydkyst, hvor Caryophyllia findes
på dybder fra 20 til 100 m. På grund af
havstrømmenes forløb er dette imidlertid
lidet sandsynligt.
En anden mulighed e1� at larverne kom-

Fig. 3. 1 991-eksemplaret af

Caryophyllia Slllilhii fra 1 4-fav

ne-Revet.

The 1991-specimen af Caryop
hyllia smithii from the locality
"14-fnvlle-Revet".

mer fra området ved Skotland og med en
gren af den nordatlantiske strøm ("Golf
strømmen") føres ind i Skagerrak og
Nordkattegat Bægerkorallerne ved Skot
land forplanter sig tidligt på året (sml.
Tranter et al. 1982), men det indstrømmen
de Atlanterhavsvand er aldrig koldere end
5-6 oc, og dette kan larverne sandsynlig
vis tåle.
Længere sydpå i Atlanterhavet, ud for
Frankrig og Portugal, er arten taget leven
de ned til omkring 400 m dybde. Da fau
naen på siderne af den dybe rende (ned til
ca. 700 m), som fører ind gennem Skager
rak, er dårligt undersøgt, kan det derfor
også tænkes, at der her forekommer popu
lationer af bægerkoraller, hvis larver un
der særlige hydrografiske omstændighe
der kan transporteres ind på lavere vand.
KONKLUSION
På baggrund af de nævnte fundomstæn
digheder og et indgående kendskab til
faunaen ved Frederikshavn konkluderer
vi, at bægerkorallen (Caryophyllin smithii) i
perioder forekommer i det nordlige Katte
gat. Denne mulighed har tidligere været
antydet, uden at der har foreligget fund
(Carlgren 1945). Der er sikkert altid tale
om ret få individer, der kun vil overleve

for en tid på passende dybe lokaliteter.
Små individer kan hidtil være overset, da
de hvide skeletter ligner cyclostome mos
dyr, især arter af slægten Lichenopora.
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Boganmeldelse
David Boertma111z: Voksizatie (Nordeuropas svampe billrl l).
Forenillgezz til Svanzpekullrlskabezzs Fremme 1 995. 23 x
16,5 cm, 184 sider. Pris kr 295 (kr 198 for merllemmer af
Forezzi11gell til Svnzzzpek111zrlskabells Fremme). ISBN 87983581-3-8.
De fleste svampebøger med farveillustrationer, der
udkommer i Danmark, er generelle svampebøger, der
viser eksempler på alle slags svampe. Nu er der kom
met en ny, der kun dækker en enkelt slægt, nemlig
Vokshattene (Hygrocybe).
Vokshattene er ikke bare en slægt af meget farve
strålende, men små svampe; det er også en svampe
gruppe, hvor mange arter stiller høje krav til deres
voksested. Vokshattene kan derfor bruges som indika
torarter på særligt værdifulde lokaliteter. Bogen er
skrevet af David Boertmann, der har samlet og under
søgt vokshatte i adskillige år, ikke bare i Danmark,
men også eksempelvis i Grønland. Da interessen for
vokshatte ikke blot er begrænset til Danmark, er bogen
også udgivet i en engelsksproget udgave.
Bogen starter med en generel introduktion til voks
hattene; hvilke karakterer er vigtige for bestemmelsen,
systematisk oversigt, deres økologi og brug som indi
katorer. Herefter følger bestemmelsesnøgler, både en
nøgle bygget på makroskopiske karakterer, samt en
nøgle, der også bruger mikroskopiske karakterer. En
delig det, der fylder mest i bogen: En gennemgang af
samtlige arter angivet fra Norden, hvor hver art har
fået et helt opslag med beskrivelse, udbredelseskort og
foto!
Og det er her bogen viser sit format: Illustrationerne
er af en fænomenal høj kvalitet! Det er simpelthen ikke
set bedre i nogen svarnpebog! Før syntes jeg, at alle
vokshattene enten var gule eller røde, men derudover
ellers lignede hinanden - nu kan man pludselig se for
skel på dem! Det er simpelthen en fornøjelse bare at
bladre i bogen.

lO

Det er helt utroligt, at det er lykkedes redaktionen at
samle så gode illustrationer af samtlige arter; der er an
givet fra Nordeuropa. Der er kun enkelte billeder, der
umiddelbart kunne være bedre, eksempelvis Viol
Vokshat (H. viva), men når svampen kun er angivet fi
re gange i Verden, må man tage til takke med, hvad
der er! Jeg tror ikke, jeg nogensinde har set en lignende
bog med illustrationer af samtlige arter. Der plejer al
tid at være nogle sjældenheder, ingen har tegnet eller
fotograferet. Imponerende.
Bogens forfatter har en artsopfattelse, der andre ste
der i Verden nok vil blive opfattet som meget bred,
hvilket iøvrigt er en generel dansk tendens. Heldigvis
har han valgt at omtale og illustrere de vigtigste varie
teter; de, der andre steder bliver opfattet som gode ar
ter, f.eks. Brunøjet Vokshat (H. virgillen var. fuscescells)
og den meget variable art Kegle-Vokshat (H. collien).
Det eneste ved bogen, som jeg er utilfreds med, er
udbredelseskortene. Her har redaktionen valgt et for
mat, hvor det med prikker på et kort er angivet i hvil
ke lande arten er fundet. En prik for hvert land. Men
hvad så med et så forskelligt land som Sverige? Er det
en fjeld-art, eller er den fw1det i Ølands lune løvsko
ve? Jeg synes, det format er intetsigende. Man kunne
lige så godt blot liste de aktuelle lande op ved deres
nationale koder. Kortene giver ikke noget intuitivt bil
lede af arternes geografiske fordeling.
Bogen vil selvfølgelig være et must for enhver
svampeinteresseret, der synes, at Vokshattene er nogle
dejlige, små svampe, men også personer, der interesse
rer sig for eller arbejder med naturforvaltning, vil
uden tvivl have glæde af bogen. Den vil være en uvur
derlig hjælp til bestemmelsen af svampene. Desuden
kan den varmt anbefales til alle, der blot vil have en
bog med de smukkeste illustrationer af nok de smuk
keste svampe, der findes i dansk natur.
Clzristiall Lauge
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Peter Neerup Buhl: Noter om Platygaster leptines Walke1� 1835 (Hymenoptera:
Platygastridae)
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Bernt Løjtnant & Hemik Ærenlund Pedersen: UV-mønstre hos fem arter af Gøgeurt

(Dactylorhiza)
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Hemik Ærenlund Pedersen: se Løjtnant & Pedersen
Godtfred Høpner Petersen: En truet biotop i Østersøen

Philippe Proven<;:al: Observation af en pukkelhval (Megaptera novaeanglia) i
Århusbugten
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Karen Thingsgaard: Sphagnum affine Ren.
- udbredelse og status i Danmark
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Eiler Worsøe: Langå Egeskov - før, nu og i fremtiden
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Karl Kiffe: Bemærkninger om visse Star-arters (Cm-ex spp.) udbredelse i Danmark
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insekter, træer, vilde blomste1� svampe m.v. Oversat af Lone Hansen og
Kristian Hansen. Dansk bearbejdelse ved Kristian Hansen, Tommy Dybbro,
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Eric Steen Hansen & Jørgen Andersen: Grønlands laver
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Helge V. Qvistorff: Berømte danske træer. 66 træer og deres historie

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

204

. 176
.

Ernst Torp: Danmarks svirrefluer (Diptera: Syrphidae). Danmarks dyreliv bind 6 . . 190
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Skimmelflagermus

( Vespertilia m urinus) observeret visuelt

og med flagermusdetektor i jagtområdet
Søren Hedal
Dronning Margrethes Vej 22, 2. tv.
4000 Roskilde

Parti-coloured bat (Vespertilio nmduus) observed visually and with bat detector in
its hunting area

Visual observations (1992-1994) and observations with a bat detector (1995) were made
on the parti-coloured bat (Vespertilio murinus, Sclueber 1780) in its hunting habitat in a
garden area in the middle of a town. A total of 98 counts were identified as the parti
coloured bat.
There were no differences between the first observations in the evenings with or
without the detector, but the bat detector was more effective, because the bats could
frequently be heard even without seeing them visually.
In all four years the first bats in the hunting area were observed in mid-April and
the last ones in late September or early October. The most constant occurrence was
found to be from June to late August.
The first activity of the parti-coloured bat in the evening was seen when the air
temperature was at least 6 °C in calm weather. At increased air temperature the bats
were active at higher wind forces, but no activity was found when the wind force ex
ceeded 3 Beaufort.
The arrival time in the hunting area were well correlated with the civil twilight,
probably because the parti-coloured bat exploits the large number of insects, which
are attracted by street lights, lights from windows, and the sun-baked house walls.

Skimmelflagermusen (Vespertilio murinus,
Schreber 1780) er en af Danmarks ialt 14
registrerede arter af flagermus. Det er en
mellemstor art, der i felten oftest observe
res i hastig, retliniet flugt i 10-20 meters
højde (Baagøe 1991 ). Flugten ses om efter
året i egentlige byområder, om sommeren
i villakvarterer og åbne landområder
(Baagøe 1986) eller tætte skove (Ahlen
1990). Skimmelflagermusen lever af insek
ter, hovedsageligt små myg, som den fan
ger i de frie luftmasser (Rydell 1992a).
Skimmelflagermusens udbredelsesom
råde i Europa er østligt og strækker sig i
Vesteuropa til det sydlige Norge og Sveri
ge, det østlige Danmark og Tyskland,
Schweiz og Norditalien (Stebbings 1988). I
den største del af dette område er der kun
registreret få ynglekolonier (Rydell & Baag
øe 1994).
I Danmark derimod er der mange vel
dokumenterede fund af ynglekolonier.
Specielt i Nordøstsjælland er der en meget
Flora og Fnunn 103 (1): 11-16. Arhus 1997

stor bestand af ynglende skimmelflager
mus (Baagøe 1986} Desuden er der i de se
nere år fundet små bestande på Bornholm
og i Midljylland (Baagøe & Jensen 1990).
Nærværende artikel behandler de ob
servationer af skimmelflagermus, forfatte
ren har foretaget i en fireårig periode.
METODE
Observationerne blev udført i årene 19921995 i et ældre villaområde i det centrale
Roskilde. De blev foretaget dels fra en æl
dre villahave med spredte store træer, dels
fra nordvendte vinduer på anden sal i en
nærliggende etageejendom. Specielt fra
vinduerne var der gode muligheder for vi
suelle iagttagelser af flagermus mod den
lyse nordvesthimmel i skumringen.
I årene 1992-1994 blev der registreret
flagermus visuelt fra 10-20 minutter efter
solnedgang og en halv til en hel time frem,
eller indtil det blev for mørkt. Fra april til
oktober 1995 blev der anvendt en hetero11

Tabel 1. Antallet af observationer
fordelt på visuelle, detektor og in-

Måned

gen observationer fra april til oktober for alle årene.
Sum of observations distributed
on visual, detector, and no observations from April to October
for all y ears.

Obs.

Obs.

Ingen

lait

visuelt

detektor

obs.

obs.

12

23

g

10

20

3

10

4

17

7

6

5

18

August

19

12

6

37

September

14

3

14

31

1

2

2

5

51

47

53

151

April

6

Maj

1

Juni
Juli

Oktober
Sum

dyn flagermusdetektor (D 100 Ultrasound
Detector, L. Petterson Elektronik, Uppsala,
Sverige), hvormed der blev registreret fla
germus (som ofte samtidig kunne obser
veres visuelt). Med flagermusdetektor var
der mulighed for registrering af aktivitet
efter mørkets frembrud. Sonarlydene blev
optaget på bånd med henblik på senere
bekræftelse af artsbestemmelserne.
Samtidig med den første observation af
flagermus blev vindhastighed og lufttem
peratur registreret. Vindhastigheden blev
vurderet i forhold til Beaufortskalaen, og
temperaturen blev målt med l ae nøjagtig
hed på et udendørstermometer.
De indsamlede data er testet med stati
stikprogrammet SPSS / PC+ (Norusis 1992).
Normalfordelte data er først testet med
Levenes test for ens varians og derefter
med den parametriske t-test for uafhængi
ge prøver med ens eller uens varians. De
ikke-normalfordelte data er testet med
non-parametriske metoder, enten med x2test eller Kruskal-Wallis-test for ens medi
anværdier.
RESULTATER
forbindelse med de første års visuelle
iagttagelser blev flagermusene altid obser
veret i hurtig og retliniet flugt, i en højde
der blev vurderet til 10-15 m og i god af
stand fra større træer. Samtidig blev det
skønnet, at det drejede sig om en af de
mellemstore arter. Disse iagttagelser indi
kerer, at det er skimmelflagermusen (Ves
pertilio murinus), der forekommer i områ
det (Baagøe 1987).
I 1995 er der med flagermusdetektor re-

5

gistreret sonarlyde med en frekvens på 2528 kHz, hvilket svarer til skimmelflager
musens jagtsonar (Ahlt:�n 1990). Artsbe
stemmelsen er bekræftet af Mogens An
dersen, Zoologisk Museum i København.
Der blev i perioden 1992 til 1995 kigget
efter flagermus 151 aftener (tabel l). Heraf
var 98 positive, mens 53 var negative. Af
de negative observationer blev en del gjort
i køligt vejr eller blæsevejr - dvs. på tids
punkter, hvor man på forhånd måtte for
vente inaktivitet. Af de 98 positive obser
vationer blev 51 foretaget visuelt, mens re
sten blev foretaget med detektor og ofte
samtidig visuelt. Årets første og sidste ob
servationer er vist i tabel 2.
På de 98 dage, hvor der er observeret
flagermus, er der i kun et tilfælde visuelt
observeret mere end et individ på samme
tid. Det var i august 1994, da to individer
foretog en fælles, opadstigende, skruefor
met flugt, hvorefter begge forsvandt ud af
synsfeltet. Med flagermusdetektor blev
der både i april og september 1995 i flere
tilfælde hørt flere flagermus samtidig.

I

12

År

Tidligste obs.

Seneste obs.
2. oktober

1992
1993

21. april

23. september

1994

12. april

24. september

1995

19. april

11. oktober

Tabel 2. Datoer for første og sidste observation fra
1992-1995.
Date for first and last observat(on from

1 992- 1 995.

Det er karakteristisk, at de tidligste obser
vationer er gjort i forbindelse med en mar
kant temperaturstigning efter et par dage
med lunt forårsvejr. For eksempel blev
den første observation i 1993 gjort efter et
par dage med klart vejr, svag vind og en
hurtig temperaturstigning fra 7ae den 19.
april til l3 ae den 21. april målt ved obser
vationstidspunktet På tilsvarende vis
skiftede vejret i dagene efter den seneste
observation til køligt, blæsende og usta
digt vejr, som holdt sig i en længere perio
de. En undtagelse var 1995, hvor den sid
ste observation blev gjort den 11. oktober,
skønt vejret vedblev at være lunt i en læn
gere periode efter denne dag.
Den sikreste periode at iagttage skim
melflagermusen er i månederne juni, juli
og august, hvor det er muligt at registrere
flagermus stort set hver dag, mens det i
yderperioderne, som er præget af mere
ustabile vejrforhold, ikke alle dage er mu
ligt at observere, selv om vejrforholdene
er velegnede.
Middeltidspunktet for de første daglige
observationer fra april, juni, juli, august og
september viset� at der ikke er fundet for
skelle mellem middelværdierne for frem
komsttidspunktet de enkelte måneder re
gistreret visuelt og med detektor (P >
0,025; t-testtosidet). Varianserne var ens i alle
månederne (P > 0,05; Levenes test) med
undtagelse af september (P < 0,001; Leve
nes test).
De klimatiske forholds betydning for
observationerne er vist i fig. l. Figuren er
lavet på baggrund af samtlige 151 obser
vationer og vise1� at den laveste tempera
tm� hvor der er observeret flagermus, er
ved 6ae i vindstille vejr. Ved stigende tem
peraturer observeres flagermus også ved
højere vindhastigheder. Der er kun en en
kelt iagttagelse ved vindhastighed over 3
Beaufort, svarende til 3,4-5,4 ms-1 (fig. l ) .
I de periodet� hvor d e vejrmæssige for
hold tillod aktivitet - dvs. observationer
foretaget ved temperaturer større end 6 ae
(ved O Beaufort) til 12 ae (ved 3 Beaufort)
(fig. l ) - blev der observeret flagermus i 85
% af de dage, hvor der blev lyttet efter fla
germus, mens det visuelt kun var tilfældet

i 68 % af tilfældene. Forskellen mellem de
to metoder er statistisk signifikant (X2 =
4,9; P = 0,0269; n = 4; X2-testensidet ). Sand
synligheden for at observere flagermus i
felten er dermed større med flagermusde
tektor end ved visuelle observationer ale
ne.
Middeltidspunktet for aftenens første
observation af skimmelflagermus de en
kelte måneder er vist i fig. 2. Dette tids
punkt falder nært sammen med tidspunk
tet for det såkaldte borgerlige tusmørke (t
1,01; P > 0,331; n = 14; t-testtasidet for ens
varianser), men er fjernt fra det såkaldte
nautiske tusmørke. Det borgerlige og nau
tiske tusmørke defineres som det tids
punkt, hvor solen er sunket hhv. 6a og 12a
under horisonten (Anonym 1993) og er
dermed et mål for lysintensiteten.
Med flagermusdetektor blev det efter
den første observation registreret, hvor
lang tid der var mellem de efterfølgende i
en periode på mellem l og 3 timer afhæn
gig af flagermusenes aktivitet den pågæl
dende aften. I månederne april / maj var
der 13,5 ± 2,5 minutter (n = 15), i juni / juli
var der 22,1 ± 3,8 minutter (n = 11), mens
der i august/ september var 25,3 ± 2,9 mi
nutter (n = 31). De tre forskellige perioders
tidsintervaller kan antages at afspejle fla
germusenes hyppighed, idet tidsinterval
lerne er signifikant forskellige (X2 = 7,25; P
= 0,0267; n = 57; Kruskal-Wallis-test). For
skellen kan henføres til, at observationer
ne fra april / maj afviger fra de efterfølgen
de perioder (X2 = 3,89; P = 0,0486; n = 26).
Det vil sige, at skimmelflagermusen regi
streres oftere om foråret i forhold til senere
på året.
=

DISKUSSION
Observationer af flagermus med flager
musdetektor er en let anvendelig metode,
så længe der kun er en enkelt eller få artet�
eller stor forskel på arternes sonarlyde,
som det har været tilfældet ved denne un
dersøgelse. Resultaterne viser, at flager
musdetektoren er en mere stabil kilde til
informationer, da der er mulighed for bå
de at se og høre en flagermus nærme sig.
Ved denne undersøgelse er der dog ikke
13

Fig. l . Vindhastigheden og
temperaturens indflydelse på
antallet af positive observationer. De sorte cirkler angiver
mindst en positiv observation, mens de hvide cirkler angiver ingen positive observationer.

The influence af wi11d velacity
and felllperature 011 file 1111111bers
of positive observations. The
black spots indicate at /east ane
positive observatio11, while the
white spots indicate no positive
observations.
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fundet metodiske forskelle på de observa
tioner, der blev gjort visuelt i forhold til re
gistreringer med flagermusdetektor. For
skellen viser sig kun ved effektiviteten af
registreringen, da det er let visuelt, pga.
den lave tæthed, at overse en evt. forbi
passerende flagermus.
Over året er aktiviteten fundet som spo
radisk i april og maj, og næsten daglige
observationer i juni, juli og august, mens
aktiviteten igen falder i september og ok
tober. Dette svarer til årsrytmen for andre
danske flagermusarter (Baagøe 1991).
Men i modsætning til andre danske arter
har skimmelflagermusen efterfølgende en
længere parringsperiode fra oktober til
hen i december. Dette kan være forklarin
gen på, at skimmelflagermusen forsvandt
fra jagtområdet i midten af oktober 1995,
på trods af at vejrforholdene stadig var eg
nede til insektfangst
Aktiviteten hos skimmelflagermusen
(og de fleste andre arter) begrænses af få
flyvende insekter ved lave temperaturer
og høje vindhastigheder. Resultaterne af
nærværende undersøgelse stemmer over
ens med Rydell's (1989) undersøgelse af
nordflagermusen (Eptesicus nilssoni) i Ulri
cehamn nær Jankaping i Sverige, hvor fla
germusenes aktivitet startede ved 6 oc og
steg ved temperaturer mellem 6 og 9 oc til
14

fuld aktivitet ved højere temperaturer.
Dette kunne forklares med en tilsvarende
øgning i insektaktiviteten. Moderate til
høje vindhastigheder bevirkede samtidig,
at aktiviteten blev nedsat. Det sammenfal
dende aktivitetsmønster kan skyldes, at
både skimmelflagermusen og nordflager
musen lever af samme type føde med en
dominans af små myg, Nematocera (Ry
dell 1992a).
Skimmelflagermusens udflyvningstids
punkt om aftenen er efter mørkets frem
brud (Schoeber & Grimmberger 1989),
men observationer ved sovepladsen i
sommerkvarteret i Jylland viser, at udflyv
ningstidspunktet ligger omkring en halv
time efter solnedgang (Baagøe & Jensen
1990). Det samme er tilfældet med sydfla
germusen (Eptesicus serotinus), hvor Degn
(1983) fandt, at udflyvningstidspunktet af
hang af solnedgangen, og dermed ikke af
tusmørkets længde.
Ved nærmere undersøgelse er første ob
servation af skimmelflagermus i jagtområ
det fundet til at ligge mellem 40 og 60 mi
nutter efter solnedgang, senest om som
meren. Tidspunktet for den første obser
vation falder stort set sammen med tids
punktet for det borgerlige tusmørke gen
nem hele sommeren (fig. 2). Der er der
med ikke overensstemmelse mellem sol-
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Fig. 2. Tidspunktet for den
første observation af flager
mus vist med standardafvi
gelse og tidspunktet for bor
gerligt (+) og nautisk (x) tus
mørke i forhold til solned
gangen i månederne marts til
oktober.
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nedgangen og tidspunktet for ankomst til
jagtområdet, som det er tilfældet med tid
flyvningstidspunktet fra sovekvarteret
(Baagøe & Jensen 1990). Ankomsten til
jagtområdet falder sammen med det tids
punkt, hvor gadebelysningen og lysene i
husene tændes, samtidig med at husenes
udstråling af varme muligvis forøger
tætheden af insekter i luften. Dette kan
forklare, hvorfor der er fundet så god sam
menhæng mellem observationstidspunkt
og lysintensitet
Ved denne undersøgelse er der gjort
mange direkte observationer af jagende
skimmelflagermus nær vinduerne og
langs husmurene i jagtområdet Der er
dog kun i få tilfælde gjort direkte observa
tioner af flagermus jagende under gadebe
lysningen. Dette kan dels skyldes, at gade
belysningen i området består af høj- og
lavtryk-Na-pære1� som ikke tiltrækker fly
vende insekter, som det er tilfældet med
kviksølvpærer (Rydell 1992b). Kviksølv
lamperne forekommer stadig i det nærlig
gende byområde, så dette kan være en
medvirkende årsag til valget af jagtområ
de.
Forår og efterår var det muligt at regi
strere flere flagermus på samme tid, samti-

dig med a t der om foråret kun gik 14 mi
nutter mellem hver observation. Dette
skyldes, at skimmelflagermusenes parring
og vinterdvale foregår i byområderne i og
omkring større højhuse (Baagøe 1991). I
sommerperioden derimod, hvor der gik
22-25 minutter mellem de enkelte observa
tioner, er bestanden af skimmelflagermus i
byen sandsynligvis lille, da fødemængden
i byområder ofte er den begrænsende fak
tor (Kurta & Termino 1992). På denne års
tid lever en stor del af bestanden spredt
ude i de åbne landområder.
TAK
Hans Baagøe og Mogens Andersen fra
Zoologisk Museum i København takkes
for hjælp med artsbestemmelse og kom
mentarer i forbindelse med udarbejdelsen
af manuskriptet.
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Boganmeldelse
Lars Påhlsso11 (red.): Vegetatioustyper i Norde11. TemaNord
1994: 665. 630 side1� ui11dblludet. Pris: 50 kr. Sælges gell
Ilem Nordisk Mi11isterråd, St. Siralidstræde 18, Kobmhav11
(tlf. 33 96 02 00).
Denne bog er 2. bearbejdede udgave, den første ud
kom i 1984. Sproget er svensk. De ca. 400 vegetations
typer nævnes på alle nordiske sprog samt på engelsk.
Et eksempel på en vegetationstypes indplacering i ind
delingssystemet for mosevegetation: 3. Myrvegetati
on, 3.1 Mossevegetation, 3.1.4. Mjukvatte- och losbot
tenvegetation, 3.1.4.3. Hvid Næbfrø-Blomstersiv
Sphaglllllll Cllspidnlllm-type.
For den enkelte vegetationstype findes på svensk
angivelse af udbredelse, en almen beskrivelse, karak
teristiske arter� artsantal, angivelse af stabilitet samt
litteratmhenvisninger. Arterne nævnes med deres vi
denskabelige navn.
Bogen behandler Nordens vegetation i 7 afsnit: Al
pin vegetation, skove, moser, havstrande, landbrugs
landet, ferskvand og endelig terræn- og substrat
præget vegetation.
Hvert af disse afsnit har en indledning, der er gan
ske spændende. Her beskrives baggrunden for den fo-
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retagne inddeling, succession, og der bringes tabeller
over arter med særlige udbredelsesmønstre. Disse ka
pitelindledninger er interessante for den almindelige
læser. Det gælder næppe gennemgangen af de enkelte
vegetationstyper� som fylder næsten hele bogen.
Der er en omfattende litteraturliste. Man bemærker,
at der er få danske referencer, men det er vel en natur
lig følge af, at der stort set ikke foregår forskning i
dansk vegetation mere. Dette er i stærk kontrast til vo
res nabolande, og et paradoks, da der i disse år anven
des større beløb til sikring af den danske flora end no
gensinde før.
De anvendte vegetationstypebetegnelser indgår i
EU's naturresource-database, CORINE-BIOTOPES.
Bogens styrke er, at den kan føre til mere ensartede be
tegnelser for vegetationstyper.
Første udgave af bogen fandt ikke større anvendelse
hos de regionale danske fredningsmyndigheder og
vist heller ikke hos de nationale i Skov- og Natursty
relsen. Det vil denne nye udgave næppe heller. Almin
delige naturhistorisk og botanisk interesserede vil
næppe kunne bruge detme bog til ret meget.
Sorm Grø11tved ChristinliSeli

Mindre meddelelser

Hvad vil en Tørve-Viol egentlig have?

Supplerende bemærkninger om Blå Stregbælg

Wita t does Viola epipsila real/y waut?

legn orieutnlis) i Danmark
Gnlegn orieutnlis - unturnlized iu westeru ]utlniirl

Tørve-Viol ( Viola epipsiln) er en overset art. Men man
kan nok sige, at den er mindre almindelig. Formentlig
bliver den også fortsat sjældnere. Det er vanskeligt at
følge med i.
Tørve-Viols typiske voksested var altid førhen un
der pilebuske i forbindelse med høenge. Høslet be
grænsede pilebuskenes omfang og lod lidt lys slippe
ind under dem. Det var netop tilpas for Tørve-Violen.
Nedgangen i artens hyppighed synes at have fulgt
de naturlige høenges gradvise tilbagegang siden om
kring 1950. Man må tro, at de stadigt mere omfangs
rige pilebuske og de opgivne høenges urter skyggede
violerne il1jel. Hvor høeng blev til græsgang, splittede
græssende kreaturer snart urtevegetationen og der
med Tørve-Violen ad. Sådan så jeg det foregå. Ingen
har vel i øvrigt fulgt nogen enkeltbestand af Tørve
Viol systematisk?
Jeg har været så heldig at have en lille høeng, som
passes af Å rhus amt, til rådighed for iagttagelser. Jeg
skrev om engen i 1982 (Worsøe, Flora og Fauna 88: 6978). Der kan man læse om Tørve-Viols vanskeligheder
med kreaturgræsning og med overvoksning af stadigt
større pilebuske og stadigt flere Tagrør (Pl1rngmites nu
strnlis). Siden har Å rhus amt med tiltagende omhygge
lighed plejet engen med høslet og fjernelse af det af
slåede materiale, der mærkeligt nok ofte er svært at
sælge, trods tidens økologiske tendenser.
Trods alle genvordigheder overlevede Tørve-Vio
len. Den dækkede kun en brøkdel af det oprindelige
areal på 2 m2, og den blomstrede med gennemsnitligt
en blomst hvert andet år. Jeg frygtede dens uddøen.
Årsagen så ud til at være den tiltagende skygge.
Hvor bonden fra Jebjerg før slog tæt ind til pilebuske
ne og holdt dem inden for snævre grænser, kurme
amtets pleje med fingerklipper ikke klare den side af
plejen. Ingen tænkte vel heller på, hvad det betød. Pi
lekrattet blev i løbet af få år flere gange større. Efter
hånden var det tilmed omgivet af en zone af Tagrør 23 m bred. I 1 994 var der tydeligt nok blevet alt for
mørkt. Violens død syntes umiddelbart forestående.
Nu forelagde jeg problemet for amtets skovfoged,
som forestod plejen. Så blev bræmmen af Tagrør slået
helt ind til under pilenes grene i sommeren 1995. Nu, i
1996 ses så resultatet. Tørve-Violen dækker 3 m2 med
sine blade, og den har sendt seks blomster i vejret 
som en slags bevis for, at den i det hele taget er en Tør
ve-Viol. Det er åbenbart således, det skal gøres, akku
rat som i gamle dage.
Eiler Worsøe
Lu urlbergvej 2, Værum, 8900 Rnuders

Flom og Fauna 103 (1): 1 7-19. Arlws 1997

(Gn

Løjtnant & Pedersen (Flora og Fauna 102: 191-193,
1996) omtaler Blå Stregbælg (Gnlegn oriwtnlis) som helt
eller delvist naturaliseret i Danmark. I artiklen nævnes
11 fund, der bortset fra et enkelt (ved Nørre Viltrup)
stammer fra Øs�ylland og Øerne. I forbindelse med
botanisering i den nordlige del af Ribe amt (TBU-di
strikt 26) har jeg imidlertid gjort omkring 10 fund af
Blå Stregbælg i et område mellem Vorbasse/ Vittrup i
øst og Tofterup/ Krogager i vest.
Biotoperne er typisk vejrabat mod ager eller skov. Et
enkelt sted har jeg set den i kant af krat mod hede. Et
fund af planten i en vildtager i en plantage s anunen
med andre udsåede arter kan med rimelig sandsynlig
hed henføres til dyrkning her samme eller tidligere år.
Forekomsterne på vejrabatter kan meget vel henføres
til spredning fra dyrkning som foderafgrøde i vild tag
re. På vejkantlokaliteterne synes Blå Stregbælg natura
liseret. Den blev således set flere år (1992-1996) på vej
kanter sydvest for Vorbasse, hvor den muligvis er i
spredning, og hvor den indgår i stabil vegetation af
overvejende flerårige arter. Der blev ikke observeret
dyrkning af arten i nærheden af fundstederne.
Med en enkelt undtagelse er de nævnte fund gjort i
to Atlas Flora Danica-ruder, som repræsenterer yder
punkterne af ovennævnte udbredelsesområde; og ar
ten vides desuden at være fundet i forbindelse med
Atlas Flora Danica-inventeringskurset ved Sønder Fel
ding i 1994. Der er således god grund til at holde øje
med Blå Stregbælg - ikke mindst langs vejkanter i Vest
jylland. I blomstringstiden omkring midten l slutnin
gen af juni kan de blå blomster på de op til meterhøje
planter ses på afstand. I forbifarten kan den godt for
veksles med en blå lupin.
Mikael Lnudt
Peter Bnugs Vej 250, 2. tv.; 2500 Vnlby

(Selngi
uelln selngiuoides) ved Tornby
Two IIIIIIOticed occurreuces of Selngiuelln selngiuoides .

To upåagtede forekomster af Dværgulvefod

I det nordlige Vendsyssel (TBU-distrikt l og 2) har
Dværgulvefod (Selngiuelln selngiuoides) ifølge TBU
kartoteket, herbarierne AAU og C samt Den Kongelige
Veterinær- og Landbohøjskoles herbarium været fun
det på over 10 lokaliteter - se endv. fig. 44 i Wiinstedt
(Bot. Tidsskr. 49: 305-388, 1953). Imidlertid synes arten
at være forsvundet fra langt hovedparten af sine tidli
gere voksesteder på denne egn. Fra distrikt l er den ik-
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Fig. l. Aradus riepressus (Fabr.).

ke blevet rapporteret siden 1936 (Frederikshavn, leg.
A. Vesterdal, belæg i C); og i distrikt 2 kendtes i midten
af 1980'erne kun de stadig recente forekomster ved
Nørlev Strand og Vandpiasken (ofte omtalt som "Skal
lerup" ); det sidste registrerede fund fra Liver Å 's gam
le slynge er fra 1975 (leg. H. Skovgaard Christensen,
belæg i C). Det er derfor glædeligt, at to tidligere
ukendte forekomster af Dværgulvefod gennem de se
neste år har kunnet iagttages i Tornby Klitplantage (di
strikt 2).
I juli 1989 fandt jeg 6 individer med ialt 22 sporangie
bærende skud i et kær umiddelbart nord for Yksen
bæk, ca. 1,2 km før dennes udløb i havet. Det er dette
fund, som Wind (Oversigt over botaniske lokaliteter 9.
Nordjyllands Amt, København 1992) uden nærmere
præcisering af lokaliteten har medtaget under Tornby
Klitplantage. Foruden bestanden af den rødlistede
Dværgulvefod (R) rummer det lille, ugræssede kær,
hvor der heller ikke foretages høslæt, en pæn bestand
af den ligeledes rødlistede Vendsyssel-Gøgeurt (Dncty
lorhizn purpurel/n ssp. mnjnlifomzis, R). Hertil kommer
populationer af flere halvsjældne arte1; f.eks.: Spyd-Pil
(Snlix hnslntn ssp. vegetn), Klit-Vintergrøn (Pyroln rotu11-
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difolin ssp. mnritimn), Leverurt (Pnmnssin pnlustris),
Tvebo Star (Cnrex dioicn), Loppe-Star (C. pulicnris),
Sump-Hullæbe (Epipnctis pnlustris) og Bakke-Gøgelilje
(Pinlnll llzern bifolin ssp. bifolin). Den manglende drift har
desværre medført tiltagende tilgroning af kæret og
dermed tilbagegang for flere af de nævnte arter; af
Dværgulvefod var der i 1995 kun 3 individer tilbage.
Der bør hurtigst muligt iværksættes ekstensiv kreatur
græsning på lokaliteten.
I juli 1996 fandt jeg 28 individer med ialt 79 sporan
giebærende skud i grøfter langs Strandfogedvej, ca.
100 m syd for vejens nordlige begyndelse. Dværgulve
fod vokser her på de fugtige, omtrent lodrette jordpro
filer nederst i grøfterne - næsten kun associeret med
Vibefedt (Pi11guiculn vulgnris) samt med blad- og le
vermosser. Højere oppe på grøftekanterne findes en
sluttet vegetation med bl.a. Spyd-Pil, Børste-Kogleaks
(lsolepis setncen), Loppe-Sta1; Sump-Hullæbe, Vendsys
sel-Gøgeurt og Bakke-Gøgelilje. Grøfterne er under
begyndende tilgroning med bl.a. Bjerg-Rørhvene
(Cnlnmngrostis epigeios) og Gråris (Snlix repezzs ssp. nre
llnz·in); men den oprensning, som givet tænkes foreta
get før eller siden, må anses for en lige så alvorlig trus
sel mod Dværgulvefod og de øvrige interessante arter.
Det bør sikres, at den forestående oprensning bliver
gennemført manuelt og med omtanke (f.eks. i etaper
over flere år).
Med henblik på at imødegå de aktuelle trusler mod
de to recente forekomster af Dværgulvefod i Tornby
Klitplantage er Nordjyllands Amt og Nordjyllands
Statsskovdistrikt i januar 1997 blevet underrettet om
de botaniske værdier ved Yksenbæk og Strandfoged
vej.
Inge Hansen og Bjarke Huus Jensen takkes for god
hjælp, Benjamin Øllgaard for kritisk gennemlæsning
af manuskriptet.
Hezzrik Ærmlu11d Pederseli
Bolnllisk Museum, Gotlzersgnde 130, 1123 Købellhnvll K

Barktæger

(Insecta, Heteroptera,

Aradoidea)

som

gammelskovsindikatorer i Danmark?

Fintbugs nzzd barkbugs (Iusectn, Helerap tern, Arndoiden) ns
izzdicntors of nzzciezzt fores/ i11 Dezzmnrk?
Barktæger er en lille overfamilie af tæger med 9 arter
registreret i Danmark, fordelt på 7 arter i slægten Arn
dus Fabr. (familien Aradidae) og 2 arter i Azzeurus (fa
milien Aneuridae). De danske arter er 4-11 mm lange
med bred og meget flad krop og med smalle dækvin
ger, der ikke dækker bagkroppens sider. Alle arter le
ver under bark eller på træsvampe og er knyttet til
skove med mange gamle og døende, svampebevokse
de træer. De fleste eller sandsynligvis alle arter er der
for brugbare som indikatorer for gammel skov. 3 arter,
Arndus lnllzcntus (Fieb.), Arndus brezzskei Rent. og Azzeu
rus Inevis (Fabr.), er ikke fundet i dette århundrede og
må regnes som forsvundet fra Damnark. Kun l art,
Arndus riepressus (Fabr.) (fig. 1), er sandsynligvis endnu
udbredt på egnede steder i det meste af Damnark. Som

Fig. 2. Den observerede skim
melflagermus. Bemærk at ryg
sidens hår har sølvhvide
spidser.
Pnrti-coloured bnt cnptu red 2
August 1993 iu the city of Anr
h us, De111unrk: Juv. femn/e, fore
nrm 43.6 111111, weigilt 7 g.

et forsøg på at få arternes nuværende udbredelse i
Danmark nærmere undersøgt opfordrer jeg hermed
interesserede til at meddele mig om eventuelle fund.
Jeg modtager også gerne indsamlet materiale af bark
tæger til bestemmelse.
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Ung skimmelflagermus i lejlighed i Å rhus
Youug parti-coloured bat ( Vespertilio muriuus) iu au apart
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Skimmelflagermusen ( Vespertilio 11111rillus L. 1758) har
en overvejende østlig udbredelse og forekommer ho
vedsageligt spredt i Vesteuropa (Schober & Grimm
berger, Die Fledermause Europas, Stuttgart 1987). Et
tilsvarende udbredelsesmønster kendes fra det jydske
område, hvor skimmelflagermus hidtil er noteret som
få, isolerede fund mellem Limfjorden og Fredericia, of
test om efteråret og vinteren. Dog blev der for nylig
opdaget en enkelt ynglekoloni Guni-juli) i Ebeltoft-om
rådet (Baagøe & Jensen, Flora og Fauna 96: 61-62,
1990).
2. august 1993 blev der til Naturhistorisk Museum i
Århus givet telefonisk besked om en flagermus, der
befandt sig imellem forsatsrude og y dervindue i en lej
lighed på anden sal i det centrale Århus (Dalgas Ave-

nue 27). Man ønskede dyret fjernet snarest belejligt, en
opgave der blev os betroet.
Til vor overraskelse stod vi l l 2 time senere for
første gang nogensinde med en skimmelflagermus
(fig. 2) holdt af behandskede hænder (en ufravigelig
regel såfremt man er tvunget til at håndtere flager
mus). En nærmere undersøgelse viste, at det var en
hun med underarmslængde 43,6 mm, dvs. i den lave
ende af normalområdet for arten (Schober & Grimm
herger op.cit.). Vægten var dog kun 7 g, hvilket er be
tydeligt under normalt (12-20,5 g) for voksne indivi
der.
Dyrets udseende og adfærd var i de efterfølgende ti
mer og ved dets udsætning i kvarteret om aftenen gan
ske normal. Intet tydede på, at flagermusen var syg el
ler svækket. På denne baggrund og de ovennævnte
data vedrørende størrelsen, vurderer vi, at det drejede
sig om en unge, der var " gået vild i byen " på en af sine
første flyveture, der netop finder sted i sidste halvdel
af juli (Baagøe & Jensen op.cit.).
Det danske artsnavn er iøvrigt ganske rammende,
idet rygsidens meget mørke hår har sølvhvide spidser.
En artsidentifikation byder således ikke på problemet;
såfremt man får lejlighed til at betragte skimmelflager
mus på nært hold (fig. 1).
Helge Wa/hovd & Birgitte Johs! Liudlwrd
Biologisk lustitut, Afd. for Zoologi
Uu iversitetsparkeu, byguiug 135
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Europas Miljø er en detaljeret vurdering af miljøtil
standen i 46 lande. Den er opdelt i 40 kapitler, som er
samlet i seks større afsnit.
I første del gøres der rede for den teknik, der er an
vendt ved indsamlingen af data. Dernæst vurderes
miljøets tilstand på følgende områder: luft, søer og
vandløb, have, jord, landskaber, natur og dyreliv, by
miljø og folkesundhed. 3. del beskriver den belastning,
som miljøet er udsat for pga. befolkningstæthed, pro
duktion, forbrug, udnyttelsen af naturlige resurser,
udledninger, affald, støj, stråling, kemikalier, genetisk
modificerede organismer, naturlige og teknologiske
risici.
4. del undersøger de miljøproblemer, der skyldes
menneskelige aktiviteter som energiforbrug, industri,
transport, landbrug, skovbrug, fiskeri og akvakultur,
husholdning, turisme og rekreation. 5. del er en analy
se af de tolv mest alvorlige miljøproblemer i Europa
nemlig klimaændringer, huller i ozonlaget, udryddel
se af dyre- og plantearter, olie- og atomkatastrofer,
forsuring, luftforurening, ødelæggelse af ferskvands
resurser, skovødelæggelse, kystødelæggelse, affald,
storbyproblemer (bl.a. trafik og energiforbrug) og gif
tige kemikalier.
I det sidste afsnit belyses alle disse miljøproblemer,
og der gives forslag til forbedringer.
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Rapporten har 125 farvefotografier og mere end 150
farvelagte kort dels over hele Europa og dels detail
kort over mindre områder. Også de mere end 400 dia
grammer og tabeller er trykt i farver. En del mere spe
cielle emner er behandlet i 166 indskudte kasser.
Af særlig interesse for biologer er kapitlet " Natur og
dyreliv " på 70 sider. Her bliver Europas vigtigste øko
systemer gennemgået, udvalgt efter hvor repræsenta
tive de er. Derefter gives en lang række eksempler på
truede dyr og planter f.eks. odder, trane, vandrefalk,
fjeldørred, månerude og vintergrønfamilien, og der af
sluttes med en status over det hidtidige naturbeskyt
telsesarbejde, både det nationale arbejde med beskyt
telse af rødliste-arter og de mange internationale kon
ventioner. I forbindelse med disse har Danmark 111
fuglebeskyttelsesområder og 27 Ramsar-områder.
Nogle konventioner er først ved at blive gennemført.
Det gælder beskyttelsen af verdens kultur- og natur
arv samt habitat-direktivet Sidstnævnte er en udpeg
ning af naturområder, der huser stærkt truede dyre
og plantearter. Det er i virkeligheden en videreførelse
af fugle-direktivet. Tilsammen skal de udgøre Natura
2000.
Naturligvis kan en sådan rapport ikke blive bedre
end det materiale, som de enkelte lande kan stille til
rådighed. Derfor vil der altid kunne påvises mangler
og fejl. Dette gælder også nogle af de smukke kort. På
kortet over odderens udbredelse er fejlagtigt angivet,
at den forekommer på Lolland og Falster, og de dan
ske ynglepladser for trane er ikke kommet med. Ho
vedindtrykket er imidlertid, at det er en nyttig op
slagsbog til brug ved miljøundervisning og for de
mange, der har indset, at de vigtigste miljøproblemer
ikke kender landegrænser.
Emst Torp

Forfattervejledning
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 summa ry (men med titlen skrevet på
både dansk og engelsk) og vil i så fald blive bragt un
der rubrikken: >>Mindre meddelelser<<.
Arts11nv11e. - Såfremt danske artsnavne eksisterer,
skal disse benyttes; men første gang en art nævnes i
teksten anføres desuden dens videnskabelige navn i
parentes.
Citeril1g nf p11blicerede kilder. - Publicerede kilder cite
res i teksten med navn og årstal, f.eks.: (Torp 1993),
Hadley & Pegg (1989), (Mossberg et al. 1994). Citeres
flere afhandlinger i samme parentes, benyttes følgen
de standard: (Hansen 1970; Jensen 1975, 1 976). 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. 1 989: Host-fungus relation
ships in orchid mycorrhizal systems. - I: Pritchard,
H. W. (red.), Modem methods in orchid conservati
on: the role of physiology, ecology and manage
ment. Cambridge University Press, Cambridge, pp.
57-71.

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)<<. l mindre meddelelser citeres upublicere
de kort og manuskripter ikke som her angivet, men
derimod med en komprimeret fuld reference i teksten.
Tnkkebemærk11i11ger. - Eventuelle takkebemærknin
ger samles i et afsnit med titlen >>Tak<<, som placeres
umiddelbart før >>Citeret litteratur<<.
Fig11rer og tnbeller. - 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).
Arbejdsgn11g. 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.
-

(BOG)
Mossberg, B., Stenberg, L. & Ericsson, S. 1994: Den sto
re nordiske flora. Dansk udg. v. J. Feilberg & B. Løjt
nant. - G. E. C. Gads Forlag, København.
(TIDSSKRIFTARTIKEL)
Torp, E. 1993: Fortsatte studier over Grærup Langsø. 
Flora og Fauna 99: 65-73.
Der skal i artiklen være henvist til samtlige kilder an
ført under >>Citeret litteratur<<. I mindre meddelelser ci
teres de publicerede kilder ikke som her angivet, men
derimod med en komprimeret fuld reference i teksten
- f.eks.: >>Torp (Flora og Fauna 99: 65-73, 1993)<<.
Citeri11g nf 11p11b/icerede 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 upublicerede
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Søren Hedal: Skimmelflagermus

( Vespertilio murinus) observeret visuelt og med

flagermusdetektor i jagtområdet .
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