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Argumentationer imod disse dyrs reintro
duktion i Danmark har tidligere været deres
glubskhed eller den skade, de forvoldte.
er modargumenterne også
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dag
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skal være menneskets skyld, at de uddøde; de
inh·oducerede dyr bør komme fra ikke-truede,
genetisk autentiske bestande; de bør ikke kun
tidligere beboede habitater tilstede.
Heroverfor står en række positive argumen
ter, der først og fremmest handler om de større
pattedyrs rolle i økosystemerne. Såvel vildsvin
som bæver indtager en noglerolle i skov-økosy
stemerne: vildsvinene graver og roder og be
graver frø; bæveren stævner skov, lysstiller ur
tevegetation og oversvømmer enge (hvem sag
de naturgenopretning?). Lossen regulerer de
rådyr, som vel p.t. er den værste hindring for
naturlig regeneration i naturskovene.
Skov- og Naturstyrelsen har for nylig iværk
sat et projekt, der skal belyse muligheden for at
reintroducere bæver. Det venter vi i spænding
på, for alle de kriterier for reintroduktion, som
Naturbeskyttelsesrådet har sat op, synes at
kunne

opfyldes:

mennesket

har

udryddet

bæveren; bævere kan hentes fra tyske ikke true
de bestande, der må antages at være genetisk
nærstående; det er tvivlsomt om bæveren kan
overskride landbarriererne, og der er velegne
de habitater f.eks. i naturskovsområderne i
Mid�ylland.
Og så venter vi vel i øvrigt på, hvornår den
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Overvågning af danske orkideer 1987-1995
Peter Wind
Darunarks Miljøundersøgelser
Afd. for Kystzoneøkologi
Grenåvej 12, 8410 Rønde

Monitoring of Orchids in Denmark 1987-1995
The National Envirorunental Research Institute (NERl) under the Danish Ministry of
Envirorunent and Energy is responsible for perforrning the national monitering pro
gramme in Derunark. One of the projects inelucled in the programme is 'Monitering of
Danish Orchids'. Forty-eight native arehid taxa are recorded in Demnark (table l) and
thirty-six of them have been monitored in 1995 (fig. 2). In 1987, when the project was
started, 70 sites with arehid populations were included. The number of sites has in
creased during the first nine years so that in totall97 arehid populations on 137 sites
are monitored in 1995.
The majority of the arehid populations are monitored by volunteers while the rest
are monitored by staff at the regional councils, at the Forestry Commission and at the
field stations under the Ministry of Environment and Energy.
Two methods are mainly in use for monitering: l) total counts of the entire arehid
population, and 2) total counts of flowering and vegetative shoots in fixed plots.
Same of the most characteristic results are shown by histograms. The mean number
of flowering shoots in four populations of arehids has increased dm·ing the nine years
of monitering due to management of the sites (fig. 5-8) while the mean number has
decreased on other sites both managed and unmanaged during the monitoring period
(fig. 9-11).
Two estimates on the total number of arehid sites in Denmark have been forwar
ded. The first and eldest estirnate was based on the knowledge of one qualified person
on the total distribution of the arehid species in Demnark and the botanical literature
(Løjtnant 1979). The second and newest estimate was based on information from the
botanical literature published especially since 1979, regional accounts of the total
number of arehid populations, and the results of 'Monitoring of Danish Orchids'
(Wind 1994a). There is somehow a great accordance between the two estimates which
may indicate that the number of orchid sites during the last 15 years has been relati
vely stable (table 7). Although the number of arehid sites seems to be stable the results
of the monitering show that the number of individuals in many arehid populations is
still decreasing during the monitering period (fig. 9-11). In particula1� there is a ten
dency for arehid populations of open habitats like dry grassland, heaths and bogs to
decrease in size, while the number of individuals in arehid populations of scrubs and
forest communities has decreased only to a minor degree or is constant. The ongoing
decrease in the number of individuals is, on the first hand, confined to changes in far
ming practices like the cessation of mowing and grazing of meadows and dry grass
land. A second trend is that the number of individuals in the populations of many of
the 37 habitat-specialised arehid taxa is decreasing while the number of individuals in
populations of the 11 taxa with a broader ecological amplitude remains constant or is
only faintly affected (table 3).

Det har længe været kendt, at antallet af
vegetative og blomstrende skud i en be
stand af jordboende orkideer under dan
ske forhold kan svinge voldsomt fra år til
år (se f.eks. Christiansen & Moeslund 1989;
Flom og Fauna 103 (3): 49-71. Arilus 1997
Trykt med statte fra Skov- og Naturstyrelsen

Løjtnant 1991b). Et godt eksempel er Bu
derupholm-bestanden af fruesko, hvor an
tallet af skud - såvel blomstrende som ve
getative - er blevet optalt i over 50 år. I
nogle år er der registreret det halve antal
49

350 �-------.

l

300

- Skud i alt

x- Blomstrende skud

-

l

250
"'

� 200
en

�

�

150
100

l l l l l l

...
�
M

"'
...
�

.....
..,.
�

...

m

m
�

'

l

u;
�

'

l l l l l l l l l l l
"' ..... m
M
"' "' "' <D <D

"'
M

m

�

�

�

�

�

�

l l

"'
<D
�

' l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
M
M
"' ..... m
"' ..... m
..... m
<D
<D
;: ..... ..... ..... ..... <O "' "' "' "' a;
� � � � � � � � � � � � �

M
m

�

"'
m
�

Arstal

Fig. l. Bestandsudvikling for fruesko 1943-1996, Buderupholm (Wind & BaHegaard 1997; upubl. 2).
Tlze trend af the tot11l number 11nd the 1111111ber af flowering slwots in 11 popul11tion af Cypripedium calceolus
1943-1996171 Buderupholm in Jutl11nd.

skud i forhold til det foregående år, f.eks. i
1957-58 og i 1965-66. I det næstfølgende år
er antallet af skud på ny nået op på de fo
regående års niveau (fig. 1). Overvågnin
gen af Buderupholm-bestanden viser, at
enkelte individer er i stand til at leve un
derjordisk i et eller flere år (Thomsen &
Ankersen 1996; upubl. 2). Hos andre orki
dearter f.eks. hylde-gøgeurt, kødfarvet
gøgeurt og tyndakset gøgeurt (Tamm
1972, 1991), skovliljerne (Faurholdt &
Holst 1996), skrueaks (Wells 1967) og
tætblomstret hullæbe (Wind & Faurholdt
1992) er der dokumenteret tilsvarende
årlige variationer i antallet af overjordiske
skud.
Hos nogle orkidearter kan hele bestan
de leve kontinuerligt under jorden i flere
år. Når forholdene er til det, sætter de
overjordiske skud. Et dansk eksempel her
på er knælæbe, der inden for de seneste 50
år er registreret i blomst et par år i træk for
derefter at fortsætte den underjordiske til
stand (Anonym 1986; Faurholdt 1986;
Muller 1951).
De faktorer, der regulerer disse sving
ninger, er kun i mindre omfang kendte. Et
tørt kontra et vådt forår har umiddelbar
indflydelse på antallet af blomstrende in50

divider i en bestand. Foråret 1992 kom tid
ligt og var tørt, og antallet af tidligt blom
strende orkideer på mange overdrevsloka
liteter var lavere end de foregående år.
Omvendt kom foråret i både 1994 og 1995
ikke specielt tidligt. Det efterfulgte i begge
år en mild, nedbørsrig vinter og var i sig
selv køligt og regnfuldt. Især i 1995 var an
tallet af individer af tidligt blomstrende
orkideer på mange overdrevslokaliteter
betydeligt højere end registreret i de fore
gående år (fig. 5 og 6).
En anden betydende faktor er den ind
flydelse, som mennesket har såvel bevidst
som ubevidst på orkideernes voksesteder.
Valget af græssende dyr, deres antal og
art, tidspunktet for høslæt, tilførslen af
næringsstoffer, graden og typen af skov
drift, human færdsel på lokaliteten er alle
påvirkninger, der influerer på vegetatio
nens sammensætning og enkeltarters be
standssvingninger, og dermed på orki
deernes levevilkår. Samtidig spiller den
enkelte arts arvemasse en betydelig men
hidtil ukendt rolle for de enkelte indivi
ders spiring, blomstringsfrekvens, frugt
sætning og livsvarighed. Hertil kommer
symbiosen med svampe, hvis indflydelse
på orkideernes livscyklus stort set er

ukendt, ud over undersøgelserne af relati
onerne mellem svampe og orkideernes
frøspiring (jf. f.eks. Johansen et al. 1986).
På den baggrund rejser der sig flere
spørgsmål, hvis svar alle har indflydelse
på tolkningen af de resultater, der frem
kommer ved overvågningen af orkideer i
Danmark. I hvilket omfang påvirker gra
den af samspil mellem de ovennævnte
faktorer en orkidebestands individsving
ninger? Hvilken betydning har atmos
færens stigende indhold af eutrofierende
forbindelser for de årlige fluktuationer i
en orkidebestand? Hvad betyder blom
stringen for en flerårig plante? Hvilken be
tydning har orkideernes forskellige livs
strategier for tolkningen af overvågnings
resultaterne? Hvad kan tilstedeværelsen
af en orkidebestand fortælle om en lokali
tets naturkvalitet?
For at kunne besvare disse spørgsmål er
et mere indgående kendskab nødvendigt
til de enkelte arters biologi og fænologi
samt til de omverdensrelaterede faktorer,
der har indflydelse på orkideernes levevil
kår i tid og rum. Resultaterne af den
landsdækkende orkideovervågning, der
præsenteres i bl.a. denne artikel, er en af
kilderne til at kunne fremskaffe denne vi
den. En anden er den løbende forskning i
orkideernes biologi, der foregår såvel nati
onalt som internationalt.
BAGGRUND
Statsskovrider Jens Hvass optalte i 1943
antallet af blomstrende og vegetative skud
og foretog en kortlægning af fruesko-be
standen i Buderupholm Bjergeskov. Han
lagde derved grunden til det, der siden
skulle vise sig at være den første og længst
varende overvågning af en orkidebestand
i Danmark.
Indtil dags dato er bestanden fulgt re
gelmæssigt først af Buderupholm Stats
skovdistrikt og siden af Botanisk Institut,
Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole
(fig. 1). De årlige optællinger er blevet
suppleret med en mere detaljeret kortlæg
ning af træer, vedplante-opvækst og urter
omkring bestanden og med registreringer
af jordbundsfaktorer og lysforhold (Høst

1971; Løjtnant 1988) samt senest af popu
lationsbiologiske og økologiske under
søgelser (Thomsen & Ankersen 1996;
upubl. 5).
Siden er overvågning af andre danske
orkidebestande iværksat. I starten var der
ofte uregelmæssighed i observationsseri
erne, idet optællingerne typisk blev igang
sat på private initiativer. Omkring 1980
påbegyndte flere amtskommuner (jf. Chri
stiansen & Moeslund 1989; Århus Amt
1993) en regelmæssig overvågning af ud
valgte orkidebestande (fig. 2).
Et af Skov- og Naturstyrelsen (SNS)
nedsat naturovervågningsudvalg foreslog
i 1986 et projekt til overvågning af de dan
ske orkideer. Den l. maj 1987 blev "Over
vågning af danske Orkideer" (tidligere Det
Orchide-Overvågnings-Pro
Nationale
gram) iværksat (Løjtnant 1988, 1991b ) .
Projektkoordineringen blev fra starten va
retaget af et konsulentfirma og siden af
SNS. Med overflytning af statens naturo
vervågning fra SNS til Danmarks Miljøun
dersøgelser (DMU) ved årsskiftet 19931994 blev projektkoordinationen overført
til DMU's Afdeling for Kystzoneøkologi
(tidligere Flora- og Faunaøkologi). Til at
varetage styringen af projektet er nedsat
en styringsgruppe bestående af repræsen
tanter fra DMU, SNS, Botanisk Museum
under Københavns Universitet og Dansk
Botanisk Forening.
Overvågning af danske Orkideer er som
led i et nationalt overvågningsprogram
formodentligt det ældste af sin art i EU
(upubl. 3) . I Wallonien har det belgiske
miljøministerium i 1989 igangsat et over
vågningsprogram baseret på at følge be
standsudviklingen hos en række udvalgte
organismegrupper med høj biologisk indi
kationsværdi for at belyse behovet for ple
je af vigtige biologiske naturområder (De
villers et al. 1990). Andre projekter med
lang kontinuitet med henblik på at følge
konkrete orkidebestande er i første række
grundvidenskabelige undersøgelser af
problemstillinger til belysning af specifik
ke populationsbiologiske eller autøkologi
ske forhold hos f.eks. ridder-gøgeurt (Far
rell 1991), fruesko (Kull & Kull 1991), prik51
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læbet gøgeurt (Vanhecke 1991), skrueaks
(Salkowski 1990), hylde-gøgeurt, tyndak
set gøgeurt og ægbladet fliglæbe (Tamm
1972, 1991) samt salep-gøgeurt (Barthel
1987).
Biologi. - Alle Danmarks 38 orkidearter
(tabel l) er flerårige, jordboende urter,
hvoraf 35 er geofyter. Af disse er 16 forsy
net med rhizom, der enten vokser lodret
eller vandret, mens 19 har rodknold. Re
sten er hemikryptofyter med enten rod
knolde (en art) eller stængelknolde (to ar
ter). Hovedparten af de 38 arter er autotro
fe, selv om klorofylløse individer kan fore
komme (jf. Faurholdt & Holst 1996: fig.l);
kun 3 er obligat holomykotrofe og som
sådan helt uden eller næsten uden kloro
fyl (tabel 2). Enkelte arter indenfor slæg
terne skovlilje og hullæbe kan lejligheds
vis optræde holomykotroft (N. Faurholdt,
pers. comm. 1996).
De fuldtudviklede planters højde varie
rer fra nogle få cm og op til l m; de laveste
individer findes hos hjertelæbe og pukkel
læbe, mens de højeste skal søges blandt
hullæbearterne. Orkideerne indgår såle
des i den del af vegetationen, der karakte
riseres som lavtvoksende. Mange arter
især blandt mose-, overdrevs- og hedeor
kideerne er tillige lyskrævende og tåler
derfor kun i ringe omfang overgroning af
højtvoksende urter, buske og træer (jf.
f.eks. Moeslund 1992). Omvendt er mange
skovorkideer, f.eks. flere af hullæberne, til
passet varierende grad af skygge. De holo
mykotrofe orkideer gennemfører gerne
deres livscyklus i dyb skygge på steder
som pilekrat eller tætsluttet bøgeskov.

Fig. 2. Starttidspunkt for og kontinuitet i overvåg
ning af danske orkideer. I figuren er kun medtaget
de primære overvågningsbestande, hvorfor bl.a.
rederod i�ke er medtaget. Bemærk at enheden på
x-aksen indtil 1970 er 2 år. (Kilder: Christiansen og
Moeslund 1989; Faurholdt 1989; Høst 1971, Løjt
nant 1988, 1991b; Ravnsted-Larsen 1987; Øllgaard
1985; Å rhus Amt 1993.)
The time of anset of and ll1e continuity in monitoring of
arehids in Den mark. The figure shows the priluary po
pulations which a re being monitored which is why so111e
species, i.e. Neottia, a re omitted. Notice that the unit 011
the abscissa befare 1970 is 2 years.

Bestøvnings- og spredningsstrntegi. - Ho
vedparten af de danske orkidearter har
fremmedbestøvning, og flere arter har ud
viklet komplicerede bestøvningsmekanis
mer. Andre arter sætter frugt efter selvbe
støvning. Endelig er der enkelte arter,
hvor begge bestøvningsmåder kan funge
re: Udebliver bestøverne, træder en selv
bestøvnings-mekanisme i kraft og sikrer
derved befrugtningen.
Hos de fleste arter er den kønnede for
mering en vigtig kilde til spredning på sel
ve lokaliteten og den eneste kilde til lang
distancespredning. Samtidig kan ekspan
sion på lokaliteten - alt efter arten - foregå
som følge af klondannelse ved anlæggelse
af udløbere eller en krybende jordstængeL
Dette gælder f.eks. fruesko (Kuli 1987).
Ekspansion kan også ske ved, at rod
knold- og stængelknold-geofyterne hvert
år danner mere end en ny knold som er
statning for den gamle. Vegetativ forme
ring ved hjælp af andre organer end de
underjordiske forekommer hos hjerte
læbe, der som den eneste danske orkide
kan formere sig ved yngleknopper fra
bladspidserne (tabel 2).
Økologi. Nogle orkidearter er habitat
specialister og undertiden forbundet til en
specifik jordbunds type. Andre har bredere
økologiske krav og forekommer derfor i
forskellige vegetationstyper; enkelte er
særdeles spredningsaktive og kan derfor
optræde under uventede forhold (jf. bl.a.
Brøndum & Tranberg 1995; Hammer
1988). Desuden er det kendt, at visse arter
optræder i pionervegetation, f.eks. vend
syssel-gøgeurt og sump-hullæbe (Thor
ning-Lund & Løjtnant 1980), mygblomst
(Hansen 1980) og ridder-gøgeurt (Løjtnant
1981). Et andet fællestræk for alle danske
orkideer er deres krav om ugødskede og
usprøjtede forhold på voksestederne. Ek
sempelvis er individer af langakset
trådspore på Fyn rådnet på grund af tilfør
sel af gødning i en nærliggende grøft (E.
Vinther, pers. comm. 1996).
Den terrestriske natur i Danmark kan
fordeles på seks overordnede naturtyper,
nemlig: l) skov; 2) hede og klit; 3) over
drev; 4) ferske vådområder; 5) kyst samt 6)
-
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Internationalt navn

Dansk navn

Anacamptis pyramidalis

Horndrager

Cephatanthera damasonium
Cephatanthera tongifolia

H vidgul skovlilje
S værd-skovlilje

Cephatanthera rubra

Rød skovlilje

Coetogtossum viride

Poselæbe
Koralrod

Corattorhiza trifida
Cypripedium calceolus

Fruesko

Dactylorhiza inearnara var. dunensis

Klit-gøgeurt
Kødfarvet gøgeurt

Dactytorhiza inearnara ssp. inearnara l. inearnara
Dactylorhiza inearnara ssp. inearnara f. hyphaematodes
Dactylorhiza inearnara ssp. ochroteuca

Finprikket gøgeurt
H vidgul gøgeurt

Dactytorhiza majalis ssp . majalis

Maj-gøgeurt

Dactylorhiza majalis ssp . occidentafis

Vestl ig maj-gøgeurt

Dactylorhiza maculata ssp . fuchsii

Skov-gøgeurt

Dactytorhiza maculata ssp. maculata

Plettet gøgeurt

Dactytorhiza praetermissa

Priklæbet gøgeurt
Vendsysse l-gøgeurt

Dactylorhiza purpurel/a ssp. majatiformis
Dactylorhiza purpurel/a ssp. purpurel/a

Purpur-gøgeurt

Dactylorhiza sambucina

Hylde-gøgeurt

Epipactis atrorubens

Rød hullæbe

Epipactis confusa

Glat hullæbe

Epipactis helleborine var. neerlandica

Klit-hu l læbe

Epipactis hetteborine var. helleborine

Skov-hullæbe
Storblom stret hullæbe

Epipactis teptochila
Epipactis patustris

Sump-hullæbe

Epipactis purpurara

Tæt blom stret hullæ be

Epipogium aphyllum
Goodyera repens l. ophioides

Knæ læbe
Netstribet knærod

Goodyera repens l. repens

Almindelig knærod

Gymnadenia a/bida ssp. albida

Hvid sækspore

Gymnadenia conopsea var. conopsea

Langakset tråd spore

Gymnadenia conopsea var. densifo
t ra

Tæt blomstret trådspore

Hammarbya paludosa
Herminiuro monarehis

Hjertelæbe
Pukkellæbe

Liparis toesetii

Mygblom st

Listera cordata

Hjertebladet fliglæbe

Listera ovata

Ægbladet fliglæbe

Neottia nidus-avis

Rederod
Flueblomst
Tyndakset gøgeurt

Ophrys insectifera
Orchis maseu/a
Orchis mililaris

Ridder-gøgeurt

Orchis morio

Salep-gøgeurt

Orchis purpurea

Stor gøgeurt

Orchis ustulata

Bakke-gøgeurt

Piatanthera bifolia ssp. bifolia

Bakke-gøgelilje
La ng sporet gøgelilje

Piatanthera bifolia ssp. /afiftora
Piatanthera chlorantha
Spiranthes spirafis
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Skov-gøgeurt
Almindelig skrueaks

bebyggelse og helkultur (jf. Wind 1994b:
tabel 5.3). Fordeles de danske orkidetaxa
efter den foretrukne naturtype, kan 13 ka
rakteriseres som udprægede skovorkideer,
15 som moseorkideer, 8 som overdrevs
orkideer og l som klitorkide (tabel 3). Det
er disse 37 taxa, der er habitat-specialister
med hensyn til 'valg' af voksesteder.
Hertil kommer de 11 'generalister' ne
derst i tabel 3. De er mindre habitat-speci
fikke og kunne med lige stor ret henføres
til andre kategorier. Valget af kategori
bygger på forfatterens kendskab til de en
kelte orkideers biologi og krav til vok
sested i og udenfor Danmark. Hertil er at
bemærke, at placering i en given kategori
udelukkende er dækkende for danske for
hold, også selv om der kan være tale om
en snæver vurdering af taxa med kun et
voksested i Danmark f.eks. flueblomst.
Af tabellen ses endvidere, at intet orki
detaxon har "kyst" samt "bebyggelse og
helkultur" som primære voksesteder. Ved
de grove generalisationer, som kriterierne
for denne inddeling bygger på, er der altid
en indbygget mulighed for, at lokale be
stande af en orkide vokser under andre
betingelser end de, inddelingen giver ud
tryk for, herunder at de som pionerplanter
også optræder i vegetationstyper tilhøren
de "kyst" samt "bebyggelse og helkultur",
når forholdene tillader det. Disse forhold
bygger i høj grad på jordbundens beskaf
fenhed og driftshistorien på den enkelte
lokalitet. Eksempelvis optræder skov-hul
læbe i gamle haver, i fortovsrabatter og
mellem fortovsfliser i Århus' skovrige for
stadskvarterer (Miljø- og Energiministeri
et 1995) under forhold, der efter den over
ordnede inddeling tilhører kategorien be
byggelse og helkultur.
Ta bel 1 . l Danmark er der i dette århundrede reg istre
ret 1 9 orkideslægter med i alt 38 hjemmehørende ar
ter. Ridder-gøgeurt, poselæbe og skrueaks er for
svundne (Stoltze 1 997 ). Af nogle arter kan karakteristi
ske underarter eller varieteter erkendes; således er der
for Danmarks vedkommende anerkendt 48 taxa til
hørende orkidefamilien (efter Løjtnant 1 991 a; Moss
berg et al. 1 994).
48 recognized Danish arehid taxa with their internatio
nal and Danish names.

RESULTATER
Siden starten på Overvågning af danske
Orkideer har bestande af 40 orkidetaxa
været fulgt. I 1995 er bestande af 36 taxa
blevet overvåget, idet overvågningen af 2
nu er indstillet (ridder-gøgeurt og prik
læbet gøgeurt), mens de sidst kendte vok
sesteder for 2 andre, der ikke er konstate
ret i en årrække (knælæbe og skrueaks), er
blevet besøgt årligt tfig. 2). En sammenlig
ning mellem antallet af overvågede lokali
teter og de i 1994 registrerede orkideloka
liteter (Wind 1994a) viser, at 7 ud af lO be
stande af de meget sjældne orkideer over
våges. Overvågningsprocenterne for de
øvrige hyppighedsgrupper falder med sti
gende hyppighed (tabel 4).
I projektets første ni år er der foretaget
registreringer af en eller flere orkidebe
stande på 227 lokaliteter. Den største del af
disse er i privat eje, mens staten repræsen
teret især ved Miljø- og Energiministeriet
administrerer henved en fjerdedel. Den re
sterende del ejes af amtskommuner og
kommuner (fig. 3).
Omkring 2 /3 af de 227 lokaliteter er på
lagt administrative bindinger enten i form
af en fredningsdeklaration knyttet til loka
liteten eller som følge af skovlovens be
stemmelser om fredskovspligt. En mindre
del ligger i tilknytning til reservater eller
militære øvelsesterræner (fig. 4). For den
resterende tredjedel af orkidelokaliteterne
gælder, at ingen af de anførte bindinger er
gældende. Det drejer sig typisk om over
drevs-, eng- og moselokaliteter, der er om
fattet af naturbeskyttelseslovens generelle
beskyttelsesbestemmelser. Da amtskom
munernes arbejde med udpegning og ind
beretning af de områder, hvor den gene
relle naturtypebeskyttelse gælder, først er
afsluttet for nylig, har DMU endnu ingen
samlet oversigt over mængden og forde
lingen af de lokaliteter, der er omfattet af
denne beskyttelsesordning.
Overvågningsmetoder. - I projektets op
startsfase kunne der vælges mellem en af
fire beskrevne metoder til overvågningen
af en orkidebestand. Det har været op til
den enkelte overvåger selv eller i samråd
med Løjtnant Consult at afgøre, hvilken
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Type af
livsform

Geofyt med rhizom

Geofyt med knold

Autotraf

Lodret eller kort vandret

Rodknold

Rodknold

rhizom

Flue blom st

(Skrueaks)

Hemikryptofyt med knold

Fruesko

Bakke-gøgelilje

Glat hullæbe0

Skov-gøge lilje

Rød hullæbe

Hylde-gøgeurt

Stængelknold
··
Hjertelæbe ·

Skov-hullæbe

Kødfarvet gøgeurt

Mygblom st

Storblomstret hullæ be0

Maj-gøgeurt

Tætblom stret hullæbe
Knærod ·s

Plettet gøgeurt

H vidgul skovl ilje•

Purpur-gøgeurt

Rød skovlilje

Bakke-gøgeurt

Sværd-skovlilje

(Ridder-gøgeurt)
Salep-gøgeurt s

Priklæ bet gøgeurt

Vandret, vidtkrybende rhizom

Stor gøgeurt

Hjertebladet fliglæbe·

Tyndakset gøgeurt
Horndrager S

Ægbladet fliglæbe·
·
Sump-hullæbe

(Pose læbe)
Pukkellæbe ·
H vid sæ kspore
Langakset tråd spore

Halo

Koral rod +
·
Rede rod +
·
Knæ læbe

mykatrat

Ta be l 2. 38 dan ske orkidearters li vsformtyper og spredningsstrategier (efter Faurholdt & Hol st 1 996; Johnsen
1 994; Løjtnant 1 991 a; Mossberg & Ni lsson 1 977). Arter i parentes er forsvundne fra Danmark. Overvintringsstra
teg ier: Med o ver vintrende bladro set s. Vegetative spredning sstrategier: Med vegetative udlø bere og med yngle
knopper
Bestøvningsstrategier: Alle arter er fremmed bestø vere på nær følgende undtagelser: f remmed- og
sel vbe støvere + og o bligate se lvbestøvere o.
•

**.

The file form and propagation strategies of the 38 native Danish arehid species. Species in parenthesis are extinct
in Denmark. Hibernalian strategies: With winter roselle s. Vegetative propagation strategies: with vegetative run
ners • and with bulbils ••. Pollinalian strategies: All Danish species are outbreeders except those which are: facul
tative outbreeders + ar obligate inbreeders o.

metode, der skulle anvendes (Løjtnant
1988, 199lb).
De fire metoder er: l) totaloptælling af
hele bestande på lokaliteten, 2) totaloptæl
linger inden for fast markerede "strips" på
f.eks. 50 meters længde og l meters bred
de, 3) totaloptællinger inden for mindre
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(2-10.000 m2 store) fast udlagte prøvefelter
ved hjælp af markeringspinde og 4) optæl
ling indenfor et antal (fast markerede)
tilfældigt udvalgte kvadrater af l m2 eller
cirkler af 0,1 m2.
En opgørelse over metodevalget viser,
at lidt over 2/3 af orkidebestandene - pri-

Skov (S)

Mose og eng (M)

Overdrev (O)

Hede og klit (H)

Klit-hullæbe

Langsporet gøgelilje

Finprikket gøgeurt

Flue blomst

Skov-gøgeurt

H vidgul gøgeurt

Bakke-gøgeurt

Glat hullæbe

Klit-gøgeurt

(Ridder-gøgeurt)

Skov-hullæ be

Kødfarvet gøgeurt

Salep-gøgeurt

Storblomstret hullæbe

Maj-gøgeurt

Horndrager

Tætblomstret hullæbe

Pu rpur-gøgeurt

(Poselæbe)

Knælæbe

Vendsyssel-gøgeurt

(Skrueaks)

Alm . knærod

Vestlig maj-gøgeurt

H vid sækspore

Netstri bet knærod

Priklæbet gøgeurt

Rederod

Hjertelæbe

H vidgul skovlilje

Sump-hullæbe

Rød skovlilje

Mygblomst

S værd-skovlilje

Pukkellæbe
Langakset trådspore
Tætblomstret trådspore

Hjertebladet fliglæbe (M )

Koralrod (S )

Bakke-gøgelilje (H )

Ægbladet fliglæbe (M ,O)

Hylde-gøgeurt (H )

Fruesko (O)

Rød hullæbe (S)

Plettet gøgeurt (M ,O)

Skov-gøgelilje (O)
Stor gøgeurt (O)
Tyndakset gøgeurt (O)

Ta bel 3. 48 danske orkidetaxas foretrukne naturtype. De taxa, der forekommer i flere naturtype r, er opført nederst i
ta bellen med de andre typer nævnt i parentes efter navnet (efter Lø jt nant 1 991 a; M assberg & Nilsson 1 977; M ass
berg et al. 1994). Taxa i parentes er fors vundne fra Danmark.
Preferred habitat type of 48 Danish arehid taxa. The taxa occurring in additional habitais are Iisted in the lower part
of the tab/e succeeded in parenthesis by the alternative habitat type. The taxa in parenthesis a re extinct in Den
mark. Skov (S)= Fores!. Mose og eng (M)= Mire and meadow. Overdrev (O)= Ory grass/and. Hede og klit (H)=
Heath/and and dune.

mært de temmeligt sjældne og almindeli
ge - bliver overvåget i faste prøvefelter (3.
metode), mens det i 30% af tilfældene er
hele bestande, der optælles (1. metode). 2.
og 4. metode bliver anvendt i henholdsvis
to og et tilfælde til overvågning af bestan
de af mindre sjældne orkideer (tabel 5).
Størrelsen af prøvefladerne. - Størrelsen af
de faste prøveflader varierer bl.a. efter be
standens generelle fordelingsmønster på
lokaliteten, voksestedets beskaffenhed og
valget af overvågningsmetode. Når der
ses på de orkidebestande, der i projektpe-

rioden har været overvåget i 5 år eller me
re, bliver 100 fordelt på 69 lokaliteter over
våget i faste prøvefelter, hvis størrelser va
rierer mellem 2 og 10.000 m2 (metode 3).
Arealet af de 24 lokaliteter med bestande,
der totaloptælles (metode 1), varierer mel
lem ca. 500 og 50.000 m2 (tabel 6).
DISKUSSION
Tilbagegang. -På grund af mange orkideers
specifikke økologiske krav og følsomhed
overfor ændrede driftsformer kan deres
tilbagegang ses som et resultat af den ef57

Hyppighed af orkideer

Antal overvågede
lokaliteter i 1995

Antal registrerede lokaliteter 1994 (*) Overvågningsprocent

7

10

70%

Sjælden

50

1 87

27%

Te mmelig sjælden

40

479

1 2%

1 03

3651

3%

Meget sjælden

Hyppig

Tabel 4. De overvågede o rkidelokaliteters procentvise andele i forhold til orkideernes hyppighedsklasser Uf. tabel
7 ). (*efter Wind 1 994a).
The percentage of the monitored orchid siles to the number of registered orchid siles in Denmark compared to
frequency classes of the arehids (cf. tab/e 7).

fektivisering og intensivering, land- og
skovbruget har gennemgået i de seneste
årtier. Dette har medført en homogenise
ring af landskabsbilledet på bekostning af
de 'specialiserede' vegetationstyper (dvs.
vegetationstyper betinget af lang kulturhi
storisk tradition). I takt med erkendelsen
heraf er stadigt mere restriktive lovmæssi
ge beskyttelsesforanstaltninger blevet ta
get i anvendelse for at beskytte de tilbage
værende naturområder som levesteder for
vilde planter og dyr (jf. Miljø- og Energi
ministeriet 1995). Den arealmæssige tilba
gegang for naturområderne har i første
række ramt enge, moser, overdrev og he
der, mens klitarealet kun i mindre omfang
er blevet reduceret. Omvendt har skovare
alet været stigende i de sidste 200 år pri
mært ved skovrejsning på opgivne land
brugsarealer.
Løjtnant og Worsøe (1977) påviste orki
deernes tilbagegang ved at sammenligne
antallet af kendte voksesteder for nogle
udvalgte arter med deres udbredelse fast
lagt ved den Topografisk-Botaniske Un
dersøgelse af karplanterne i Danmark
(Grøntved 1948). Dette blev gjort for: puk
kellæbe, sværd-skovlilje, hylde-gøgeurt,
knælæbe, langakset trådspore, hjertelæbe,
pukkellæbe, hvid sækspore, mygblomst,
salep-gøgeurt, bakke-gøgeurt og skrue
aks. Løjtnant (1979) vurderede, at biotop
forandringer
(tilgroning,
gødskning,
sprøjtning) og biotopødelæggelse (op
dyrkning, tilplantning, dræning) var de
væsentligste årsager til orkideernes tilba·
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gegang. Løjtnant konstaterede samtidig,
at tilbagegangen havde været mest omfat
tende for mose-, eng-, overdrevs- og hede
orkideerne og moderat for de fleste skov
orkideer. 5 orkidearters situation blev vur
deret som status quo eller i fremgang. Dis
se fem arter var: koralrod, fruesko,
knærod, storblomstret hullæbe og hjerte
bladet fliglæbe. Samtidig blev der givet et
skøn over antallet af voksesteder og op
stillet en status for orkideerne.
På dette grundlag kan det vurderes,
hvordan den kvalitative og kvantitative
bestandsudvikling er forløbet inden for de
seneste 15 år ved at sammenligne med en
nyere opgørelse over antallet af vokseste
der (Wind 1994a) og status for 1997 (Stolt
ze 1997).
For at kunne sammenligne hyppigheds
opgørelsen i 1994 med den fra 1979 er or
kideerne blevet fordelt på fire hyppig
hedskategorier, idet der anvendes ens kri
terier for kategoriseringen i 1994 og 1979
(se tabel 7). Heraf ses, at antallet af recente
orkidetaxa er faldet fra 40 til 39 i 1994, idet
skrueaks sidste gang er konstateret på
Thurø Overdrev i 1979 (l blomstrende in
divid) og på Bornholm i 1980 (7 blom
strende individer) (upubl. 4). Den har ikke
været observeret siden, selv om begge lo
kaliteter har været overvåget årligt. Der
næst er antallet af meget sjældne orkidetaxa
faldet til 7 i 1994, mens antallet af sjældne
er uændret 17. Antallet af temmeligt sjældne
er steget til 7, mens de hyppige er faldet
med l (tabel 7).

�-----,

Amt
1%

Kommune
7%

Skovlov
29%

Fig. 3. Ejendomsforhold i 1995 for de overvågede
orkidelokaliteter i Danmark.
Proprietm·y conditions in 1995 of the monilared arehid
siles in Denmnrk.

Arsager til ændringerne. Udgangspunk
tet for vurderingerne i Løjtnant (1979) og i
Wind (1994a) har været antallet af kendte
lokaliteter. En lokalitet dækker over et
konkret område med et ensartet vegetati
onsdække, der er voksested for en art, og
kan således have forskellig udstrækning
afhængig af på hvilket niveau, vegetati
onsdækket vurderes, og hvilken person,
der foretager vurderingen (jf. diskussio
nen i Wind 1994b ) Eksempelvis er stor
blomstret hullæbe af Løjtnant (1979) pla
ceret i kategori I, mens den i 1994 placeres
i kategori II (Wind 1994a). Denne forskel i
kategorisering dækker næppe over, at ar
ten er blevet mere hyppig, men over et
-

.

H yppighed

Meget sjældne & sjældne

Fig. 4. De overvågede orkidelokaliteters beskyttel
sesmæssige status i 1995. Fredet
lokaliteten er
fredet efter naturbeskyttelsesloven. Fores!. fred.
lokaliteten er foreslået fredet efter naturbeskyttel
sesloven. Andet
lokaliteten er uden bindinge1�
men kan være omfattet af naturbeskyttelseslovens
generelle beskyttelsesordning.
=

=

=

The s tale af proteetion af the monilared arehid si tes. Fre
det = proleefed in nccordnnce wifh file Proleetion af Nn
ture Aet. Fores/. fred. = proposed for proleetion in nccor
dnnce wifil the Proteetion of Nature Aet. Andet = file
sile is not proleefed but mny be regulnted by general
proteetion provisions under file Proteetion of Nature
Aet. Skovlov = file sile is proleefed in nccordnnce with
tile Forest Aet. Reservat = file sile is included in n /W
ture reserve.

mere detaljeret kendskab til dens vok
sesteder på Høje Møn, der kan opfattes
som en samlet lokalitet (Løjtnant 1979 &
1990; Gravesen 1982) eller som flere, idet
der er tale om flere veladskilte populatio
ner i det vidtstrakte skovområde på Høje

Temmelig sjældne & hyppige

Procent

l alt

1 . metode

23

20

43

2. metode

o

2

2

1%

3 . metode

21

76

98

68%

4. metode

o

1

44

99

l alt

3 0%

1·
1 43

1%
1 00%

Tabel 5. De anvendte over vågningsmetoder i forhold til orkideernes hyppighedsklasser Gl. tabel 7 ).
The applied moniforing melhads compared to the arehid frequency classes (cf. tab/e 7).
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Størrelse i m2

1 ·50

51 -100

1 01 -500

o

501-1 000

1 001-5000

5001-1 0000

>10000

l alt

3

13

5

24

Metode 3

20

12

22

8

6

o

69

Sum

21

12

23

11

19

2

5

93

23%

1 3%

25%

1 2%

2 0%

2%

5%

1 00%

Metode 1

Procent

Tabel 6. Orkidelokaliteternes tordeling efter de hyppigst anvendte overvågningsmetoder og lokalitetsstørrelser.
(For 1 4 loka litete r er større lsen af arealet ikke oplyst).
The distribution of arehid siles compared to the most frequently applied moniforing melhads and the size of the fixed plots. (The sizes of 14 siles have not been stated.)

Møn (Wind 1994a, sammenlign også Paur
holdt & Løjtnant 1989). Hertil kommer
genfund af arten på Falster (Løjtnant 1990)
og et nyfund på Sjælland (Faurholdt &
Løjtnant 1989) i den mellemliggende peri
ode.
På grund af den store interesse for orki
deer og deres forekomst i Danmark er fre
kvensen og mængden af indberetninger
om fund heraf omfattende. Oplysningerne
opbevares bl.a. på Botanisk Museum,
København, hvor der over en periode på
ca. 150 år er arkiveret en anseelig viden
om især de sjældne og meget sjældne orki
deers forekomst i Danmark. Hertil kom
mer, at en række undersøgelser af nyere
dato har udvidet kendskabet til den nu
værende forekomst af også de temmeligt
sjældne og de hyppige orkideer både på
landsplan (se f.eks. Pedersen 1990; Peder
sen & Løjtnant 1992; Petersen 1996; Wind
1988, 1992) og regionalt (se f.eks. Christi
ansen & Moeslund 1989; Pamholdt 1992,
1995; Rasmussen & Tranberg 1988; Tran
berg 1992, 1995). Resultaterne af disse un
dersøgelser understøtter sammen med
amtskommunernes registreringer af de
beskyttede naturtyper (se f.eks. Hansen
1987; Hesselager 1991; Jonasen 1993; Nord
jyllands Amt 1988, 1991, 1993; Sønder
gaard 1993a, 1993b) talstørrelserne for
1994 (tabel 7) for det totale antal lokaliteter
med temmeligt sjældne og hyppige orki
deer. 1979-tallene bygger på et kvalificeret
skøn ud fra kendskabet til de danske orki
deers forekomst på daværende tidspunkt
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(B. Løjtnant, pers. comm. 1996). Det skal i
denne sammenhæng understreges, at der
her er tale om en grov metode til vm·de
ring af deres hyppighed, idet antallet af lo
kaliteter kan blive reduceret fra f.eks. 199
til 25, uden at det pågældende taxon æn
drer hyppighedskategori.
Der kan konstateres en stor overens
stemmelse de to vurderinger imellem,
hvilket kan tolkes som en bremsning af
den markante tilbagegang for orkideer op
til 1980 (jf. Løjtnant og Worsøe 1977). De
væsentligste forskelle er, at rederod og
bakke-gøgelilje i 1994 er vurderet som
"temmeligt sjældne" mod førhen "hyppi
ge", mens dette forhold er omvendt for
sump-hullæbe. Antallet af lokaliteter for
rederod er formodentligt i betydeligt om
fang undervurderet i 1994, mens der af ny
ere dato foreligger en grundig undersøgel
se af sump-hullæbes recente forekomst
(Wind 1988, 1992). For bakke-gøgeliljes
Ta bel 7. Orki deernes hyppighe dsklasser (omarbejdet
efter Løjtnant 1 979 ; Wind 1 99 4a), antal af overvåg
ningslokalitete r og status (Løjtnant 1 9 79 ; Stoltze
1 997). Hyppighedsangivelser er baseret på et esti·
mat af kendte vokseste der i 1 979. Status: Ex = fo r
svun det (19 79 ); forsvundet og måske forsvundet
(1 997). Ex?= måske forsvu ndet (1979). E= akut truet.
V= sårbar. R= sjælden. X= opmæ rksomhedskræven
de (1 997).
•

The number of moniforing siles in 1995, the frequency
classes based on an estimation of the number of
known siles in 1979 and 1994 and the status in 1979
and 1997, respectively.
Status: Ex = extinct. Ex? = possibly extinct. V= vul
nerable. R= rare. X= care dernanding (1997).

Hyppighedskategori
Taxon

Antal lokaliteter
overvåget i 1 995

Forsvundet (O lok.)
Poselæbe

Alm. skrueaks
Ridder-gøgeurt

o
o
o

1 979*

o
1 -2
o

Status
1997

Totalantal lok.
1994

Status
1979

o

Ex?

Ex

o

E

Ex
Ex

o

Meget sjælden (1-21ok.)

Flueblomst
Fruesko
Bakke-gøgeurt
Priklæbet gøgeurt
Hor ndrager
Rød hullæbe

1 -2
2
1
o

Knælæbe
Sjælden {3-20 lok.)
Hjertebladet flig læbe

Langsporet gøgelilje
Hvidgul gøgeurt
Hylde-gøgeurt
Stor gøgeurt
Vendsyssel-gøgeurt
Hjertelæbe
Storblomstret hullæbe
K nærod
Koralrod
Mygblomst
Pukkellæbe
Hvidgul skovli lj e
Rød skovlilje
Sværd-skovlilje
Hvid sækspore
Langakset t rådspore

1 -2
1 -2
1 -2
1 -2
1 -2
1 -2

1
3

3-20
3-20

3
3
4
1
3

1 -2
3-20
3-20
3-20
3-20
1 -2
3-20
3-2 0
3-2 0
3-2 0
3-2 0
3-20
3-2 0
3-2 0
3-2 0

1
3
3
4
4
3
2
2
7
3

2

E

v

v

v

E

E

2

E

E

1
2

E

v

v

1

E

R
E

E

R
v

18
3
3
13
10
13
16
6
16
18
18
15
13
5

v
v
v
v

R
R
R
x
R

v
v

v

E

v

v

R
R
E
E
v

v

g

v

7
4

E
E

Temmelig sjælden (21-200 lok.)

Bakke-gøgel ilje
Purpur-gøgeurt
Salep-gøgeurt
Skov-gøgeurt
G lat hu llæbe
Tætblo mstret hullæbe
Rederod
Hyppig (> 200 lok.)
Ægbladet fliglæbe

Skov-gøgelilje
Kødfarvet gøgeurt
Maj-gøgeurt
Plettet gøgeurt
Ty ndakset gøgeurt
Skov-hullæbe
Sump- hullæbe

7
6
11
7
3
6
o
10
7
15
20
12
16
16
7

>200
3-2 0
21 -200
21 -200
21 -200
3-2 0
>200

123
42

>200
>200
>200
>200
>200
>200
>200
21 -200

41 1
283

33
82
47
52
1 00

x
v
v

R
R

R

589
672
367
513
6 03
213
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vedkommende er der tale om en fortsat
tilbagegang i antallet af bestande op gen
nem 1980'erne (Petersen 1996).
Sammenligningen af antallet af orki
delokaliteter i henholdsvis 1979 og 1994
kan give et generelt billede af bestandsan
tallets udvikling i de seneste 15 år. Denne
sammenligning fortæller i høj grad noget
om resultaterne af den indsats, der er gjort
for at sikre bl.a. orkideerne og deres vok
sesteder på landsplan. Denne indsats
dækker bl.a. over skærpelsen af de gene
relle beskyttelsesbestemmelser (§3) ved
naturbeskyttelseslovens ikrafttræden i
1992, fredning af samtlige orkideer i Dan
mark i 1991 (jf. Pitter 1995; Wind 1994a) og
indarbejdelse af konkrete oplysninger om
orkideers forekomst med det formål at
sikre deres voksesteder i f.eks. lokalplaner
(f.eks. hvidgul skovlilje ved Fakse kalk
brud), fredningsplaner og statsskovenes
driftsplaner. Hertil kommer udfærdigel
sen af plejeplaner for fredede områder
målrettet mod en konkret sikring af bl.a.
bestande af orkideer. Disse initiativer samt
justeringer af grundlaget for de enkelte
kategorier i Rødliste 97 (Stoltze 1997) har
bevirket, at 15 orkidetaxa i 1997 har fået
ændret status i 'opadgående' retning i for
hold til status i 1979. Omvendt har 4 orki
detaxa ændret status i 'nedadgående' ret
ning, da to formodentligt er forsvundet i
den mellemliggende periode, og da le
vevilkårene fortsat forringes for sværd
skovlilje (jf. Faurholdt & Holst 1996) og
bakke-gøgelilje (jf. Petersen 1996) (tabel 7
og 8).
Sammenligningen af status imellem de
to år er ikke nuanceret nok til på tilfreds
stillende måde at belyse udviklingen i de
enkelte orkidebestande. På dette felt kan
overvågningen af udvalgte bestande
præsentere data, der kan ligge til grund
for en sådan vurdering ud fra den forud
sætning, at dataindsamlingen er forløbet
over et passende antal år. Det er derfor es
sentielt for Overvågning af Danske Orki
deer - som for al anden overvågning af en
keltarter - at fastslå længden af den perio
de, hvori en overvågningsserie skal for
løbe, før de fremkomne resultater er uaf62

hængige af tilfældige bestandssvingnin
ger og driftsmæssige forhold og derfor
kan anvendes til at tolke udviklingsten
denserne i bestandene.
Udviklingstendenser. - For at få et udtryk
for de generelle udviklingstendenser i or
kidebestandene er antallet af individer i
det første og seneste registreringsår (over
vejende 1995) sammenholdt for alle de be
stande, der har været overvåget i mindst 5
sammenhængende år. For flertallet af or
kidetaxa bliver to eller flere bestande over
våget, hvorfor antallet af individer til det
første og seneste registreringstidspunkt
hver for sig er lagt sammen og differencen
beregnet (tabel 8).
På grund af usikkerheden forbundet
med entydige tolkninger af mindre ud
sving indgår kun de større procentvise
ændringer (> ± 25 %) i vurderingen. 5 or
kidetaxa er i løbet af projektperioden gået
markant frem. Denne fremgang kan i flere
tilfælde relateres til en optimal pleje, der
er iværksat på lokaliteten (fig. 5-8). Om
vendt har 8 orkidetaxa i samme periode
vist en samlet tilbagegang også på lokali
teter, der tilsyneladende har optimal drift
(fig. 9-11). Men det er svært at skelne mel
lem de klimatiske og de driftsmæssige
faktorers indflydelse på bestandssving
ningerne på baggrund af orkideovervåg
ningens hidtidige resultater.
Til denne vurdering knytter sig flere ge
nerelle forbehold:
l. Perioden, i hvilken data er indsamlet,
er relativ kort (5-9 år). Til sammenligning
�ener, at meteorologiske data, der ligger
til grund for vejrprognoser, indsamles
over 30 års perioder, og at de punkttællin
ger, der anvendes til beregning af indeksTabel 8. Udviklingstendenser i orkidebestandene. Mar
ka nt fremgang > 1 00%, moderat fremgang 25%-1 00%,
status quo -25%-+25%, moderat tilbagegang -50%
·25% og markant tilbagegang >-50%.
i ngen oplys
ninger foreligger.
- =

Trends in the populations of Danish arehid taxa based
on the results of 'Monitoring of Danish Orehids' 19871995. Dislinet inerease >100%, moderate inerease
25%-100%, status quo -25%-+25%, moderate de
erease -50%- -25% and dislinet deerease >-50%. - =
no information avai/ab/e.

Udviklingstendens
Taxon

Antal overvågningsbestande

Antal i første
registrerings år

Antal i seneste
registrerings år

Difference

Procent

Markant fremgang

5000%
205%

923
98
1 5325

619
76
608
64
9575

1 398

867

1 66%
1 63%

1010

1 763
91

3

119

753
33
26

75%

58
93

Stor gøgeurt

3

317

357

40

1 3%

Mygblomst

4

1 32

3

2%

Tætblomstret hullæbe

6
2

1 29
116

1 06
39

-10

-8%

-4
- 1 26

- 1 3%

Horndrager
Glat hullæbe
Hylde-gøgeurt
Vendsyssel-gøgeurt
Maj-gøgeurt
Salep-gøgeurt

2
3

13
37

632
1 09

315

1
14
3

34
5750
531

11

1 93%
1 88%

Moderat fremgang

Tyndakset gøgeurt
Fruesko
Purpur-gøgeurt

57%
28%

Status quo

43
968

-9%

Rød skovlilje
Kødfarvet gøgeurt
Langsporet gøgelilje

2

1 48

1 27

-22

- 1 4%

Plettet gøgeurt

8

807

658

- 1 49

- 1 8%
-26%

8

842

Moderat tilbagegang

Sump-hullæbe

6

967

716

-251

Skov-gøgeurt
Ægbladet fliglæbe
Knærod

7
8

1 090

783

556

2
2
12

1 05
87

355
61
57

-307
-201

957

716

Hvidgul skovlilje
Skov-hullæbe

-44
-30
-432

-28%
-36%
-42%
-35%
-44%

Markant tilbagegang

-52%

Hvid sækspore

7

23

11

Skov-gøgelilje

5

464

191

-12
-273

Bakke-gøgelilje

6

58

-88

Hvidgul gøgeurt
Langakset trådspore

2

1 46
58
497

18
1 27

-40
-370

Hjertelæbe

2

4

-13

-74%
-76%

Pukkellæbe

3
3

16
1

-1 37
-128

-90%
-99%

Koralrod

17
1 53
1 29

-58%
-60%
-69%

Små bestande

1 00%

2

Sværd-skovlilje
o

o

o

0%

Bakke-gøgeurt
Storblomstret hullæbe

13
5

11

-2
-2

Rød hullæbe

16

3
8

- 1 5%
-40%

-8

-50%

Knælæbe

Kan ikke bedømmes

Hjertebladet fliglæbe
Flueblomst

5
1 09
293

Priklæbet gøgeurt
Rederod

o

o
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Fig. S. Horndrager på Høje Møn. Antallet af blom
strende individer faldt gennem ?O'erne og 80'erne
til et minimum på 13 individer i 1987 som følge af
først tilgroning og siden hårdhændet pleje (jf.
Faurholdt 1989; Løjtnant 1988, 1991b). I 1987-1988
udarbejdedes en plejeplan med særligt henblik på
at forbedre levevilkårene for horndrager. Initiati
verne omfattede bl.a. foldopdeling, sikring af opti
mal blomstring og frugtsætning hos hordrager ved
at friholde denne periode for græsning, samt træ
og buskrydning (Faurholdt 1989).
Anacamptis pyramidalis 011 'Høje Møn '. The 1111111ber

offlowering shoots deerenseri throughout the 70 'ies nnd
80 'ies and renehed n minilillli/l of 13 slwots in 1987. The
renson wns, on the firs t hnnd, overgrowing followed by
too hard management. In 1 987-88 n management pln11
wns worked 011! which nimed to i111prove the growth con
ditions of A. pyramidalis. The initintives comprised
e.g. separations in to pens, see11ring opti11111111 f!owering
nnd fru i ting by keepil1g this period free of grnzing nnd
by removal of shrubs and trees.

værdier for ynglefuglearter, har været fo
retaget regelmæssigt siden 1976 (Jacobsen
1996). For at beregningerne af indeksvær
dien kan blive pålidelige, behøves et for
holdsvist stort datamateriale, der for fug
lenes vedkommende forholdsvis let lader
sig indhente, da optællingerne kun er lidt
tidskrævende (Falk 1990).
Afgrænsningen af den aktuelle over
vågningsperiode har stor betydning for en
korrekt tolkning af bestandsudviklingen.
Var overvågningen af fruesko ved Buder
upholm iværksat i 1988, ville resultatet vi
se en bestand i fremgang, men var den
derimod iværksat i 1980, ville der samlet
være tale om en bestand i tilbagegang. Be
tragtes perioden 1955-1975, ville konklusi
onen være, at bestanden var stabil, mens
en vurdering for perioden 1943-1965 ville
være, at bestanden var i fremgang. En hel
hedsbetragtning af den totale overvåg64
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Fig. 6. Salep-gøgeurt på Samsø. Som følge af
græsningsophør i 1982 faldt antallet af blomstren
de individer frem til 1987 (Ravnsted-Larsen 1987).
Dette år blev græsning på foranledning af Århus
Amt genindført, hvilket har resulteret i en markant
forøgelse af antallet af blomstrende individer
(Århus Amt 1993). Lokaliteten blev fredet på
grund af de store botaniske interesser i 1989 (Dahl
1994).
Orchis morio on the Is/e of Samsø. Due to nn end of
grnzing in 1982 t/1e 11 11111ber offlowering slwots deCI·en
sed until 1987. Tilis yenr grnzing wns reintroduced n t
the request of the Coullcil of Arl111S nfter which the lllllll
ber offlowering shoots inerenseri distinctly. In 1 989, the
si te wns proleeled by lnw beenuse of its importnnt botn
nicnl interests.

ningsperiode 1943-1995 viser en samlet til
bagegang for Buderupholm-bestanden, en
konklusion der også kan erkendes for 30
års perioden 1966-1995 (fig. 1).
2. 41 % af de observationer, der ligger til
grund for beregningerne i tabel S, hidrører
fra populationer med et middeltal på 20
eller færre individer i overvågningsperio
den (tabel 9) - et antal som ligger væsent
ligt under det anbefalede minimumsantal
på 30 individer over en 10 års periode (jf.
Løjtnant 1988, 1991b) .
3. Der kan sættes spørgsmålstegn ved,
om de til overvågningen udvalgte bestan
de med tilhørende lokaliteter er repræsen
tative for det pågældende orkidetaxon i
Danmark som helhed.
4. 5 af de overvågede orkidetaxa optræ
der i meget små bestande ( < 25 blomstren
de individer) og forekommer på landsplan
på en eller et fåtal af lokaliteter (tabel 8).
Tilfældige årlige svingninger og regressi
on (jf. Palmer 1993) kan derfor have stor
indflydelse på, om bestanden til et tilfæl
digt valgt registreringsår (i dette tilfælde
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Fig. 7. Maj-gøgeurt i Krogenlund Mose. Lokalite
ten blev i driftsplan for Farum Statsskovdistrikt
1976-91 udlagt til særlig behandling. I 1975 blev
træer og buske ryddet og græsning blev efter 10
års pause genindført med 14 kreaturer, der i 1976
blev afløst af 5 heste. I 1983 påbegyndtes overvåg
ningen af maj-gøgeurt, af hvilken der blev optalt
ca. 1800 individer. I 1984 blev der på ny udsat krea
turer, 6 stk. i alt. Et stigbord blev opsat i den øst
vest gående grøft i forbindelse med en oprensning
i 1985. Nedskæring af buskads blev udført hvert 5.
år i det omfang, kreaturerne ikke kunne holde op
væksten nede (upubl. 1). Antallet af blomstrende
individer er forøget næsten 10 gange i løbet af den
periode, overvågningen har fundet sted (Wind &
Sallegaard 1996).
Dactylorhiza majalis ssp. majalis in tlze m ire of Kro

gen/und, Zealand. In the working plan of 1 976-91 of tlze
Fantill State Farest disfriet tlze si te was la id out for spe
cia/ management. In 1 975 trees and shrubs were wt and
grazing reintroduced after a break of 10 years, starting
with 14 cattie and Sltbstituted by 5 horses in 1976.
W/zen in 1 983 tlze lilanilaring af D. majalis was cot/1menced approx. 1 800 flowering s/wots were coun ted. I11
1 984, 6 cattie were reintroduced. A sluice was placed in
a neighbouring ditch which was dredged in 1 985. Cut
ting of slmtbs was repeated every 5th year if the cattie
were ltnable to keep the growth down. The number of
f!owering shoots Izas inerenseri ai11wst tenfold during the
period of monitoring.

1995) synes at være i fremgang eller tilba
gegang.
5. I de tilfælde, hvor flere bestande af et
orkidetaxon indgår, kan overvågningen af
de enkelte bestande være påbegyndt til
forskellige år. Derved kan f.eks. de klima
tiske forhold få stor betydning for resulta
tet.
6. Bestandsoptællingerne er primært fo
retaget efter to forskellige metoder, hvilket
der ikke er skelnet mellem ved denne be
handling af data (jf. tabel 5). Dette kan
medføre, at antallet af individer i et per
manent prøvefelt kan være faldende,

D ato

Fig. 8. Hylde-gøgeurt på Bornholm. Lokaliteten er
en kreaturgræsset, ugødet klippeløkke og huser
Danmarks største bestand af hylde-gøgeurt. Klip
peløkken er omfattet af naturbeskyttelseslovens
generelle beskyttelsesordning, men er uden bin
dinger i øvrigt. Bornholms Amtskommune financi
erede i 1991-92 en rydning af især rose og slåen for
at gøre adgangen til randormåderne lettere for kre
atmerne (F. Hansen, pers.comm. 1996). Såvel de
overvågede bornholmske bestande som de sjæl
landske (se Wind 1990, 1991) har gennem 1990'erne
vist en markant fremgang i antallet af blomstrende
individer, mens den jyske bestand er i stadig tilba
gegang (Wind & Sallegaard 1996).
Dacylorhiza sambueina an the Is/e of Bomholm. The

sile - a grazed and unfertilised rocky area covered by
thin so i/ layers - contains the /argest population of D.
sambueina in Den mark. Such kind of dry grassland is
proleeled by the general proteetion provisions of the Pro
teetion of Nature Aet but without an y other legislative
provisions at all. The Council of Bomholm has financed
n cutting of slzrubs lo improve access to the SltiTOitn
dings to the cattle. Both tlze popu/ntions an Bomhoh11
nnd tilose found o n Zenland hnve hnd n distinelive in
crense in the nw11ber of flowering shoots during the
90 'ies while the sole popu/ntion in Jutlnnd is still decre
nsing i11 size.

mens en tilsvarende udvikling ikke kan
registreres for bestanden som helhed.
7. Antallet af individer, en given lokali
tet kan rumme, afhænger i høj grad af de
enkelte orkidetaxas livsform og spred
ningsstrategi samt af deres krav til vok
sestedet (jf. tabel 2). Prøvefelter under en
vis størrelse kan derfor have indflydelse
på overvågningsresultatet, idet der er en
ligefrem proportionalitet mellem en
prøveflades størrelse og det antal indivi
der, der kan forekomme på den.
8. I artiklens analyser indgår udeluk
kende blomstrende skud. Hvis data fra
optællingerne af vegetative skud blev ind
draget, ville et andet resultat muligvis
65
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Fig. 9. Kødfarvet gøgeurt i Gerlev Mose, Hornsher
red. Mosen var ugræsset i 1982, hvor det højeste
antal blomstrende individer af kødfarvet gøgeurt
blev registreret. I perioden 1983 til 1988 blev mosen
afgræsset af ungkreaturer for i 1989 at blive afløst
af 8 heste (Christiansen & Moeslund 1989).
Græsningstrykket aftog gradvist. Græsningen blev
indstillet i 1993. Det hidtil laveste antal blomstren
de individer blev registreret i 1995, efter at antallet
var ujævnt faldende siden overvågningens start i
1982 (Wind & BaHegaard 1996).
Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata in the mire of

Gerlev, Homslzerred. The mire wns rmgrnzed in 1982
wlzere the highest 1111111ber off/owering s/wots of D. in
carnata wns recorded. Fro111 1 983 to 1988 tlre 111ire has
been grnzed by 11rnvericks whic/1 in 1 989 were slibstitil
led by 8 horses. The grnzing press11re decrensed grndunl
ly 11ntil grnzing wns brought to nn end in 1993. Tlze
lowest n111nber off/owering shoots wns recorded in 1 995
nfter n period of uneven deerense siiJCe tlze initiation of
moniforing in 1982.

fremkomme. Omvendt er der grund til at
antage, at når antallet af blomstrende skud
falder markant over en årrække, vil antal
let af vegetative skud falde tilsvarende (jf.
fig. 1).
På baggrund af denne diskussion kan
det konstateres, at der fortsat foregår en
kvalitativ forringelse af mange orkidebe
stande, idet antallet af individer i popula
tionerne falder (jf. tabel 8).
KONKLUSION
Den generelle tilbagegang i antallet af or
kidebestande på landsplan, som Løjtnant
og Worsøe (1977) påviser, er tilsyneladen
de bremset. Til gengæld er der en tendens
til en fortsat kvalitativ forringelse af flere
bestande, da der kan konstateres en ned
gang i antallet af blomstrende individer
hos mange af de overvågede bestande in66
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Fig. 10. Hvid sækspore i Sønderjylland. Alle de 7
kendte bestande af hvid sækspore overvåges (jf. ta
bel 7), hvortil skal lægges 3 lokaliteter nær Viborg,
der fortsat overvåges, selv om arten ikke er konsta
teret her siden 1988 (Løjtnant 1991b). Fælles for al
le bestande er, at de er meget små, og at individan
tallet i overvågningsperioden har været faldende. I
1995 blev der totalt registreret blot 11 blomstrende
individer på kw1 to lokaliteter fordelt med 9 indi
vider på den ene og 2 på den anden.
På sækspore-lokaliteten i Sønderjylland blev der
i 1987 udført naturpleje ved rydning af krat og ind
ført kreaturgræsning. I 1988 blev der konstateret 5
blomstrende individer, mens der de næste tre år
kun fandtes vegetative planter. Forsommeren 1991
var tør. I 1992 og 1993 blev der på ny konstateret
blomstrende individer, mens der hverken blev
konstateret blomstrende eller vegetative individer
i 1994 og 1995 (Wind & Ballegaard 1996).
Gymnadenia albida ssp. albida in Soutlzem fut/and.
All tlze known seven popu/ntions of G . albida nre 11/0IIi
tored (cf tab/e 7) in ndditio11 to tlze 1/rree siles nt Viborg
whic/1 nre being monilared nlthortgh tlze species has not
been recorded here since 1988. All sites lznve in co1111110n
tlznt the popu/ntions nre s11wll and tlznt tlze 1111111ber of
flowering slwots Izas decrensed. In 1 995 n totn/ of 11
flowering slzoots Izas been recorded on two siles only ni ne on t/re firs t ane and two on lire second. In Soutlrem
futland the sile wns 111nnnged by w !ting of shrubs and
introduetion of grnzing by cnttle. In 1988 Jive flo werilig
shoots were recorded w/z ile in the foliowing yenrs on ly
vegetative s/wots were recorded. The spring in 1991 wns
extrnordinnry dry. A few f/owering slwots were ngnin
recorded in 1992 and 1993 while in 1994 nnd 1 995 ne
itlzer f/owering nor vegetative s/wots were recorded.

den for alle hyppighedsklasser af orki
dearterne (tabel 8). Denne tendens synes
især at være udtalt hos mose- og overdrevs
orkideerne, mens nedgangen i bestands
størrelser hos skovorkideerne ikke er nær
så udtalt.
Det har ikke på nuværende grundlag
været muligt at give klare bud på, hvad
årsagerne til den kvalitative forringelse er,
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Fig. 11. Langakset h·ådspore og pukkellæbe i Nordsjælland. En bestand af langakset trådspore og pukkel
læbe blev opdaget her i 1982 (Christiansen 1983), og der blev optalt henholdsvis 190 og 38 blomstrende in
divider. Op gennem 1980'erne steg antallene af blomstrende individer for at nå et maksimum med 489 lang
akset trådspore i 1987 og 135 pukkellæbe i 1988 (Christiansen & Moeslund 1989). Siden faldt antallet.
Langakset h·ådspore nåede et minimum i 1993 med 17 blomstrende individer og pukkellæbe i 1992 og
1994, hvor kun vegetative individer blev registreret. I 1995 blev der optalt henholdsvis 127 blomstrende
langakset trådspore og 3 blomstrende pukkellæbe (Wind & Sallegaard 1996). Driften af lokaliteten har
svinget meget i overvågningsperioden. I hele 1987 var lokaliteten uden græsning, for det efterfølgende år
at blive hårdt græsset med bl.a. får i en måned. Fra 1994 blev græsningstrykket mere moderat. Både i 1992
og 1993 var foråret præget af tørke, mens det i 1994 og 1995 var vådt og køligt.
Populations of Gymnadenia eonopsea and Herminiuro monarehis were detected 011 a site in Northem Zealand in
1 982 where 190 and 38 flowering slwots were recorded, respectively. Du ring the 80'ies the n11111ber offlowering
slwots increased to reac/1 a IlWXiiilii III on 489 G. eonopsea i11 1987 and 135 H. monarehis in 1988. Since then the
n11111ber has decreased. G. eonopsea reached a mini11111m in 1993 of 1 7 flowering slwots and H. monarehis in 1992
and 1994 where an/y vegetative slwots were recorded. I11 1 995, 127flowering G. eonopsea and 3 H monarehis we
re recorded. The lilanagement of the sile Izas fluetualed very 11/llch du ring tile moniforing period. Throughout 1987
the sile was without gmzi11g, in the succeeding year file sile was iii iensive/y gmzed with i.a. sheep for ane 111011111.
Fro111 1994 and onward tlze gmzing pressure on tile sile was 1110re modemte. Both in 1 992 and 1993 springtime was
extmordi11arily dry w/zile springtime in 1994 and 1 995 was wet and co/d.

og hvordan denne udvikling kan vendes.
Det tidsrum, hvori overvågningen har for
løbet, er endnu for kort til at kunne skelne
årsag (klimatiske faktorer og menneske
skabte påvirkninger) fra virkning (be
standssvingninger). For at kunne opstille
pålidelige mål for bestandsudviklingen
for de enkelte orkidetaxa, bør overvågnin
gen af enkeltbestande fortsættes mindst 10
år yderligere. Overvågningen bør videre
føres for om muligt at få elimineret indfly
delsen af den tilfældige, naturlige variati
on, der bl.a. betinges af klimaets vekslen
de enkelte år imellem, og derved få et ind
tryk af den menneskeskabte indvirkning
på bestandene jf. det tidsrum (30 år) me
teorologisk overvågning af klimaet i Dan
mark opererer med. Hertil skal lægges, at
nogle arter antagelig kræver væsentligt
længerevarende overvågning, før anven-

delige overvågningsresultater fremkom
mer.
For at opnå de mest pålidelige data er
det nødvendigt, at den metodik, der an
vendes ved overvågningen, nøje følges.
Hvis ikke, er det nødvendigt med justerin
ger af programmet for at eliminere even
tuelle skævheder. En vigtig betingelse er,
at de enkelte prøvefelter har en fornøden
størrelse, så de kan rumme en passende
stor orkidepopulation under hensyntagen
til de pågældende arters livsformer, jf. ta
bel 2. Erfaringen fra Hovedstadsrådets
overvågning 1982-1989 af orkidearter vi
ser, at de mest optimale resultater opnås
ved at følge hele bestande (S. Moeslund,
pers. comm. 1996). I den forbindelse skal
det påpeges, at en bestand i princippet
kan bestå af blot et eneste individ. For at
tolkningen af resultaterne kan blive mere
67
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Sum

Bestandsstørrelse

1 -20

21-40

41-1 00

Sjælden

26

5

6

7

43

32

16
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23

99

58

21

34

30

1 43

41%

1 5%

23%

21%

1 00%

Meget sjælden
Tem. sjælden
Hyppig
l alt
P rocent

Tabel 9. Bestandsstørrelsesklassers fordeling på hyppighedsklasse r.
The distribution of the arehid populations on frequency classes and population size expressed as the mean of the
number of flowering shoots during the moniforing period.

pålidelig kræves det, at flere individer
inddrages i bestandsovervågningen. Det
hidtidige projektforløb har vist, at et mini
mum på 25-35 individer i en bestand af de
mindre sjældne orkideer er i underkanten,
og at den bør rumme gennemsnitligt 100
individer, for at resultaterne af optællin
gerne tillader sikre tolkninger. Samtidigt
er det vigtigt at tage højde for det enkelte
taxons biologi, da f.eks. orkideer med rhi
zomer og udløbere opfører sig forskelligt
fra knoldorkideerne. Et centralt problem
for Overvågning af Danske Orkideer er
det ubesvarede spørgsmål, om en plantes
blomstring er udtryk for velbefindende el
ler det modsatte.
Der er også et behov for at skelne klare
re mellem overvågning af enkeltarter med
henblik på at belyse deres aktuelle status
og landsdækkende bestandsovervågning
af orkideer for at belyse omverdensfakto
rernes effekt på orkidelokaliteterne.
Det er samtidigt vigtigt, at der i videst
muligt omfang overvåges rene bestande af
de enkelte orkidetaxa. Eksempelvis kryd
ser flere Dactylorhiza-arter indbyrdes med
hybridisering og evt. introgression til re
sultat. Hybridegene individer kan især ve
getativt være svære at holde ude fra foræl
drearternes egen variation, hvorfor deres
tilstedeværelse i en bestand er med til at
forøge usikkerheden af optællingsresulta
tet.
At der konstateres en orkidebestand
kan tages som et udtryk for, at en lokalitet
rummer en vis naturkvalitet, jf. orkideer68

nes reaktion på anvendelse af gødning og
sprøjtegifte. Hovedstadsrådet (Christian
sen og Moeslund 1989), Fyns Amt (1991)
og Nordjyllands Amt (1993) har allerede
udnyttet denne mulighed for at anvende
orkideerne som naturkvalitets-indikatorer
gennem deres klassifikation af botaniske
lokaliteter regionalt.
I flere tilfælde kan der konstateres en
negativ bestandsudvikling på lokaliteter,
hvor der plejes. Det bør derfor vurderes,
om de anvendte plejeformer er optimale
for den eller de orkidearter, der ønskes be
varet. Ved tilrettelæggelsen af målrettet
pleje på en lokalitet kan det anbefales at
tage hensyn til følgende punkter, når en
plejeplan udarbejdes med henblik på at
bevare orkidebestande: l) vegetationsty
pen, 2) lokalitetens driftshistorie, 3) antal
let af individer i orkidebestanden, 4) orki
deartens biologi, idet de enkelte arter kan
opføre sig vidt forskelligt, 5) orkideartens
hyppighed og status i Danmark som hel
hed, 6) effekten af den plejeform, der øn
skes anvendt, og 7) overvågning af plejens
effekt.
Anbefalinger til fremtidig overvågning og
forskning. - Ved den fremtidige tilrette
læggelse af orkideovervågningen bør føl
gende anbefalinger iagttages:
l. Inden udlægningen af prøvefelter er
der en række faktorer, der skal beskrives.
Disse forhold omfatter ud over fastlæggel
se af taxon lokalitetens beskaffenhed,
størrelsen af den samlede orkidebestand
og beskrivelse af dens levevis.

2. Vælg store bestande dvs. på 100 indi
vider eller flere.
3. Overvåg gerne hele bestanden inden
for en velafgrænset lokalitet.
4. Overvåg kun bestande af et orki
detaxon uden mellemformer til andre.
5. Foretag en skelnen mellem enkeltarts
overvågning af sjældne og truede arter og
bestandsovervågning af udbredte arter
enten regionalt eller nationalt.
6. Tilrettelæg overvågningsmetoden i
overensstemmelse med de enkelte arters
spredningsbiologi.
Sideløbende er der fortsat et stort behov
for videnskabelige undersøgelser af de en
kelte orkideers biologi såsom deres livs
strategier og bestøvningsforhold samt af
deres autøkologi. Dette kan udmøntes i
følgende konkrete spørgsmål:
l . Hvorfor er der orkideindivider, der til
nogle år undlader at sætte ove1jordiske
skud?
2. Er arterne bestøver-begrænsede?
3. Hvilken betydning har svampe-sym
biosen for orkideernes livsytringer?
4. Mange svampe er følsomme overfor
pesticider. Hvordan påvirker dette inter
aktionen med orkideerne?
TAK
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Boganmeldelse
Benny Ge��sbøl: Rovfuglene i Europa, Nordafrika og Mel
lemøsten. Med plancher nf Bjarne Bertel. 408 sider. Formal:
20 x 13,5 cm. ISBN 87-12-02067-2. 3. udgave. G. E. C.
Gnds Foring. 1 995. Indbundet, kr. 295.
I 1984 udkom l. udgave af denne bog og 11 år sene
re 3. udgave. Denne succes er forståelig og velforljent.
Det er en fremragende fuglebog. Den nye udgave er
oven i købet forbedret på visse punkter.
Som det fremgår af bogens titel, dækker den Vestpa

samt en tabel over antallet af ynglepar i de forskellige
lande med en vurdering af, om bestanden i det enkelte
land er stabil, i fremgang eller i tilbagegang. Alle talle
ne er ajourført i forhold til 2. udgave. For hver art er
der et udbredelseskort, hvor yngle- og overvintrings
området i Palaearktis er indtegnet.
Det sidste afsnit >>Identifikation af flyvende rovfug
le<< er i denne udgave forøget med 22 sider, og de man
ge flugtbilleder, der viser de forskellige dragter, er nu

laearktis, dvs. Europa mod øst til Ural, Mellemøsten

alle i farver, hvilket er en stor forbedring. Der er virke

og Afrika mod syd til midt i Sahara samt de atlantiske

lig gjort en indsats for gode beskrivelser og mange fine

øer mod syd til og med de Kap Verdiske Øer.

tegninger. Eksempelvis

Bogen har tre hovedafsnit. Først er der en gennem
gang af rovfugle i almindelighed med følgende emner:

er der 21

flugtbilleder af

Hvepsevåge for at vise de mange forskellige variatio
ner i dragten bl.a. efter alder og køn.

Rovfuglenes tilpasning. Føde. Jagtformer. Rovfuglenes

Bestemmelse af rovfugle har altid været betragtet

træk. Ynglebiologi. Rovfuglene i det moderne sam

som et af de virkelig vanskelige områder inden for

fund. Biotopforandringer. Andre former for »direkte«

feltornitologien. Dette gælder også for >>eksperter«.

forfølgelse. Bestandstilskud - kunstig opdræt. Situatio

Som forfatteren anfører, er ornitologen, som klarer alle

nen i dag. Her er der en tabel over antal ynglepar af de

>>prikker<< i horisonten, ikke troværdig. Dette afsnits

forskellige arter i Vestpalaearktis opstillet efter hyp

119 sider er en virkelig hjælp.

pighed og efter bedste skøn. Omkring 50 arnithalager
fra de forskellige lande har bidraget med oplysninger.
Det næste afsnit er en grundig gennemgang af de 46

Bogen afsluttes med to litteraturlister, hvoraf den
ene er en kildefortegnelse til bogens mange bestands
tal. Desuden er der et register.

rovfuglearter i det vestpalaearktiske område illustreret

Vi har her et enestående hjælperniddel til at skaffe

med særdeles smukke farvefotografier. I forrige udga

os viden om rovfugle. Bogen er grundig og fyldt med

ve var der en del sort/hvide fotografier. De er nu

et væld af oplysninger. Dens illustrationer er en nydel

næsten alle blevet udskiftet med ypperlige farvefoto

se for øjet. Den kan varmt anbefales til alle, som inte

grafier.

resserer sig for fugle, både de mindre erfarne og de

Under de enkelte arter er der afsnit om udbredelse,

garvede ornitologer. Selv de, der har beskæftiget sig

bestandsvurdering, bestandsudvikling, træk, habitat,

meget med rovfugle, vil kunne finde ny viden i denne

stemn1e, yngleforhold, føde og fourageringsteknik

fine fuglebog.

Ernst Torp
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Boganmeldelser
Peter Grnvese11: Geologisk set -Bom/w/m. E11 beskrivelse nf
områder nf 11nfio11nl geologisk i11feresse. Redigeret nf Stee11
A11derse11. 208 sider. Formnt: 1 8,5 x 26 Clll. ISBN 87-7279001-6. Miljø- og E11ergimi11isteriet, Skov- og Nnturstyrel
Sell og Geogrnf!orbulldet, 1 996. Pris: kr 200.
I Flora og Fauna 101 side 34 blev "Geologisk set " l .

Klns-Ru11e Jolw11sso11: Skii1gårde11s viixfviirld. Ostkust ocll
viisfk11st. 2. rev. opl. - Nnflir ocll Kult111; Stocklwlm 1 996.
ISBN 91-27-05535-3. 223 side1; i11dbu11det, 15 x 21 cm.
Pris: en. 335 SEK.
9 år efter "Skargårdens vaxtvarld " udkom første
gang, har andet reviderede oplag af denne bog set da

o g 2 . del, Nord- o g Midljylland, anmeldt. N u forelig

gens lys. Den behandler floraen i de svenske skærgår

ger næste del, dog ikke Sydjylland, men overraskende

de, som primært findes i Bohuslans kystregioner samt

nok Bornholm. Denne ø indtager en særstilling som

langs kysterne af Østersøen, Boltenhavet og Bottenvi

det eneste sted

ken.

i Danmark, hvor granitterne fra

Prækambrium og lag fra Kambrium, Ordovicium, Si
lur, Trias og Jura går i dagen.

lndledningsdelen, som er på over 50 sider og illu
streret med 24 farvefotos, giver en oversigtlig rede

Der foreligger allerede en meget omfattende littera

gørelse for faktorer af betydning for forståelsen af

tur om geologien på øen. Bladet Varv har i to numre i

skærgårdsmiljøets planteliv. Blandt de mange behand

1988 og to numre i 1989 udgivet en fyldig ekskursions

lede emner kan nævnes: geologi og klima, planternes

fører, som nok kan konkurrere med denne bog. Dog
har "Geologisk set" et andet formål og en anden ind
faldsvinkel og forfatter, så de vil også kunne supplere

giske forhold, kulturpåvirkninger, skærgårdenes pla
cering i plantegeografiske regioner og deres inddeling

hinanden.

i vegetationszoner, planternes indvandringshistorie

På Bornholm er udvalgt 38 lokaliteter, som er grun
digt beskrevet efter samme mønster som i

l.

morfologiske og anatomiske tilpasninger til de økolo

samt de forskellige skærgårdes floristiske karakteristi

og 2. del.

ka. Endelig er et helt kapitel helliget beskrivelser af de

Nummereringen går fra 183-198, idet der under hvert

forskellige vegetationstyper, man møder i skærgården.

nummer er anført beslægtede enkeltlokaliteter som a,

På over 150 sider beskrives derefter ca. 370 m.el.m.

b, c . . . De dækker mange geologiske aspekter som pro

karakteristiske repræsentanter for skærgårdens kar

filer, stenbrud, råstofgrave, landskaber og kystformer.

planteflora. Hver artsomtale nævner den pågældende

En særlig vigtig gruppe er de såkaldte typelokaliteter,

plantes kendetegn og fortæller i hvilke miljøer, man

hvor en bestemt geologisk enhed er videnskabeligt de

kan forvente at finde den. Udbredelsen i de svenske

fineret. Hasle Klinkerfabriks store lergrav ved Bagå er

skærgårde angives med en kode. Desuden får man of

således typelokalitet for Bagå Formationen og er af

te kortfattede oplysninger om plantens biologi eller

stor betydning for studiet af forholdene på Bornholm i

om dens einobotaniske forhold. Omkring 220 arter er

Nedre og Mellemste Jura.

illustreret - de fleste med forfatterens særdeles smuk

I indledningen anføres, at udvalget af lokaliteter
tegner et øjebliksbillede. Det kan næppe helt undgås,

ke farvefotos, et mindre antal med vellignende streg
tegninger udført af Ditte Lindstriim.

at værdifulde lokaliteter forsvinder. Til gengæld duk

Bogen afsluttes med et register samt en litteraturli

ker nye op f.eks. i råstofgrave. Et eksempel er "Sten
ders Grusgrav ", som er vist på kortet side 151, men

ste, hvori de 19 referencer er arrangeret dels efter geo
grafiske regioner, dels under overskrifterne "Floror"
og "bvrig facklitteratur " .
"
" Skargårdens vaxtvarld er en smuk og slidstærk
bog. Forfatteren skriver i forordet, at den henvender

som ikke er med i lokalitetsbeskrivelsen. Danmarks
Naturfredningsforening har i 1995 rejst fredningssag
for to grave på Bornholm, af hvilke den ene netop er
"
"Stenders Grusgrav .
Der er grund til at fremhæve bogens righoldige ma

sig

til

alle, som færdes i den svenske skærgård og in

teresserer sig for planterne, men som har problemer

teriale af farvelagte kort, profiler, lagsøjler, skemaer og

med at sætte navne på dem. Til denne målgruppe kan

farvefotografier. Udsnittene af 4-cm kortene viser lo

bogen varmt anbefales - den giver en alsiclig beskri

kaliteternes beliggenhed med stor nøjagtighed. Der af

velse af plantelivets forhold i skærgården og bringer

sluttes med engelsk og tysk resume, et afsnit om geo

beskrivelser og fotos af et fyldigt og relevant artsud

logisk naturforvaltning og en fyldig litteraturliste.

valg.

Bogen kan anbefales til alle naturhistorikere med in
teresse for geologi. Den vil kunne gøre et besøg på
Bornholm til en endnu større oplevelse.

Ems t Torp
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He11rik Ære11l1111d Pederseli

Land- og ferskvandssnegle på Vejrø
Holger N. Garner
Øm Kloster Museum
Munkevej 2
8660 Skanderborg

The land and freshwater snails of the Danish island Vejrø
In 1932-1933 G. Mandahl-Barth ( 1934-1935) studied the occurrence of land and fresh

water Mollusca of the Samsø group of islands, Denmark He also went to the most
outlying island of the group, Vejrø, but the visit was short. Nevertheless he recognized
5 different species: Pupil/n muscorum, Vallonia excentricn (sub nom. V pulchelln), Lymnne
n peregrn (sub syn. L. ovntn), L. stngnnlis, and Anisus (Bnthyomphnlus) contortus.
In August 1996 the present author made a field trip to Vejrø. Although a draught
had dried-up most of the many freshwater ponds of the island, two of them still con
tained plenty of water and a lot of freshwater life. Besides, shells of snails were found
in several of the dried-up ponds.
The Vejrø list of snails 1996 is as follows (+: only dead specimens were found): Ce
pne ne111omlis, Vallonia excentricn (+ ), Ly11111nen peregm, L. stngnnlis, Anisus leucostomn ( + ),
Gymulus (Anniger) christn, and Segmentina nitidn ( +).

G. Mandahl-Barth foretog i årene 19321933 en større undersøgelse af land- og
ferskvandsmolluskernes forekomst på
Samsø og omliggende øer (Mandahl-Barth
1934-1935). Undersøgelser og indsamlin
ger omfattede også Vejrø, hvor der konsta
teredes forekomst af følgende arter: Land
sneglene Fupilla muscorum og Vallonia ex
centrica (sub nom. V. pulchella) samt fersk
vandssneglene Lynmaea peregra (sub syn.
L. ovata) (almindelig mosesnegl), L. stagna
Zis (stor mosesnegl) og skivesneglen Anis
us contortus.
Undersøgelserne på Vejrø blev imidler
tid ikke færdiggjorte; Mandahl-Barth be
mærker i en note: " ... dels havde jeg ikke
megen tid til rådighed, dels var der en løs
gående, olm tyr, der øjensynlig ikke satte
pris på min nærværelse . . . ".
Der er nu gået mere end 60 år siden
Mandahl-Barth besøgte Vejrø, hvis snegle
fauna det atter kunne have interesse at re
gistrere, og da Århus Amts miljøskibe i
sensommeren 1996 arbejdede med havun
dersøgelser i farvandet ved Vejrø, bød der
sig en lejlighed til at blive landsat.
Flom og Fauna 103

(3): 73-76. Arhus 1997

ØEN
Vejrø ligger i Kattegat øst for Samsø, i luft
linie 5,1 km fra Havnehage på Besser Rev,
der dog pga. havets hyppige gennembrud
næsten er for en selvstændig ø at regne,
men ellers 7,1 km i luftlinie fra Lilleøre
ved Langør.
Øens længde er 1,350 km, dens største
bredde: 0,350 km. Den ligger orienteret
nogenlunde øst-vest, og det meste af ky
sterne i nord og syd består af høje klinter,
som konstant eroderes. I øst er der et smalt
forland, og i nordvest falder plateauet
jævnt ned mod det lange, stenede Vejrø
Rev. Vejrøs højdeplateau har generelt en
hældning fra nord til syd og krydses i
samme retning af en række m.el.m. tydeli
ge dalfører, hvor øens mange vandhuller
og damme nærmest ligger på række (fig.
1). Dele af plateauet er åbent græsland,
nogle steder isprængt enkeltstående træer
og buske, der opover bliver til lunde og
krat. Alle vedplanter er ret lave og vind
hærgede. De dominerende arter er hyld
(Sambucus nigra) og hvid�ørn (Crataegus
sp.). Mellem trægrupper og lunde er der
73

Fig. l. Kortskitse over Vejrø. De fire for undersøgelsen vigtigste af Vejrøs mange småvande er markeret
med bogstaverne A-D.
Mnp of Vejrø Is/mul. A-D, theJou r most importnnt ponds studied.

store strækninger med tætte krat af brom
bær (Rubus fruticosus), korbær (R. caesius),
nælder (Urtica dioeca) og tidsler (Cirsium
sp.).
Den ubeboede ø er uden vej eller sti;
den er status quo-fredet og ligger i Ramsar
område 14, beskyttelsesområde for vand
fugle.
EKSKURSIONEN 1996
På en todages ekskursion 28.-29. august
1996 blev den 56 ha (Trap 1954) store ø
gennemgået. De tre foregående års ringe

Fig. 2. Dam B
halvt ud
tørret, men den tiloversblevne vandmasse rummer
en rig flora og fauna. Foto:
Jytte Thomsen Garner.
-

Pond B, part/y dried out, but
contnining n richflom and fmt
na.
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nedbør var ikke gået sporløst henover Vejr
ø, der i forvejen ligger i et relativt nedbørs
fattigt område. Af øens mange damme og
vandhuller var kun to vandfyldte (fig. 2),
til gengæld myldrede disse af liv. I flere af
de tørlagte damme fandtes endnu bevare
de, døde skaller af ferskvandssnegle. Bun
den af mange udtørrede damme var nu
græsbevokset. I en næsten cirkelrund dam
(C) skjulte græstæppet i dammens midte
hundreder af skaller af Lymnaea stagnalis,
alle døde. De lå så tæt, at dambunden kna
sede under hvert skridt på græsdækket

Fig. 3. De svigtende levevil
kår i den udtørrede dam C
synes at have indvirket på
vækst og udseende af den
nu uddøde bestand af Lylu
nnen stngnnlis, der her ses i
sammenligning med de
velvoksne eksemplarer fra
dam A (til venstre). Foto:
Ole Fogh Nielsen, Biofoto.
The still worse conditions af life
af the dried out pond C see111 lo
have influenced file growth
and nppenrnnce of its now ex
linet popu/ntion af Lymnnen
stngnnlis, liere compnred with
tlæ goodsized speci111ens (/eft)
af pond A .

Denne dam syntes først udtørret sent på
sommeren 1996, da der endnu fandtes
bløddele i nogle af skallerne (fig. 3).
Dam D var ligeledes udtørret. Dammen
udfylder et langt dalføre og begrænses
mod nord af en svag højning af landet,
kun 3-4 m bred inden for en stejlklint, som
stadig eroderes. Selvom rigelig regn påny
skulle fylde dammen, har den næppe i sin
fulde udstrækning nogen lang levetid.
Når barrieren styrter ned med klinten, vil
dammen atter tømmes for vand.
Begge ekskursionsdage var vejret tørt
med sol og kraftig blæst, medens der i den
mellemliggende nat var nogen nedbør.
Med sol og blæst forsvandt fugtigheden
dog hurtigt, og landsneglene synes ikke at
have været særligt aktive.
DE ENKELTE ARTER AF LANDSNEGLE
Cepae nemaralis (lundsnegl). - Talrigt fore
kommende, især i de tætte krat af brom
bær og korbær. Arten varierer meget i far
vetegning (fig. 4). På græsland og tørre
skrænter fandtes, især ved øens sydkyst
mange tørkedræbte eksemplarer.
Vallonia excentrica (excentrisk jordsnegl).
- l dødt eksemplar på tør, græsklædt
skrænt på sydkysten. Denne art er ifølge
Mandahl-Barth (1949) identisk med den af
ham fundne Vallonia pulchella.

DE ENKELTE ARTER
AF FERSKVANDSSNEGLE
Lynmaea peregm (almindelig mosesnegl) . 
Identisk med Mandahl-Barths (1934-1935)
L. ovata. Fundet levende i den vandfyldte
dam B (fig. 2), hvor arten optræder i ret
små eksemplarer. Døde skaller i flere af de
udtørrede vande.
L. stagnaZis (stor mosesnegl). - Fandtes
levende i begge de vandfyldte damme,
talrigt forekommende i den største af disse

Fig. 4. Cepne nemarnlis (lundsnegl), der forekommer
i stort tal på Vejrø, har her en meget varierende far
vetegning. Foto: Ole Fogh Nielsen, Biofoto.
The land snnil Cepne nemornlis, found n t Vejrø in gren t
n11111bers, has variable colour pnttems.
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(A). I den førnævnte dam C med hundre
der af døde og indtørrede eksemplarer af
arten var skallerne meget ensartede, mør
kebrune og blanke samt ret små. De 7 her
indsamlede eksemplarer var i så henseen
de typiske og målte i højden hhv. 44, 41,
39, 37 og 34 mm. Måske har de vanskelige
levevilkår inden den endelige, katastrofale
udtørring udviklet en pejusform (fig. 3). I
de øvrige damme fandtes almindeligvis
langt større skaller, indtil 60 mm i højden.
Anisus leucostoma. - Talrige døde eksem
plarer i den udtørrede dam D.
Gymulus (Armiger) christa. - Levende og
talrigt optrædende i den ene, vandfyldte
dam B. Døde eksemplarer sammen med
Anisus leucostoma indbygget i rør af vårflue
larve, formentlig af arten Linmoptilis fiavi
comis i den udtørrede dam D.
Segmentina nitida. - Mange døde eksem
plarer i den udtørrede dam D.
NYE OG GENFUNDNE
ARTER FOR VEJRØ
Af de af Mandahl-Barth fundne arter er 3 de to mosesnegle og landsneglen Vallonia
excentrica genfundet. Dette gælder imid
lertid ikke skivesneglen Anisus contorta og
den lille landsnegl Fupilla muscorum. Til
gengæld er skivesneglene Anisus leucosto
ma, Gyraulus (Armiger) christa og Segmenti
na nitida nye for Vejrø, men de to af dem
kan muligvis atter være forsvundne ved
de mange vandhullers udtørring. Ny er

også den talrigt forekommende landsnegl
Cepae nemoralis. En gentagelse af under
søgelsen efter længere perioder med regn
kunne være ønskelig.
Nogen oceanø er Vejrø ganske vist ikke,
men øen er tilstrækkelig fjernt beliggende
til at gøre indvandringen af dyr som sneg
le langsom, vanskelig og ret tilfældig.
TAK
Der skal til slut rettes en varm tak til kam
merherreinde Elisabeth Lassen og kam
merherre F. A. Lassen, Ørnslund, Samsø,
til besætningerne på R/V Tyrfing og R/V
Maren og museumsinspektør Lis Nymark,
Samsø for hhv. tilladelse til landgang og
ophold samt diverse venlig hjælp, der har
muliggjort 1996-ekskursionen til Vejrø.
Endelig skal der rettes en tak til museums
inspektør Frank Jensen for udredning af
nomenklaturspørgsmålet vedr. Lynmaea
peregra.
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Boganmeldelse
Carlsso11, A., Tore Hagmali & Bwgt Peterse11: Kokbak får
oppet la11dskap. Alli11gsås 1 994. Pris 200 sve11ske kr.

kendt fra flere andre landskabsbøger i Sverige. Forfat
terne er biologer og rniljøforkæmpere. Baggrunds

Det er en smuk bog med 67 flotte farvefotos i per

gruppe er projektet "Hagmarkskott från Småland"

fekt tryk af Sveriges mest betagende gamle landbrugs

med Astrid Lindgren som protektor. Det taler for sig

landskaber. Meningen med billederne er at skabe for

selv. Slagtning af landskabsplejedyrene sker efter den

ståelse for værdien af landskabspleje gennem opret

dyrevenlige svenske KRAV-metode. Det hele er i sid

holdelse af ældre driftsformer i landbruget.
Den nødvendige biologiske forklaring findes i læse
ligt korte billedtekster. For nu at være helt sikker på, at

ste ende iværksat af Sveriges Naturskyddsforbund og
nogle store supermarkedskæder herunder Konsum
(Sveriges brugsforeninger).

budskabet går ind, er der på hvert opslag en eller to

Sådan noget skulle vi også have haft i Danmark.

opskrifter på mad lavet af dyr, der har græsset i det

Projektet er udarbejdet, men Den Grønne Fond ville

gamle landskab.
Tore Hagman er den enestående gode fotograf,

ikke bevillige midlerne. Jeg foreslår at købe bogen og
holde din næste ferie

i Sverige.
Eiler Worsoe

76

Danske orkideer: oplevelse, overvågning og forvaltning

Symposium lørdag d. l. november 1997 kl. 10-16 på Farmaceutisk Højskole, Universitetsparken 2,
2100 Kbh.Ø. Symposiet er for alle orkide-interessede og specielt for deltagere i orkide-overvåg
ningsprojektet. Deltagelse er gratis; arrangørerne trakterer med kaffe og te i pauserne.
Program
10.00

Velkomst

10.05

Glæden ved at finde og tegne orkideer (Tegner Bent Johnsen)

10.35

lO års overvågning af orkideer (Biolog Peter Wind, DMU)

11.05

Pause og forfriskning

11.20

Horndrager eller geder - overdreven orkidepleje? (Skovfoged H. C. Graversen, Falster
Statsskovdistrikt)

11.40

Amt og lodsejer - et nødvendigt teamwork (Naturformidler Niels Faurholdt, Storstrøms
Amt)

12.15
13.15

Frokost
2 kr pr. overvåget salep-gøgeurt - kan det betale sig? Om orkide-forvaltning i et amt
(Botaniker John Brandbyge, Århus Amt)

13.45

Hvad

betyder størrelsen

af

orkidebestandene

for

en

succesfuld

bestøvning?

(Biolog Inge Hansen, Århus)
14.15

Pause m. forfriskning

14.45

Kan orkideer anvendes som indikatorer for naturens kvalitet? (Biolog Susanne Mark,
DMU)

15.15

Er der plads til orkideer i fremtidens danske natur? (Kontorchef Torben Klein, Skov- og
Naturstyrelsen)

15.35

Generel diskussion (ordstyrer; Biolog Claus Helweg Ovesen, Skov- og Naturstyrelsen)

16.00

Afslutning

Arrangører
Danmarks Miljøundersøgelse!� Skov- og Naturstyrelsen og Dansk Botanisk Forening.
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