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er det derfor af største betydning, at de vig
tigste interesseområder blandt naturskovsa
beskyttet.
Mens udpegning og beskyttelse af natur
skov i statsskovene tilsyneladende forløber
naturskovsarealer helt anderledes ud. I en in
tern rapport udgivet af Skov- og Naturstyrel
sen i 1990 erkendes det ærligt i indledningen,
at det foreliggende kendskab er for sparsomt,
at de mangelfulde registreringer har en skæv
geografisk fordeling, og at rapportens oplys
ninger sikkert er delvist forældede. I 1995

bad Skov- og Naturstyrelsen amterne om at
indsende oplysninger om værdifulde natur

skovsområder - men nogen grundig, plan
mæssig registrering har der langt fra været
tale om. Netop en planmæssig registrering
ville ellers have været en helt oplagt og for
ventelig konsekvens af de mange selverkend
te mangler i rapporten fra 1990.
Udlægning af private naturskove
urørt

skov har hidtil foregået

som

efter det

såkaldte frivillighedsprincip: private skove
jere har henvendt sig til Skov- og Natursty
relsen med forslag til egnede arealer; styrel
sen har så valgt at give tilskud til de bedst
egnede inden for de givne økonomiske ram
mer. En fagligt funderet udvælgelse har
altså kun fundet sted blandt de arealer, som
skovejerne på eget initiativ har tilbudt! I
Skoven-Nyt lA (1998) lyder der imidlertid

nye toner: "Skov- og Naturstyrelsen vil ar
bejde målrettet og opsøgende for at indgå
aftaler om urørt skov i særligt værdifulde
områder". Dette er et hårdt tiltrængt initia
tiv, som burde være taget forlængst

Frivillighed er et godt og konstruktivt
princip, som bør søges opretholdt. Andre
gode og konstruktive principper er imidler
tid planmæssig registrering og faglig vejled
ning - og man kan håbe, at de nu endelig
vinder indpas! Arbejdet med at udpege pri
vatejet naturskov har hidtil foregået i dyb og
stille ro. Skov- og Naturstyrelsen må hur
tigst muligt leve op til sin nye udmelding
om en målrettet og opsøgende indsats - el
lers risikerer vi, at mange virkeligt beva
ringsværdige arealer med gammel natur
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Larve af vårfluen Worma/dia occipita/is.
hvor vandet sprøjter hen over stenene.

Den lever i små bække med kraftigt fald,

På undersiden af disse findes dens ind til 4

cm lange, strømpeformede fangnet. l dette net er maskerne så fine, at der er mindre
end l J..lm mellem trådene. Den sidder i nettet og lever af de små partikler, som den

med sin børsteformede overlæbe fejer af nettet. Siden 1984 er den fundet på 14 sta

tioner i tilløbene til Grejs A.
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VEJLE

Indkaldelse til GENERALFORSAMLING 1998
Lørdag den 16. maj kl. 10 afholdes generalforsamling på Skovdal Kro ved Fårup Sø, Fårupvej 23,
7300 Jelling.
Der indledes med kaffe og rundstykker for egen regning. Tilmelding til kaffen senest 14. maj til
Ernst Torp, tlf. 75871254.

Dagsorden.

l.

Valg af dirigent.

2. Formanden aflægger beretning.
3.

Kassereren fremlægger regnskabet.

4. Forslag fra medlemmer drøftes.
5.

Valg af bestyrelse. På valg er Flemming Thorning-Lund og Ernst Torp.

6.

Valg af revisor. På valg er Nina Rehfeldt.

7.

Eventuelt.
Efter generalforsamlingen er der ekskursion til den øvre del af Grejs Ådal under ledelse af

Jens Wolf Jespersen og Ernst Torp.

Vi kører gennem en del af Jelling Skov og går gennem Østerskoven til Hestedamshoved. Her
fra videre langs skovbrynet til vældområdet ved Troldknappen. Der bliver lejlighed til at besøge
overdrev, k.ildekalkbrud, vældområder med helt rene vandløb, falske bakker, stejle slugter med na
turskovsrester og hulveje. Jens vil vise os et udvalg af de mange spændende vandløbsdyr i de små
skovbække, bl. a. vårfluerne Agapetus fucipes, Wormaldia occipitalis og Serieostarna personata.
Desuden

rummer

området en række interessante planter, både blomsterplanter og mosser. Den

sjældne Birkemus er fundet i området. Der er også lejlighed til at kikke på fugle.
Den medbragte frokost indtages ved Hestedamshoved. Gummistøvler er absolut nødvendige.
Kilder:
Dybbro, Tommy og Per Bomholt, 1982: Fuglelokaliteter i Vejle Amt.
Gravesen, Palle, 1986: Oversigt over botaniske lokaliteter. 5. Vejle Amt (lok. 25/69).
Torp, Ernst, 1970: Tre fund af birkemus Sicista betulina (Pall.) i Sydjylland.- Flora og Fauna 76:74.
Vejle Amt, 1988: Smådyrsfaunaen og forureningstilstanden i Grejs Å med tilløb- 1987.

Ekskursion til Stenbolt Skov og Skygge Å 24. maj 1997
Efter generalforsamlingen på Pårup Kro gik turen til nordenden af Stenholt Skov. Før i tiden hed
den Stenbolt Krat, fordi det var et egekrat, der blev stævnet til græsning samt til indvinding af
gavntræ, brænde og bark til garvning. De tre gårde i Stenbolt by havde hver seks parter, så passende
arealer kunne holdes åbne til græsning. Den næstsidste stævning blev angiveligt foretaget omkring
1940, og arealet har endnu tydelige spor af stævning. Måske l O år senere blev som det sidste en syd
vendt bakkeskråning stævnet og afgræsset til omkring 1972. I dette areal ser man nu, hvorledes ege
buskene skyder op fra rodskud. I en lang periode har de været næsten skjult af bævreaspopvækst,
men nu tager egene overhånd.
Ved siden af ligger et stykke egekrat på vel 60-70 år med rette stammer. Man må tro, at disse
stammer er opvokset efter græsningens bortfald i den pågældende part. I en anden part, der forment
lig er stævnet i 1930, er træerne meget krogede. Da det næppe kan skyldes forskelligheder i jord
bunden i det ret lille område, må man gå ud fra, at det skyldes græsningsskader i træernes første
genopvækstperiode. På en sydvendt skråning vokser der egebuske op efter afdrift af en grantykning.
Egenes rødder har åbenbart overlevet mørkets årtier under granerne. Endelig beså vi et hedeareal i

skovens nordlige udkant, som holdes plejet ved fåregræsning. Floraen er en karakteristisk mor
bundsflora (se P. Wind, 1990: Oversigt over botaniske lokaliteter. 7. Århus Amt lok. 14/9). Som ny
Eiler Worsøe
for skoven fandt man to eksemplarer af Alm. Månerude.
Af fugle noteredes en flyvende Natravn, Misteldrossel, Skovpiber, Gransanger, Kernebider, Dom
pap med flere. Blandt insekterne var der Citronsommerfugl, Grøn Sandspringer, bladbillen Plagio
dera versico/ora (på pil), træbukken Saperda populnea (larver på Bævreasp) og rovbillen AnisatoV.M. & E.T.
ma orbicularis (på slimsvamp) samt mange andre.
Ekskursionens anden del var enge ved Skygge Å lige syd for N edergård i Skygge. Af stedets tu
sinder af Maj-Gøgeurt var kun en lille del ved at springe ud. Også Langakset Star noteredes. I væld
zonen, som måske også var et gammelt forlød af åen, var Bukkeblad fremherskende på meget lange
E. W.
stykker. I øvrigt er kæret et rigkær, der nok er værd at besøge i sommertiden.

Generalforsamling på Pårup Kro 24. maj 1997
l . Til dirigent valgtes Viggo Mah1er. Han konstaterede lovlig indvarsling.
2. Derefter aflagde formanden Ernst Torp beretning og udtalte bl. a.:
I år har vi ventet til sidst i maj med generalforsamlingen. Ifølge vedtægterne skal den afholdes in
den udgangen af juni måned. Både maj og juni er travle måneder for enhver naturhistoriker, men jo
længere vi kommer hen på forsommeren, jo mere er der at finde i naturen på den efterfølgende eks
kursion. Vi vil godt have nogle tilkendegivelser over, hvad medlemmerne finder er det bedste tids
punkt.
Nu er det ikke ekskursioner, der er foreningens vigtigste opgave. Det er udgivelsen af Flora og
Fauna, og her er der adskilligt at berette fra det forløbne år. 1996 blev det år, hvor det lykkedes at få
det meget omtalte register til de l 00 første årgange af Flora og Fauna trykt og udsendt, men det var
ikke uden problemer. Sidst da vi havde generalforsamling, var registeret klar til at gå i trykken. 2
trykkerier gav tilbud. De lå lidt lavere end ventet, så bestyrelsen bestemte, at det skulle trykkes med
det samme, men så gik alt galt som kunne gå galt, så i stedet for at udkomme inden sommerferien,
blev registeret udsendt i begyndelsen af november.
1996 blev også på en anden måde skelsættende. Hæfte 4 udkom inden jul. Det er mange år siden,
jeg blev så glad ved at modtage et hæfte som dette hæfte 4, der for første gang i en meget lang år
række kom til tiden. Der er næsten tradition for, at jeg tager et lille historisk tilbageblik i min for
mandsberetning. Det vil jeg også gøre i år.
Årene fra 1943 til 1970 var en aktiv og frodig periode for Flora og Fauna og for foreningen. I disse
28 årgange er det gennemsnitlige sidetal pr. årgang 152. I årene 1971-1975 går det stærkt tilbage.
Årgangen fra 1975 er kun på 81 sider, men man udgav endnu det år 4 hæfter pr. årgang. Det årlige
dobbelthæfte, som blev indført i 1976, var tydeligvis nødvendiggjort af mangel på stof. Det gen
nemsnitlige sidetal i de 9 årgange 1975-83 var kun på 87 sider. Det var økonomisk en meget stram
periode i foreningens historie.
I dag står vi meget bedre. Vi har nogle penge på kistebunden, som ganske vist gør det vanskelige
re, når vi skal søge penge. Vi har et lille lager af artikler, så vi ikke er langt fra at kunne begynde at
vælge og vrage, og vi har et dygtigt redaktør-team, som er indstillet på at lave et kvalitetsblad og få
det ud til tiden. Der er udsigt til, at årgang 1997 bliver den første siden 1975 med 4 hæfter. Dette
mener jeg er meget vigtigt ikke mindst for medlemsfastholdelsen.
Medlemmerne har i 1996 virkelig fået valuta for pengene. Årgangen blev på 2 17 sider. Vi skal helt
tilbage til 1958 for at fmde en større årgang. Den var på 220 sider.
I 1996 fik vi også ajourført vores hvervefolder med nye tegninger af Jens Chr. Schou. Den blev
sendt til alle medlemmer sammen med De gule Sider, for at få fat på nogle nye medlemmer. Det ser

ud til, at hæfternes rettidige udsendelse har betydet noget for medlemsfastholdelse og hurtig kontin
gentindbetaling.
Til slut vil jeg takke redaktionen og bestyrelsen for et fortræffeligt samarbejde. En særlig tak til

Simon Lægaard, som nu forlader bestyrelsen efter 9 år. Tak for alt det, du har betydet for forenin

gen i den periode. Vi ønsker dig et par gode og spændende år i Sydamerika.
Der fremkom forskellige kommentarer til beretningen:
Henrik mente, at medlemstilgangen var svingende, så man ikke skulle begynde at hvile på laur

bærrene. Ligeledes er det usikkert, om der er stof nok fremover. Flemming fremsætter tak til for
manden og foreslår, at generalforsamlingen afholdes lidt senere med henblik på, at naturen er læn
gere fremme. Den skal blot afholdes i juni. Peter Wind mener, at opfordring til medlemshvervning
skal være mere kontant som f. eks. "skaf et nyt medlem". Jens mener, at korte meddelelser er forfri
skende.
3.

Kassereren aflægger regnskab. 13.3.1997 er der 491 medlemmer efter at ikke-betalere er blevet

taget fra Brochurekampagnen synes at have givet 2S-30 medlemmer til nu. Det har været nødven
digt at sælge for 3S.OOO kr. obligationer til betaling af regninger. Derefter diskuteres indgående be
timeligheden af, at regnskabet pr. 31.12. ikke har medtaget skyldige regninger. Det tilsyneladende
gode regnskabs betydning i forbindelse med ansøgninger om støtte drøftes ligeledes. Det pointeres
fra flere sider, at sponsorer skal have alle de særtryk, de beder om, hvilket der for så vidt er enighed
om. Henrik siger, at betaling fra institutioner mv. ikke er sponsorindsats, men betaling for sidefor
bruget Henrik og Peter kan ikke enes om, hvorvidt forfattere skal betale for mere end SO særtryk.
Dette problem drøftes med indlæg fra flere og afsluttes med, at Henrik oplyser, at faktisk får alle de
særtryk, de vil have inden for rimelighedens grænser. Regnskabet kan ansøgningsmæssigt forbedres
ved at betale regningerne før l. l., siger Ernst.

Flemming mener, at det kan ordnes med en for

skudsbetaling.
4.
S.

Der er ikke indgået forslag fra medlemmerne.
På valg er Jens, Sigvald og Simon. Simon ønsker at udtræde på grund af årelang bortrejse.

I stedet foreslås Peter Wind. Alle vælges med akklamation.
6.

Toke Skytte er på valg som revisor og genvælges med akklamation.

7.

Der er ingen indlæg under eventuelt.

Eiler Worsøe

Kontingent 1998
er
125 kr. for personlige medlemmer/abonnenter og
150 kr for institutioner.
Beløbet bedes venligst indbetalt snarest

og senest l. marts 1998.
Betalingsfristen bedes nøje overholdt.
Tak!

Vejskråninger og småpattedyr
Mette Hammershøj
Danmarks Miljøundersøgelser
Afdeling for Landskabsøkologi
Kalø, Grenåvej 14
8410Rønde

Thomas Secher Jensen
Biologisk Institut
Afdeling for Zoologi
Universitetsparken, bygn. 135
8000Århus C

Road verges and small mammals

The species composition of small marnmals, primru·ily rodents, on road verges along a
secondary road in central Jutland, Denmark, was studied from June 1993 to June 1994
by means of live-trapping. Also, the influence of the road on the movements of ro
dents was studied, as was the use by small mamrnals of four passages situated along
the road. A total of 2,750 small mamrnals, representing 6 species of mice and voles and
3 species of shrews, were caught during 5,929 trap-nights of effort. The species caught
most often on the road verges was the field vole (Microtus agrestis), and in the pas
sages the bank vole (Clethrionomys glareolus). The population size of the field vole was
estimated at 130-153 individuals per ha in late September, when the population rea
ched a maximum. From the few registered crossings of the road it can be conducled
that the road acted as a barrier - though not an absolute one - to the movements of
small mamrnals.Road verges could be managed to improve their value as habitats or
corridors to small mamrnals, e.g. by altering the width of the verges, by mowing, or
by planting trees and bushes. Use of the passages could also be improved, e.g. by es
tablishing guidelines leading the animals to the passages.

Siden Oxley et al. (1974) fremkom med de
første data om vejanlægs barrierevirkning
på mindre pattedyr, er der lavet en del un
dersøgelser omkring dette emne (Mader
1979, 1984; Mader & Pauritsch 1981; Ba
kowski & Kozakiewicz 1988; Renzi &
Fehlberg 1995). Derimod er der kun fore
taget enkelte undersøgelser af vejskrånin
ger som levested for småpattedyr (Adams
& Geis 1981, 1983; Reest 1992).
I Holland undersøgte Reest (1992) fauna
s ammensætningen på 52 vejskråninger
langs motorveje og registrerede ialt 9 arter
af mus og spidsmus. Han fandt, at fore
komsten af de enkelte arter i varierende
grad afhang af følgende faktorer: vegetati
onsdække og -type, slåning, heterogenitet i
vegetationen, jordbundsforhold, inter- og
intraspecifik konkurrence samt eventuelle
bestande i omgivelserne.
Herhjemme er man de senere år også
blevet opmærksom på vejanlæggenes ef
fekt på den danske fauna (Salvig 1991;
Madsen 1993; Bruun-Schmidt 1994; upubl.
l). Disse undersøgelser har dog primært
omhandlet trafikdrab, større pattedyrs
Flora og Fauna 104 (1): 1-15. Arlws 1998

brug af nyetablerede faunapassager under
motorveje samt dyrs brug af bl.a. kreatur
passager under landeveje. Enkelte under
søgelser af vejrabatter som levested for
fugle er blevet foretaget (Laursen 1981),
men der foreligger ingen publikationer
om småpattedyr på sådanne habitater.
Formålet med nærværende undersøgel
se var at beskrive pattedyrfaunaen på vej
skråninger med vægten lagt på smågnave
re. Herudover var det formålet at under
søge en landevejs indflydelse på småpat
tedyrs (primært smågnaveres) bevægelser,
samt at undersøge om passager under ve
jen bliver benyttet af sådanne dyr.
UNDERSØGELSESOMRÅDER
De undersøgte vejskråninger er alle belig
gende ved Landevej 176 mellem Give og
Nr. Snede i Vejle Amt (fig. l) og er fordelt
på to lokaliteter: en ålokalitet og en
skovlokalitet. Vejen er en 8 m bred amtsvej
med en gennemsnitlig trafikintensitet på
3000 køretøjer i døgnet og en hastigheds
begrænsning på 80 km/ t. På begge lokali
teter er skråningerne adskilt fra omgivell
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Fig. l. Landevej 176. Passagerne er markerede med cirkler. Tallene henviser både til passage- og lokalitets
nummer. Små tværstreger over vejen angiver de fire strækninger, der blev undersøgt for trafikdræbte dyr.

Rand 176. The passages are marked by cire/es. Numbers reJer to both passage mzd site. The distauce covered iu sem·clr
for anima/s killed in tmffic at ene/z sile is marked by slwrt lines across file rand.
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serne af grøfte1� der undertiden er vand
førende. Yderrabatten (se fig. 2) samt den
øverste meter på skråningerne blev i un
dersøgelsesperioden slået 2 gange; ultimo
juni 1993 og medio oktober 1993.
Å lokaliteten (lokalitet 2) består af en
dæmning, der er bygget, hvor Skjern Å
skærer vejen. Dæmningen er omkring 400
m lang med en højde på mellem 3 og 5 m.
Vegetationen består på de to udvalgte
skråningsafsnit (se fig. 3a-c) af 10-50 cm
højt græs med et tæt bunddække af mos.
Enkelte pilebuske (Salix sp.), mellem 2 og
5 m høje, findes også på skråningerne.
Omgivelserne vest for dæmningen består
af en kvæggræsset eng og ligeså øst for
dæmningen, hvor der dog i mniddelbar
forlængelse af skråningen ligger en stribe
udyrket land, mellem 15 og 40 m bred,
med samme vegetationstype som skrånin
gen. Denne stribe "brakmark" er adskilt
fra engen af en vandførende grøft. Om
kring 60 m nord for de undersøgte
skråningsafsnit ligger der i forbindelse
med åen en passage under vejen (passage
2, herefter kaldet åpassagen, fig. 3a-c).
Passagen består af en 60 cm bred banket
på hver side af åen, og banketterne har et
bunddække af sand. Passagen har en fri
højde på 2,5 m og er 13 m lang.
Skovlokaliteten (lokalitet 3) består lige
ledes af en dæmning, her med tre udvalg
te skråningsafsnit (se fig. 3d-g). Dæmnin
gen er omkring 450 m lang med en højde
på ca. 3 m. Vegetationen består på begge
sider af vejen af 20-50 cm højt græs med et
tæt bunddække af mos. Herudover er der
også enkelte rødgraner (Picen abies), skov
fyr (Pinus sylvestris) og piletræer / -buske
(Salix sp.). Mellem de to vestvendte skrå
ningsafsnit ligger en ubenyttet kreatur
passage (passage 3, herefter kaldet skov
passagen, fig. 3d-g), bestående af et beton
rør med en diameter på 2,25 m og en
længde på 18 m. I bunden af røret ligger et
lag jord. Omgivelserne øst for dæmningen
består af en kvæggræsset mark. Vest for
dæmningen er der nord for passagen en
majsmark og syd for passagen en blan
dingsskov domineret af rødgraner (fig. 1 ).
Y deriigere to passager under vejen blev

moruteret (fig. 1): en arbejdstunnel (passa
ge l) beliggende mod syd (lokalitet l) og
en nedgravet kreaturpassage (passage 4)
beliggende mod nord (lokalitet 4). Ar
bejdstunnelen er 3 m høj, 4,6 m bred, 17,3
m lang og har et bunddække af jord og
småsten. I forårs- og sommermånederne
voksede der stor nælde (Urticn dioica) og
højt græs ved indgangene til passagen og
en halv meter ind i begge ender. Kreatur
passagen har samme dimensioner som
skovpassagen, og bunddækket består af
jord og ler. De to passager blev ikke læn
gere brugt til deres oprindelige formål.
METODER OG MATERIALE
Undersøgelsen forløb over et år, fra juni
1993 til juni 1994. Fældefangst blev foreta
get på vejskråningerne l gang om måne
den over en 4-dages periode, og monite
ring af passagerne foretoges 2 gange pr.
måned, ligeledes i perioder af 4 dages
varighed, hvor den ene periode var
sammenfaldende med fældefangsten på
skråningerne. I å- og skovlokaliteternes
omgivelser blev der i 1993 foretaget fang
ster i hhv. uge 45 og 49.
To typer fælder blev brugt til at under
søge småpattedyrfaunaen: Ugglan-fælden
(svensk levendefangstfælde) og Sherman
fælden (amerikansk levendefangstfælde ).
Fælderne blev forsynet med æble og hav
regryn eller valset havre som lok
kemad/ foder. Fra september 1993 og re
sten af undersøgelsesperioden ud blev der
i begge fældetyper desuden brugt hø som
redemateriale. I hver af de fire passager
placeredes 6 fælder: 2 Ugglan-fælder i
begge ender af passagen og 2 Sherman
fælder i midten. Fælderne blev placeret
langs med passagevæggene.
På ålokaliteten blev der på skråningerne
opstillet ialt 40 fælder - 20 af hver type. På
hver side af vejen blev der opstillet to
fang-linier ("trap-lines"), en øverst på
skråningen ved vejværnet og en nederst
på skråningen ca. l m over grøften (se fig.
2 og 3a-c). Hver fang-linie bestod af lO fæl
der - 5 af hver type. Afstanden mellem
fang-linierne var mellem 3 og 6 m, afhæn
gig af skråningshøjden, og afstanden mel3

lem de enkelte fælder i en fang-linie var 1 5
m. I hver fang-linie opstilledes skiftevis en
Sherman-fælde og en Ugglan-fælde, og
hver fangstperiode roteredes disse, såle
des at der på den enkelte fældeplads nog
le gange var en Sherman-fælde og andre
gange en Ugglan-fælde. Fældepladserne
blev altså bibeholdt over hele undersøgel
sesperioden, mens fældetypen varierede.
Fælderne blev placeret, så de var optimale
for musefangst, dvs. ved huller, veksler,
rødder o.lign. indenfor en l m radius af
fældepladsen.
På skovlokaliteten blev der opsat ialt 60
fælder, 30 af hver type, på skråningerne:
20 NV for passagen langs med majsmar
ken, 20 SV for passagen langs med skoven
og 20 SØ for passagen langs med den
kvæggræssede mark (fig. 3d-g). Opstillin
gen af fælder fulgte samme mønster som
på ålokaliteten, blot var afstanden mellem
fang-linierne mellem 4 (undtagelsesvis 2)
og 7 m.
Til fangst i omgivelserne blev der på
ålokaliteten og skovlokaliteten opsat hhv.
40 og 60 fælder (fig. 3). Fælderne blev pla
ceret parallelt med skråningsfælderne,
den første fang-linie i en afstand af 15 m
fra grøften og den anden fang-linie yderli
gere 6 m ude. På østsiden af ålokaliteten
blev den første fang-linie dog placeret 6 m
fra grøften pga. "brakmarkens" forholds
vis lille bredde. Opstillingen af fælder
fulgte samme mønster som på vejskrånin
gerne.

Yderrabat

Vejskråning

l

2m

l

Fælderne blev opsat første dags morgen
uden en forudgående pre-baiting-periode
og blev herefter røgtet to gange hver dag;
morgen og sen eftermiddag, indtil fjerde
dag, hvor de blev taget ind ved morgen
røgtningen. Fangsterne omfattede 5929
fældedøgn (tabel 1). De fangne mus blev
arts- og kønsbestemt, og første gang de
blev fanget desuden aldersbestemt Quve
nil / adult) samt individuelt mærket vha.
pelsklip (Svihla 1934), hvorefter de blev
sluppet løs ved den fælde, de var gået i.
Pelsklipmetoden fungerede godt med de
fleste arter, men på markmus (Microtus ag
restis) kunne numrene nogle gange ikke
aflæses tilstrækkeligt godt. Dette resulte
rede i fejlaflæsninger, hvilket bl.a. kunne
konstateres ved, at en mus angiveligt be
fandt sig to steder på samme tid eller hav
de forkert køn, alder eller art i forhold til
den oprindeligt mærkede mus. Andre ar
ter blev blot artsbestemt og derefter slup
pet fri.
I forbindelse med en undersøgelse af de
fire passager (upubl. l) blev de fire lokali
teter undersøgt til fods for trafikdræbte
dyr. På å- og skovlokaliteterne blev vej og
rabatter i hele dæmningernes længde af
søgt, se fig. l.
Estimater af antallet afmus på skrånin
gerne blev lavet vha. JoHy's stokastiske
metode som beskrevet i Begon (1979). Ud
regningen af bestandsstørrelserne er base
ret på fangsterne indenfor en given fangst
periode og er en beregning af bestands-

Kørebane
8m

Yderrabat

l

2m

l

Vejskråning
Grøft

Fig. 2. Profiltegning (generaliseret) af det undersøgte vejanlæg. Fældeplacering på vejskråningerne er mar
keret med sorte firkanter.
Profile (genernlized) ofrand 176. Pincement of tl!e trnps is marked by blnckrectnngles.
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størrelsen på det midterste hele døgn.
Estimat af det areal, hvorfra musene til
trækkes til fælderne, er beregnet som area
let af de pågældende vejskråninger fra vej
kant (minus yderrabat) til grøft i fang-lini
ernes fulde længde plus i hver ende en
halv fældeafstand, altså: skråningens "høj
de" x (135 + (2 x 7,5)). Hvor arter også re
gistreredes i de tilstødende omgivelser, er
der ved arealestimat tillagt et bælte udfra
værdier angivet i Crawley (1969), Jensen
(1975) og Myllymal<i (1977). Arealet er for
markmus estimeret til 3450 m2 på skovlo
kaliteten og 3270 m2 på ålokaliteten, for
skovmus (Apodemus sylvaticus) 5598 m2 på
skovlokaliteten og 6111 m2 på ålokaliteten,
og for rødmus (Clethrionomys glareolus)
4320 m2 på skovlokaliteten. Tæthedsesti
materne er herefter beregnet som antalses
timat delt med arealestimat
RESULTATER
lait blev 2303 fangster af 6 musearter og 3
spidsmusearter registreret på vejskrånin
gerne (tabel 2). Hyppigst fangedes mark
mus med 71% og næsthyppigst skovmus
med 11%. I de fire passager fangedes 5
musearter og 3 spidsmusearter med ialt
358 fangster (tabel 3). De hyppigst fangede
arter var rødmus (37%), markmus (23%)
og skovmus (21%). I omgivelserne fange
des 4 musearter og 2 spidsmusearter ialt
89 gange (tabel 4). Her var de hyppigst
fangede arter skovmus (40%) og rødmus
(22% ). Af andre fangster kan nævnes en
lækat (Mustela erminea) på ålokaliteten, en
brud (Mustela nivalis) i en af midlerfælder
ne i åpassagen, samt en brun rotte (Rattus
norvegicus) i en midterfælde i passage l
( arbejdstunnelen).
Af trafikdræbte dyr blev der fundet 3
mus (heraf en uidentificeret på skovlokali
teten) og 2 spidsmus (heraf en Sorex sp. på
ålokaliteten) i løbet af undersøgelsesperio
den.
Halsbåndmus (Apodemus Jlavicollis)
Halsbåndmus blev fanget på begge lokali
teter i forholdsvis små antal; på ålokaliteten
med ialt 21 fangster og på skovlokaliteten
med ialt 38 fangster. På grund af de små tal

er bestandsestimater for denne art ikke reg
net ud. På begge lokaliteter fangedes der
flest mus i november (fig. 4); på ålokaliteten
7 fangster af ialt 4 individer og på skovloka
liteten 9 fangster af ialt 5 individer.
I omgivelserne blev halsbåndmus ude
lukkende fanget på skovlokaliteten, og her
blev der kun registreret fangster inde i
skoven (tabel 4; 23 fangster pr. 100 fælde
døgn). Halsbåndmus blev fanget i tre af de
fire passager (tabel 3), hyppigst i åpassa
gen med 2 fangster pr. 100 fældedøgn
samt i den nedgravede kreaturpassage
(passage 4) ligeledes med 2 fangster pr.
100 fældedøgn.
På ålokaliteten blev halsbåndmus pri
mært fanget på østsiden, og der blev ikke
registreret bevægelser mellem skråninger
ne og passagen. Et enkelt individ blev dog
fanget på begge skråninger. På skovlokali
teten blev de fleste bevægelser registreret
på sydvestskråningen, i skoven og mellem
disse to habitater (fig. 3a).
Skovmus (Apodemus sylvaticus)
Skovmus fangedes på skråningerne i
størst antal på ålokaliteten (lok. 2; ialt 159
fangster), hvor de fleste fangster registre
redes i november 1993, svarende til en be
standsstørrelse på omkring 27 individer
pr. ha. På skovlokaliteten fangedes ialt 105
skovmus, med flest fangster registreret i
slutningen af september, svarende til knap
23 individer pr. ha.
I omgivelserne på skovlokaliteten (tabel
4) blev skovmus udelukkende fanget i den
høstede majsmark; 35 fangster pr. 100 fæl
dedøgn, og på ålokaliteten på både øst- og
vestsiden med hhv. 15 og 10 fangster pr.
100 fældedøgn. Arten blev fanget i tre af
de fire passager, oftest i åpassagen (tabel
3); 14 fangster pr. 100 fældedøgn. En en
kelt skovmus blev fundet trafikdræbt på
ålokaliteten.
På ålokaliteten udnyttede skovmusene
hele det undersøgte areal, og der var hyp
pige bevægelser mellem skråningerne og
passagen (se fig. 3b ). De fleste af disse be
vægelser endte eller begyndte i passagen,
eller den pågældende mus vendte tilbage
til samme skråning, som den kom fra. I tre
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Fig. 3. Mobilitetsdiagramrner. a-c er fra ålokaliteten (lok. 2), d-g fra skovlokaliteten (lok. 3). Sorte cirkler =
skråningsfælder; grå cirkler= fælder i passager; hvide cirkler= fælder i omgivelser. Diagrammerne angi
ver samtlige registrerede bevægelser mellem fælder, dog ikke for markmus, hvor kun individer fanget
mindst fem gange er medtaget. Ad b) bemærk at kun i 3 tilfælde blev en mus fanget i rækkefølgen
skråning, passage, modsatte skråning.

Mobility pnttems. n-e n re from the stremn sile (sile 2), d-g from the forest sile (sile 3). Blnck cireles = fl·nps 011 rand
verges; grey cireles = trnps i11 passages; white cireles = trnps in Slli'I'Olllldillgs. The figures show nl/ registered lilOVe
melliS between trnps, except for M. agrestis where individunls cnught /ess thnn 5 times nre Ilat illeluded. Re b) 110fe
thai Oll ly ill 3 cases, n marked mouse wns cnught in the arder: rand verge, passage, opposite rand verge.
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Lokalitet

2
3
4
lait

Vejskråninger

1 640
2280
3920

Passager

459
457
473
320
1 709

tilfælde blev den samme mus dog fanget
først på den ene skråning, dernæst i passa
gen og derefter på den modsatte skråning.
I 12 tilfælde (7 individer) registreredes en
mus på forskellig side af vejen i to på hin
anden følgende fangster. I omkring halv
delen af tilfældene var der mindst en
måned mellem fangst og genfangst. På
skovlokaliteten blev skovmus fanget på
samtlige undersøgte skråningsafsnit, men
i omgivelserne kun inde på den høstede
majsmark. Tre skovmus blev fanget i pas
sagen, to af disse vendte tilbage til den
skråning, de kom fra, og den tredje blev
sidst registreret i en af fælderne i midten
af passagen (fig. 3e).
Rødmus (Clethrionomys glareolus)
På ålokaliteten blev rødmus udelukkende
registreret i passagen og kun med 2 fang
ster (tabel 3). På skovlokaliteten derimod
registreredes ialt 122 fangster, langt de fle
ste på sydvestskråningen langs med sko
ven (tabel 2 og fig. 3g). Flest fangster blev
registreret i november, svarende til knap
18 mus pr. ha, eller 28 mus pr. ha, når are
alet af øst- og nordvestskråningerne ikke
medregnes; rødmus blev på disse skrånin
ger kun fanget i den sydligste fælde på
vestsiden - arealet hertil er iberegnet i are
alestimatet (2745 m2).
I omgivelserne blev rødmus kun fanget
i skoven (tabel 4; 33 fangster pr. 100 fælde
døgn). Arten blev fanget i samtlige passa
ger (tabel 3), hyppigst i den nedgravede
kreaturpassage (passage 4; 30 fangster pr.
100 fældedøgn). Et trafikdræbt individ
blev fundet på den nordligste lokalitet (lo
kalitet 4).
Mobilitetsdiagrammet (fig. 3g) viser, at
der var hyppige bevægelser mellem syd
vestskråningen og hhv. skoven og passa-

Omgivelser

1 20
1 80

Tabel

1 . Antal

fældedøgn brugt.

Number of trap nights on road
verges, in passages and in
surroundings.

300

gen, samt at bevægelserne indenfor selve
skråningen primært var koncentreret om
den nederste fælderække, altså tættest på
skoven. Ialt 4 individer (24 fangster) blev
fanget i passagen, og de bevægede sig alle
flere gange mellem denne og skråningen.
Markmus (Microtus agrestis)
Markmus var den art, der fangedes hyp
pigst på begge lokaliteter; på ålokaliteten
registreredes ialt 996 fangster på skrånin
gerne, på skovlokaliteten 633. Af disse var
der hhv. 11,5 % og 8,5 % registrerede fejlaf
læsninger, med procentvis flest fejlaf
læsninger efterår og vinter. Medmindre
andet er angivet, er disse fejlaflæste mus
ikke medtaget i det følgende, hvilket na
turligvis betyder, at resultaterne skal tages
med et vist forbehold. Bestandene toppe
de begge steder i september med 153 og
130 individer pr. ha på hhv. ålokaliteten og
skovlokaliteten.
I omgivelserne (tabel 4) blev markmus
fanget i den høstede majsmark på skovlo
kaliteten; knap 2 fangster pr. 100 fælde
døgn, og på ålokaliteten på både øst- og
vestsiden; hhv. 2 og 13 fangster pr. 100 fæl
dedøgn. Arten blev registreret i samtlige
passager med flest fangster i åpassagen og
arbejdstunnelen (tabel 3; hhv. 11 og 5 fang
ster pr. 100 fældedøgn).
På grund af de mange fangster af mark
mus er mobilitetsdiagrammerne (fig. 3c, f)
lavet på basis af mus, der er fanget mindst
5 gange. Generelt for begge lokaliteter
gælder det, at de fleste bevægelser foregik
over ret korte afstande, og der er en ten
dens til, at bevægelserne er koncentreret
omkring den nederste række fælder; altså
længst væk fra vejen. På ålokaliteten blev
et enkelt individ registreret først på
skråningen, dernæst i passagen og så igen
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2V

2Ø

3NV

3SV

3Ø

lait %af total

Skovmus (Apodemus sy/vaticus)

o
4
o
540
o
84

o
17
o
456
o
75

7
8
o
355
5
43

o
26
o
1 08
117
34

o
4
2
1 70
o
28

7
59
2
1 629
1 22
264

0,30
2,56
0,09
70,73
5,30
1 1 ,46

Alm. spidsmus (Sorex araneus)

38

60
7

21
9

19
6

48
3

1 86
8

8,08
33

o

o

o

618

445

307

260

Dværgmus (Micromys minutus)

Halsbåndmus (Apodemus flavicol/is)
Husmus (Mus musculus)

Markmus (Microtus agrestis)

Rødmus ( Clethrionomys glareo/us)

Dværgspidsmus (Sorex minutus)

1 ,43

Vandspidsmus (Neomys fodiens)

o

lait

673

Tabel
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0,04
2303
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Fældefangster på vejskråningerne. Tallene i kolonnetitlerne angiver lokalitetsnummer, og bogstaverne

angiver retninger.

Trap catches on the road verges. The numbers in the column-titles refer to sile number, the letters to directions.

på samme skråning, og 3 individer blev
registreret på begge sider af vejen. På
skovlokaliteten blev to individer fanget på
begge sider af vejen, to mus blev registre
ret både på sydvest- og nordvestskrånin
gen, og en enkelt mus bevægede sig jævn
ligt mellem østskråningen og passagen.
Dværgmus (Micromys minutus)
Dværgmus blev udelukkende fanget på
den nordvestlige skråning på skovlokali
teten (tabel 2). Syv fangster af 6 individer
registreredes, alle i oktober måned efter
høstning af majsmarken. I passagerne blev
dværgmus kun fanget i arbejdstunnelen
(tabel 3). Her blev ialt 30 fangster (knap 7
fangster pr. 100 fældedøgn) af 14 individer
registreret. Disse fangster var jævnt for
delt over 4 måneder (oktober til januar).
Spidsmus (Soricidae)
Vandspidsmus (Neomys Jodiens) blev kun
fanget en enkelt gang på ålekaliteten samt
en enkelt gang i arbejdstunnelen (tabel 3).
På ålekaliteten blev fangsten registreret på
østsiden i en Ugglanfælde placeret om
kring 110 meter fra åen.
Almindelig spidsmus (Sorex araneus)
blev fanget jævnligt på begge fangstlokali
teter; ialt 98 fangster på ålokaliteten og 88
på skovlokaliteten (tabel 2). I omgivelser
ne blev alm. spidsmus kun fanget på
"brak" -stykket på østsiden af ålekaliteten
8

(tabel 4). Arten blev fanget i små antal i tre
af de fire passager; alle undtagen skovpas
sagen (tabel 3). En enkelt alm. spidsmus
blev fundet trafikdræbt på den sydligste
lokalitet (lokalitet l).
Dværgspidsmus (Sorex minutus) blev på
vejskråningerne fanget i forholdsvist ringe
antal på begge lokaliteter (tabel 2). Kun et
enkelt individ blev fanget i omgivelserne
(i "brak"-stykket; tabel 4), medens arten
blev fanget i små tal i samtlige passager,
hyppigst i arbejdstunnelen og i åpassagen
(tabel 3). I godt 72% af alle spidsmuse
fangster var dyrene døde, da fælderne
blev tilset.
DISKUSSION
Artssammensætning
Markmus var den talrigeste art på begge
lokaliteter, men hvor skovmusen var næst
hyppigste art på ålokaliteten, var det på
skovlokaliteten rødmusen. På begge loka
liteter forekom halsbåndmus, men arten
fangedes hyppigst på skovlokaliteten.
Disse forskelle i artssammensætningen
må til dels tilskrives omgivelserne og spe
cielt det faktum, at der på skovlokaliteten
jo var en skov; rødmus og halsbåndmus
findes primært i skove (Jensen 1975). Fø
deudbudet på skråningerne har sandsyn
ligvis også haft en effekt på artssam
mensætningen. Markmus og rødmus er
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3
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O
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9
2

o
8
49
2
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o
1
9
24
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7
3
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Fældefangster i de fire passager.

Trap catches in the tour passages.

begge herbivore arter, der dog adskiller
sig ved, at markmus primært æder græs
ser, medens rødmus også æder en del frø,
svampe og insekter (Alibhai & Gipps
1991; Gipps & Alibhai 1991). Skovmus er
opportunister, der æder både frø, insekter,
svampe, urter og mos, medens halsbånd
mus primært æder frø og insekter (Flow
erdew 1991; Montgomery 1991).
Dværgmus blev på vejskråningerne kun
fanget på skovlokaliteten og kun i oktober
måned efter høstning af majsmarken. Det
var ikke muligt at konstatere, om musene
bevægede sig videre, eller om de døde. At
dværgmus ikke brugte vejskråningerne
som levested hænger sandsynligvis sam
men med, at den høje vegetation på
skråningerne var for spredt for arten.
Trout (1978) fandt, at dværgmus relativt
ofte fandtes på vejskråninger men beskrev
ikke vegetationen på disse nærmere.
Årsagen til, at husmus (Mus musculus)
ikke blev fanget oftere end tilfældet var,
kan være, at denne art ofte holder sig i
nærheden af bygninger (Thesbjerg 1991 );
der var på begge lokaliteter omkring 400
m til nærmeste bebyggelse. En anden for
klaring kan være, at husmus, når de træf
fes væk fra bygninger, ikke kan konkurre
re med andre gnaverarter og vil blive for
trængt til områder uden en fast gnaverbe
stand (Carlsen 1993).
I den tidligere nævnte undersøgelse af
hollandske vejskråninger (Reest 1992) var
sydmarkmusen (Microtus arvalis) den talri
geste art, men skønt arten ikke er ualmin-

delig i Jylland syd for Limfjorden Gensen
1982, 1993), blev den ikke fanget på
skråningerne. Årsagen til denne forskel er
formodentlig forskelle i vegetationshøjde.
I områder, hvor begge Microtus-arter fore
kommer, vil sydmarkmusen sædvanligvis
findes på arealer med relativt kort græs,
medens markmusen vil findes på arealer
med højere vegetation (Christensen 1978).
Ved de hollandske undersøgelser blev
skråningerne som regel slået i hele deres
bredde og græsset fjernet, medens de i
nærværende undersøgelse kun blev slået i
yderrabatten, og der var altså forholdsvis
høj vegetation på selve skråningerne. Syd
markmus blev dog heller ikke fanget på
de to græssede arealer i den uge, hvor dis
se blev undersøgt.
Bestandsstørrelser
Den estimerede bestandsstørrelse af mark
mus på ålokaliteten var generelt lidt større
end på skovlokaliteten, hvilket også var
tilfældet for skovmus. Vegetationsdække,
vegetationstype og heterogenitet, samt
skråningsbredde, jordbundsforhold og fø
deudbud må formodes at være ens på de
to lokaliteter, og disse faktorer kan altså
ikke forklare forskellene. En mulig forkla
ring på forskellene mellem lokaliteterne
kan være konkurrence mellem arterne. Re
est (1992) fandt, at der totalt var færre dyr
på skråninger med mange forskellige ar
ter. Forskelle i omgivelserne på de to loka
liteter kan evt. også bidrage til forklarin
gen.
9

lait %at total

2V

2Ø

3NV

3SV

3Ø

eng

"brak"

majs

skov

eng

Skovmus (Apodemus sylvaticus)

o
1
o
6

o
8
o
9

o
1
o
21

14
o
20
o

o
o
o
o

14
10
20
36

Alm. spidsmus (Sorex araneus)

o

8
o

o
1

o
o

o
o

8
o

7

26

22

34

o

89

Halsbåndmus (Apodemus flavicoltis)

Markmus (Microtus agrestis)

Rødmus (Ciethrionomys glareo/us)

Dværgspidsmus (Sorex minutus)

1 ,1 2
lait

Tabel

4.

Fældefangster

i

omgivelserne. Kolonnetitler som

i

tabel

1 5,73
1 1 ,24
22,47
40,45
8,99
1
1 00

2.

Trap catches in the surroundings. Column-titles as in tab/e 2.

De fundne tætheder ligger for markmus
ret højt i forhold til tal fra en del andre un
dersøgelser, hvorimod tæthederne for
rødmus og skovmus ligger på samme ni
veau eller lidt lavere. Eriinge et al. (1983)
angav en tæthed af markmus om efteråret
på 50 individer pr. ha i brakmarker på tør
vejord i det sydlige Sverige. For skovmus
lå tætheden om efteråret på 14 individer
pr. ha i brakmarker på mineraljord.
Dickman & Doneaster (1987) fandt i by
mæssige småhabitater i England den høje
ste tæthed af rødmus (knap 29 pr. ha) i en
rest skov, højeste tæthed af skovmus (81
pr. ha) i krat, og den højeste tæthed af
markmus (knap 51 pr. ha) blev fundet i
højt græs.
I sin undersøgelse af gnavere i slovaki
ske læhegn fandt Pelikan (1986) efterårs
tætheder af sydmarkmus på 46 pr. ha, rød
mus på 55 pr. ha, halsbåndmus på 35 og af
skovmus på 93 pr. ha.
Tew & Macdonald (1993) fandt i Eng
land skovmusetætheder i vinterbyg og
vinterhvede på omkring 25 pr. ha i august.
Efter høst faldt tætheden til 7 pr. ha i sep
tember.
Danske undersøgelser har angivet
tætheder af rødmus i bøgeskove på om
kring 40 pr. ha og af halsbåndmus på om
kring 20 pr. ha, begge tal er fra september
måned (Jensen 1975).
Reest (1992) fandt som højeste antal på
en vejskråning 1368 sydmarkmus pr. ha i
forhold til en højeste værdi på 54 pr. ha i
omgivelserne. For skovmus var højeste
lO

antal på en vejskråning 508 individer pr.
ha og 283 pr. ha som højeste antal i omgi
velserne. Gennemsnitstallene for skrånin
gerne ligger på højst 1/4 af maximumvær
dien for sydmarkmusene og højst 1/6 for
skovmus (de eksakte værdier er ikke angi
vet). Disse værdier ligger en del højere
end værdierne fundet i nærværende un
dersøgelse. Reest angiver ikke, hvordan
tæthederne er estimeret, og det er således
ikke muligt at afgøre, om de forskellige
estimater eventuelt skyldes forskelle i be
regningsmetoden mellem de to under
søgelser. Forskellene kan også skyldes al
mindelige svingninger i tætheden af
markmus.
A rstidsvariation
Variationen i antal fangster på skråninger
ne og i passagerne over året følger det nor
male mønster for fangster af smågnavere
med flest fangster i efteråret og et markant
fald i foråret forud for reproduktionen Gf.
Jensen 1975; Eriinge et al. 1983; Ylonen et
al. 1991; Rajska-Jurgiel 1992).
Årsagen til nedgangen i antal fangster
på skovlokaliteten i januar er sandsynlig
vis, at der i denne måned kun var opsat
fælder i 2 1/2 døgn mod de normale 3 døgn.
Der er i fig. 4 forsøgt taget hensyn til dette
ved at vise tallene som antal fangster pr.
100 fældedøgn. Det "manglende" halve
døgn var imidlertid en natperiode, hvor
de fleste fangster normalt registreredes.
Forklaringen underbygges af, at der i de to
andre perioder, hvor fælderne kun var op-
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Fig. 4. Antal fangster pr. 100 fældedøgn af mus og spidsmus på vejskråningerne i undersøgelsesperioden.
Number of catches per 100 trap nights of mice, voles a11d shrews withi11 the road verges.

sat i 2 1/2 døgn, ikke registreredes en ned
gang i antal fangster efter omregning til
fangster pr. 100 fældedøgn; i disse to peri
oder var det manglende halve døgn en
dagperiode.
Bevægelser
Det kan ud fra de få fund af trafikdræbte
småpattedyr samt de få registrerede
krydsninger af vejen ses, at denne virker
som en barriere for de undersøgte småpat
tedyrs bevægelser. Resultaterne fra nær
værende undersøgelse understøtter såle
des andre undersøgelser af vejes barriere
virkning på småpattedyr Qf. Mader &
Pauritsch 1981; Swihart & Slade 1984;
Renzi & Fehlberg 1995).
Barrierevirkningen er af forskellig grad,

alt afhængig af hvilke gnavere, der er tale
om. Af de undersøgte arter er halsbånd
mus og skovmus mindst påvirket af vejen
og markmus mest. For ingen af arterne er
der dog tale om en absolut barriere - nog
le individer blev fanget på begge sider af
vejen.
Vejens barrierevirkning kunne forventes
opblødt af tilstedeværelsen af tunneler og
rørunderføringer, hvor dyrene kan krydse
vejen uden fare for at blive kørt ihjel. Hyp
pige fangster i passagerne samt en del be
vægelser mellem skråninger og passager
tyder da også på, at musene bevægede sig
gennem passagerne, men det kunne dog
kun i enkelte tilfælde påvises, at et individ
blev fanget i rækkefølgen: skråning, pas
sage, modsatte skråning. Enkelte fund af
11

trafikdræbte dyr viser, at også direkte
krydsninger af vejbanen fandt sted.
Hunt et al. (1987) undersøgte brugen af
nyetablerede faunapassager og allerede
eksisterende rørunderføringer. De fandt,
at småpattedyr brugte rørunderføringerne
men ikke faunapassagerne, hvilket blev
tilskrevet, at vegetationen ved sidstnævn
te ikke havde etableret sig endnu. Renzi og
Fehlberg (1995) fandt, at den undersøgte
motorvej udgjorde en fuldstændig barriere
for småpattedyrs bevægelser, og at de ene
ste krydsninger af vejen med stor sand
synlighed foregik gennem de fire tunneler
i området. Yanes et al. (1995) undersøgte
17 rørunderføringer under flere landeveje,
en motorvej og en jernbane vha. identifice
ring af spor på flader af marmorstøv. De
fandt ialt 1202 spor, hvoraf spor af mus
udgjorde 64% og spor af spidsmus 13%.
En del af de mus, der blev fanget i pas
sagerne, blev ikke også fanget på vej
skråningerne. Dette kan skyldes, at disse
dyr holdt til på strækninger af skråninger
ne, hvor der ikke var opstillet fælder, eller
det kan skyldes, at de brugte passagerne
som en spredningskorridor. Sidstnævnte
understøttes dog ikke af, at mange af de
pågældende dyr fangedes flere gange i
passagerne, eksempelvis var omkring 80%
af fangsterne i den nedgravede kreatur
passage genfangster (mellem 50 og 60% i
de tre andre passager). De gange, hvor
sandfladerne i passagerne (se upubl. l)
var modtagelige for aftryk af små dyr,
kunne det ses, at nogle mus faktisk gik he
le vejen gennem passagerne. Enkelte di
rekte observationer af mus (markmus,
skovmus og halsbåndmus) på vej gennem
en passage understøtter ligeledes antagel
sen, at passagerne blev brugt som korrido
rer, dog ikke nødvendigvis som et led i dy
renes spredning.
Vejskråninger kan også fungere som
spredningskorridorer for småpattedyr
(Huey 1941; Tast 1968; Getz et al. 1978). I
de tilfælde i nærværende undersøgelse,
hvor omgivelserne virkede som en barrie
re (forskelligt alt efter art), var eneste mu
lighed for migration langs med vejskrå
ningerne. En del individer af de fire hyp12

pigst fangede arter blev fanget meget få
gange. Dette tyder på, at skråningerne har
virket som korridorer; dog har prædation
samt mortalitet generelt formodentlig og
så haft indflydelse på antallet af genfang
ster.
Management af passager og skråninger
for småpattedyr
Småpattedyr har visse krav til deres omgi
velser, og ønsker man at gøre vejskrånin
ger bedre egnede som levesteder eller
spredningskorridorer for sådanne dyr, må
man tage hensyn til disse.
Hvis man ønsker at gøre vejskråninger
til spredningskorridorer for småpattedyr,
bør skråningerne, ifølge bl.a. Andreassen
et al. (1995), have en vis maksimumbred
de. Andreassen et al. fandt, at den mest ef
fektive bredde på en spredningskorridor
for markrotte (Microtus oeconomus) var
omkring en meter. Når korridoren var bre
dere end dette, gik markrotterne ikke
særligt langt i korridorens længderetning
men vandrede mere rundt omkring. Soule
& Gilpin (1991) fandt, at den optimale kor
ridorbredde var afhængig af størrelsen af
kanteffekten (edge effect) - jo større den
relative mortalitetsrate i kanten er, jo bre
dere må korridoren være. Kanteffektens
størrelse afhænger bl.a. af, hvor stor kon
trasten er mellem habitattyperne i korri
dor og omgivelser (Bennett 1990). For vej
skråninger som de undersøgte er kontra
sten stor, hvor omgivelserne består af
skov, medens kontrasten til en brakmark
er relativt lille. Hvis man ønsker at frem
me habitatfunktionen af skråninger, bør
disse være så brede som muligt. Ved der
med at lave egnede habitater, hvor repro
duktion kan foregå, vil man også sikre, at
et vist genflow kan finde sted (Merriam
1991), og skråningerne vil dermed stadig
udfylde en funktion som spredningskorri
dorer. Ved at lave vejskråninger så brede
som muligt tilgodeser man samtidig de
lidt større pattedyrs krav til sprednings
korridorer. En ulempe for dyrene ved at
gøre skråningerne, og dermed hele vejan
lægget, bredere er, at dette vil gøre afbry
delsen af den omgivende habitat større og
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dermed øge barrierevirkningen. Dette er
specielt et problem med veje, der gen
nemskærer homogene habitater som f.eks.
skov. Generelt kan man sige, at hvor veje
går gennem skove eller andre naturlige
habitater, kan man for dyrenes skyld søge
at minimere effekten af vejen som barriere.
Hvor veje derimod går gennem opdyrket
land eller anden "unaturlig" habitat, kan
man søge at gøre vejskråninger l -rabatter
så faunavenlige som muligt for dermed at
skabe forbindelser mellem ellers isolerede
småhabitater.
Man kan desuden pleje vejskråninger,
så de tilgodeser bestemte arter. Ved f.eks.
at slå skråningerne i hele deres bredde fle
re gange årligt vil sydmarkmusen sand
synligvis kunne overtage markmusens
rolle som talrigeste art (Reest 1992). Hvis
man ønsker, at rødmus og halsbåndmus
skal kunne leve på vejskråningerne, bør
disse have buske og evt. også træer. Det er
nok tvivlsomt, om halsbåndmus med de
res store aktivitetsarealer vil kunne opret
holde bestande på vejskråninger uden til
knytning til skovarealer, da vejskråninger
som oftest er af relativt ringe bredde. Med
ovennævnte beplantning vil arten dog for
modentlig kunne benytte skråningerne
som spredningskorridor. Ved at tillade
høj, tæt vegetation af flerårige græsser vil
man kunne give dværgmusen mulighed
for at kolonisere vejskråningerne. Også
markmusen trives i høj, tæt vegetation,
men hvor vegetationen på de undersøgte
skråninger var for spredt for dværgmu
sen, syntes dette ikke at være tilfældet for
markmusen. Skråningernes pleje og bred
de i nærværende undersøgelse synes altså
at tilgodese markmusens krav. Det samme
gør sig gældende for skovmusen, der dog
på skovlokaliteten, sammenlignet med
ålokaliteten, optrådte i mindre tal, sand
synligvis pga. konkurrence med den
større halsbåndmus (Hoffmeyer 1973;
Hoffmeyer & Hansson 1974; Jonge &
Dienske 1979). De to Sarex-arter vil formo
dentlig drage fordel af flere buske og træer
på skråningerne, men begge arter kan
altså også leve på de undersøgte vejskrå
ninger med deres nuværende udform-

ning. Hvis man ønsker at tilgodese vand
spidsmusen, må man nok vende blikket
mod grøfterne, der ofte er tilknyttet veje
og skråninger. De vil dog højst sandsyn
ligt ikke kunne fungere som habitat for ar
ten, men kan formodentlig fremme spred
ningen (se også Carlsen 1995).
Ved at kombinere nogle af ovennævnte
plejetyper kan man fremme artsdiversite
ten på vejskråningerne. Ved f.eks. at have
høj, tæt græsvegetation samt buske og evt.
træer tilgodeser man en lang række af de
danske muse- og spidsmusearter. Pga.
konkurrence mellem arterne vil den sam
menlagte bestandstæthed dog ikke være
så stor, som hvis kun ikke-konkurrerende
arter forekom på skråningerne. Ønsker
man at opnå størst mulig bestandstæthed,
og dermed et stort fødeudbud for diverse
prædatorer, bør man altså udvælge en el
ler to arter (f.eks. markmus) og pleje
skråningerne, så de er optimale for netop
denne l disse arter.
For at fremme brugen af passager kan
der laves en ledebeplantning, der fører dy
rene hen til passagerne. En del under
søgelser har vist; at småpattedyr (primært
arter tilknyttet skove) ofte følger læhegn i
deres bevægelser (Szacki 1987; Zhang &
Usher 1991; Weisel & Brandl 1993). Et al
ternativ til beplantning er en væg/ hegn af
træstubbe. Dette er med succes gennem
ført i Holland (Linden 1995), hvor mange
forskellige arter af småpattedyr tiltrækkes
af træstubbevæggene. I store passager kan
træstubbe også bruges som skjul for dyre
ne, medens smågrene og kvas kan benyt
tes i mindre passager, såsom de undersøg
te. For at hindre småpattedyrene i at kryd
se vejbanen kan man enten hegne eller op
sætte træstubbe langs med vejen. Dette
bør dog kun gøres, hvor dyrene har andre
muligheder for at krydse vejen.
TAK
Vi vil gerne rette en stor tak til Randi Boel
skifte Eriksen for korrekturlæsning af ma
nuskriptet samt til Birger Jensen for hans
meget nyttige kommentarer, såvel faglige
som sproglige. Aksel Bo Madsen og Helge
Walhovd takkes for deres kommentarer til
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en tidligere udgave af manuskriptet. Øko
nomisk støtte blev ydet af Dyreværnsfore
ningen Svalens Fond samt Sam og Mia Jar. ris Legat.
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Boganmeldelser
Leif Novmp & Ego11 Østergaard (red.): Sjæld11e yHglefugle.
- 25 år i Vestjylla11d. Jubilæumsbog i allierlililig af 25-årel
for /okalafdelillgells start. Ri11gkøbi11g Amts Fugleliv 11r. 14.
119 sider. Format: 22 x 21 Clll. ISBN 87-984892-6-7. Da11sk
Omitologisk Fore11i11g, Ri11gkøbi11g Amt, 1997. Pris: kr 165.
I disse år fejrer Dansk Ornitologisk Forenings arnts
afdelinger deres 25 års jubilæum. Det sker i flere tilfæl
de med udgivelsen af særlige jubilæumsskrifter.
Her skal omtales en jubilæumsbog, der er udgivet
som nr. 14 i serien Ringkøbing Amts Fugleliv. En testa
mentarisk gave fra Else Bendix Staunstrup i Holstebro
har gjort det muligt at udsende en meget smuk bog
trykt på godt papir i Gullanders Bogtrykkeri i Skjern.
I indledningen redegøres der for, hvordan det me
get omfattende materiale er blevet indsamlet og ud
nyttet i bogen. Det gælder også nogle hidtil hemmelig
holdte oplysninger. Beskrivelsen omfatter 69 fuglear
ter og dækker perioden 1972-1996. Ved udvælgelsen
har man medtaget dels arter, der siden 1971 er registre
ret for første gang som ynglefugle i amtet, og dels ar
ter, som i den nævnte periode har haft en ynglebe-

stand på mindre end ca. 50 par, men som er konstate
ret som sikre ynglefugle.
En oversigt viser, at tre arter er forsvundet som yng
lefugle i amtet efter 1972, nemlig Hvid Stork, Engsnar
re og Sandterne. Hertil må nok føjes Urfugl, som syn
ger på sidste vers i landet som helhed. Det er en ringe
trøst, at den fortsat danser i lokalafdelingens logo. Til
gengæld optræder ikke mindre end 16 arter som nye,
faste ynglefugle efter 1972. Flere af disse, f.eks. Sort
spætte, Skægrnejse, Pungmejse og Karmindornpap er
ret nye ynglefugle i Danmark. Endelig er der en liste
over 11 arter og en geografisk race, som ikke er årlige
ynglefugle. Her finder vi Hjejlen, som med 2-4 par
ynglede på den udstrakte Borris Hede i 1994 og 1995.
Det er et spørgsmål, om ikke Vandstæren burde være
forbigået. Det eneste sikre ynglepar er fra Harrild
Dambrug i 1984, men denne lokalitet ligger faktisk i
Vejle Amt!
Arterne er opført efter biotop: De kystnære vådom
råder; søer, moser og vandløb; skove; heder; byer og
agerlandskaber. Ved hver af biotoperne er der rede-
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gjort for de ændringer, som de har gennemgået i

ster. D e n e r udstyret med omkring 160 farvefotografier

nævnte periode. Disse har ofte været ansvarlige for de

af noget varierende kvalitet. Nogle er rene pletskud,

ændringer, der er sket med fuglelivet. Som nævnt er

men enkelte er for små og for mørke. Måske ligger det

mange nye arter kommet til, men visse er i tilbage

delvis i reproduktionen. I hvert fald er den blå anemo

gang. Eksempelvis var Toplærken i 1971-1974 kendt
fra 26 kvadrater, men i 1993-1996 kun fra 4 kvadrater.

ne på side 251 blevet rødlilla.

Man kan anvende bogen som en praktisk håndbog

Behandlingen af arterne er fordelt mellem 9 lokale

ikke mindst ved planlægning af udflugter, ekskursio

feltornitologer. Bogen har 37 fotografier, deraf 29 i far

ner og ferieture, men den kan også med udbytte læses

ver. Værdien af disse forøges ved, at der ved en stor del

i sin helhed af de mange, der søger til den 7.300 km

af dem er angivet, hvor i amtet de er taget. Desuden er

lange danske strand.

der 14 tegninger, deraf 9 i farver. De er alle udført af Jens

Ems t Torp

Overgaard Christensen, som også har skrevet afsnittet
om måger og terner. Endvidere er der 18 diagrammer,
der viser antallet af ynglepar hvert år i perioden, og 24

Li11dlrard Hansen: Et liv med ma11gefugle ogfå pe11ge. Slots

udbredelseskort, som er af særlig stor interesse.

vægterell fortæller.

Bogen er en meget spændende beretning om de
sjældne fugle i et af landets største amter. Den kan

137 sider. Format: 22 x 15,5 cm. ISBN
87-89224-31-0. Forlaget Skippershoved, 1997. Pris: kr 165.
I denne bog fortæller ornitologen Lindhard Hansen

om sit lange liv helt tilbage til de første barneår på Lin

varmt anbefales til alle fugleinteresserede.
Emst Torp

devej i Sakskøbing. Interessen for fugle begyndte i 12års alderen, men der var ingen i familien eller om

Valdemar Kappe/, Torben Gang Rasmussen

& Jom

gangskredsen, som kunne inspirere ham. Det varede
Wa11eck:

ikke mange år, før han begyndte at låne bøger om zoo

1 65 kl;
25 x 17 cm. 296

logi - især fugle - bl.a. fra Statsbiblioteket i Århus. 18

sider, i11dbundet. ISBN 87-567-5775-1. Politikells Forlag i

gaard i Viborg og begyndte at ringmærke fugle. 4 år

samarbejde med Omrmarks Naturfredningsforening. Pris:

senere skrev han lokalfaunaen >>Saxkøbingegnens Fug

kr 269.

le<<, som blev trykt i tidsskriftet Danske Fugle.

Danmarks kl;ster. Beskrivelser og seværdigheder fra
ster. Hovedredaktion: Søren O/set!. Format:

Bogen har samme layout og udstyr som den tidlige
re udsendte "Danmarks Skove". Den indledes med ka

år garnmel kom han i 1925 i forbindelse med P. Skov

I 1933 blev han maler på Krenkerup Slot, som den

gang hed Hardenberg. Han flyttede ind i >>Jægerhu

pitler om de danske kyster, besøg ved kysten, herun

set<<, hvor han boede til 1973. I 1940 blev han vægter på

der regler for færdsel på strand og i klit, de danske ky

slottet og fik en vagtstue. Opgaven var overkommelig.

sters historie, kysttyper, vind og vejr, planteliv, dyreliv,

Der blev god tid til at læse, og på inspektionsrunderne

strandsten, forsteninger og kulturforhold.

var der lejlighed til at studere ugler og flagermus. En

Derefter følger bogens hovedafsnit, en gennemgang

stor del af nætterne blev brugt til at bearbejde det me

af 165 danske kyster ordnet efter landsdele. For hver

get store materiale om henved 100.000 fyrfaldne fugle,

landsdel er der et oversigtskort over strandens belig

som Zoologisk Museum havde udgivet som årlige

genhed samt en fortegnelse over de enkelte strandes

rapporter. Bearbejdelsen kunne offentliggøres i 1954.

indhold af klinter, kystskov, klitter, strandenge, udført

Det, der først og fremmest gjorde Lindhard Hansen

kystsikring, badestrande, muligheder for lystfiskeri,

kendt i vide kredse, var, da han i efteråret 1957 påbe

geologiske forekomster og fortidsminder.
65 af disse kyster er grundigt behandlet. De er forsy
net med kort over tilkørselsveje, parkeringspladser,
fugletårne, naturudstillinger og seværdigheder anført

gyndte en registrering af trafikdræbte fugle. I hver uge

blev gennemkørt 100 km hovedvej, 100 km amtsvej og
50 km bivej - i alt blev det til 40.000 km på knallert i al

slags vejr.

med røde tal og vedføjede forklaringer. Desværre

Ved hjælp af sine sindrige beregninger nåede han

mangler nogle af tallene på kortene side 92, 201, 204,

frem til, at der årligt blev dræbt mellem 8 og 11 millio

220 og 222. Tirpitzstillingen er angivet at ligge i

ner dyr på de danske landeveje. Deraf udgjorde fugle

Blåvand, men man vil finde den i Krogsande mellem

ne over 3 millioner og pindsvin omkring 100.000. Un

Ho og Oksby. Behandlingen af disse 65 kyster er op

dersøgelsen vakte opsigt både her i landet og i udlan

delt i afsnit om strand og hav, det nære bagland, livet i

det.

vandet, opskyl, plantelivet, dyrelivet, geologiske fore
komster og kulturforhold.
De resterende 100 kyster er mere overfladisk be

Lindhard Hansen var medlem af Dansk Ornitolo
gisk Forenings bestyrelse fra 1960 til 1970, og i 1972
blev han æresmedlem af foreningen.

handlet (en halv til en hel spalte til hver). Under An

Bogen udkom på Lindhard Hansens 90-års fødsels

holt (side 139) er anført, at øen ligger 20 km nordøst

dag. Den belyser mange sider af livet i en lille købstad

for Grenå, og at det ikke er muligt at få privatbiler med

på Lolland i begyndelsen af århundredet og livet på

til øen. Rent faktisk er der ornkring 50 km fra Grenå til

Krenkerup Gods i midten af århundredet, men først og

Anholt, og det er muligt at få privatbiler med i det om

fremmest er den en brik til ornitologiens historie i

fang pladsen tillader det, men man kan ikke reservere

Danmark. Den er forsynet med omkring 40 sort-hvide

plads.

fotografier.

Bogen afsluttes med ordliste, litteraturliste og regi-
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Emst Torp

Rød Hullæbe (Epipactis atrorubens) og Rød Skovlilje (Cephal
anthera rubra) i det dansk-tyske grænseland
Henrik Ærenlund Pedersen
Botanisk Museum
Københavns Universitet
Gathersgade 130
1123 København K

Epipactis atrorube11s and Ceplwla11tltera rttbra (Orchidaceae) in the
Danish-German border district

Nolte (1826) and Sander (1865) reported Cephalanthem rubra and Epipactis atrorubens,
respectively, from stations close to the Danish-German border. Both records have for
many years been regarded as erroneous. In the present paper, the possible occurrence
of the two species in the Danish-German border district is re-evaluated, and the fol
lowing condusions are drawn: l. Epipactis atrorubens was collected at Gråsten (S Den
mark) in 1797. The specimen in question, ariginating from E. N. Viborg's herbarium,
is deposited at the Botanical Museum in Copenhagen. The occurrence of E. atrorubens
at Gråsten has not been mentianed previously in the literature. - 2. Sander's (1865) re
cord of E. atrorubens from Sterup (N Germany) must still be considered doubtful. No
voucher specimen is known, and Sander's botanical background is unclear. - 3. Nol
te's (1826) information that Cepha/anthem rubm was discovered at Gråsten by O. J.
Freuchen should be accepted as a reliable record. No voucher specimen has been
found, but it is demonstrated that Freuchen was an able botanist and that he was fa
miliar with C. rubm from the island of Møn.

Rød Hullæbe (Epipactis atrorubens) og Rød
Skovlilje (Cephalanthera rubra), to meget
sjældne danske orkideer, har været angi
vet fra det dansk-tyske grænseland i gam
mel tid - førstnævnte af Sander (1865),
sidstnævnte af Nolte (1826). Da fundene
imidlertid ikke har kunnet verificeres gen
nem lokalisering og kontrol af herbariebe
læg, har angivelserne i mangfoldige år
været betragtet med stor skepsis. Ingen
forfatter i nyere tid synes at anerkende
fund af de to arter fra ovennævnte områ
de.
Gennem et hidtil upåagtet notat i TBU
kartoteket på Botanisk Museum blev jeg
fornylig opmærksom på en gammel, fejl
interkaleret indsamling af Rød Hullæbe
fra Sønderjylland. Denne hændelse med
førte hurtigt en trang til at revurdere tro
værdigheden af Sanders og Noltes oven
nævnte orkide-angivelser fra det dansk
tyske grænseland.
Flora og Fauna 104 (1): 17-21. Arhus 1998

RØD HULLÆBE VED GRÅSTEN
I 1797 blev der samlet et eksemplar af Rød
Hullæbe ved Gråsten, jf. fig. l. På herbarie
arkets bagside står med håndskrift: "Gra
venstein 1797 l Epipactis atrorubens
Schult." - og samme sted ses stemplet:
"HB. VIBORG". Sidstnævnte skyldes efter
al sandsynlighed Joakim Frederik Scho
uw, der i 1843 samlede alle Botanisk Ha
ves spedalherbarier i tre hovedsamlinger
(Christensen 1924-1926); stemplerne er be
varet på Botanisk Museum.
Først for kort tid siden er indsamlingen
fra Gråsten blevet erkendt, da arket ved en
fejl har været interkaleret i Botanisk Muse
ums generalherbarium. Fejlen opstod sik
kert pga. indsamlingens tyske lokalitets
navn (Viborg nærede en så overdreven
forkærlighed for at udtrykke sig på tysk,
at Niels Tønder Lund fandt anledning til
at ironisere herover i et brev af 13. decem
ber 1783 til Martin Vahl; brevet er bevaret
17

Fig. l. Rød Hullæbe (Epipnctis
ntrombe11s) - en indsamling, som
stammer fra Erik Nissen Viborgs
herbarium, og som idag opbeva
res i Dansk Herbarium på Bota
nisk Museum, København. Be
mærk det for arten karakteristi
ske, meget lange internodium
umiddelbart under klasen. - Foto:
Jørgen Andersen.

'

Epipnctis ntrorube11s - n calleetion
originnlly kept i11 Erik Nisseli Vi
borg's herba rium, 110w deposited in
the herba rium of Dnnish vnswlnr
pla nts nt fhe Bofnnica l Museum,
Copenlwgen. Note the chnrncferisti
cnlly lang internode just below fhe
rnceme.

på Botanisk Centralbibliotek og kan desu
den ses renskrevet i Mølholm Hansen
(1980)). Når den fejlagtige interkalation af
herbariearket først er blevet opdaget for
nylig, skyldes det utvivlsomt, at alle eti
ketteoplysninger må søges på dets bagsi
de! Det pågældende belæg er nu blevet in
terkaleret på sin rette plads i Dansk Her
barium.
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Indsamlingen fra Viborgs herbarium
kan uden forbehold henføres til Rød Hul
læbe, da bestemmelsen er ganske uproble
matisk (fig. l, 2). At Viborg skulle have bo
taniseret ved Gråsten i 1797 virker overbe
visende, idet han på daværende tidspunkt
var ansat på universitetet i Kiel (Christen
sen 1924-1926). Skønt det ikke fremgår di
rekte af herbariearkets tekst, er der altså

en vis sandsynlighed for, at vi har at gøre
med en af Viborgs egne indsamlinger som forøvrigt er temmelig få. På bag
grund af dette belæg kan der ikke herske
tvivl om, at Rød Hullæbe for 200 år siden
voksede på en lokalitet - uvist hvilken ved Gråsten (TBU-distrikt 52).
RØD HULLÆBE VED STERUP
Sander (1865) bragte en oversigt over fund
af 323 plantearter, som han i 1864 havde
gjort i forbindelse med den preussiske ar
mes "hæderlige felttog til Slesvigs befriel
se fra det danske tyranni" ! I oversigten fi
gurerer bl.a. en angivelse af Rød Hullæbe
(under synonymet Epipactis rubiginosa) fra
bøgeskove ved Sterup i Angel, ca. 20 km
ØSØ for Flensborg.
Lange (1866) var skeptisk over for San
ders angivelse: "Mon dette er den ægte E.
rubiginosa (E. atrorubens Hoffm.), som hid
til ikke var bekjendt fra Slesvig, eller kun
en Form af E. latifolia?" (sidstnævnte er et
synonym for E. helleborine, Skov-Hullæbe).
Prahl (1890) forkastede ligeledes Sanders
angivelse - med den begrundelse, at Rød
Hullæbe ikke i forvejen var kendt fra Sles
vig-Holsten. Den udtrykte mistro er blevet
alment accepteret - hverken Knuth (1887)
eller Christiansen (1953) nævner angivel
sen fra Sterup, og Rød Hullæbe er heller
ikke taget med i atlasværket over Siesvig
Holstens flora (Raabe 1987).
Så vidt jeg ved, er Sanders fund ikke do
kumenteret ved et herbariebelæg, og det
kan derfor ikke afvises, at der har været
tale om forveksling med en rødblomstret
form af Skov-Hullæbe; Sanders tidligere
erfaringer med de to arter er mig ube
kendt. Imidlertid viser Viborgs plante fra
Gråsten, at Rød Hullæbe faktisk var tilste
de ved Flensborg Fjord et halvt århundre
de forinden, hvilket trods alt bibringer
Sanders angivelse et strejf af troværdig
hed.
RØD SKOVLILJE VED GRÅSTEN
Ifølge Nolte (1826) skulle Ole Johan Freu
chen have fundet Rød Skovlilje ved
Gråsten: "Epipactis rubra Swartz. l Flor.
Dan. tab. 345. l In Slesvico ad Gravenstein

Fig. 2. Rød Hullæbe (Epipnctis ntror11beus)
en
blomst fra midten af klasen på individet fra Vi
borgs herbarium. Bemærk den kraftige behåring
og epichilens tydeligt rynket-furede ornamenter. Henrik Æ. Pedersen del.
-

Epipa ctis ntro l'llbeus - n ceutrnl flo wer from the rnceme
of the specimen fro m Viborg's herbarium. No te the well
develo ped iud�tmeu tlllll nu d the distiuctly wrink/ed-fllr
rowed o nwllieHis of the epichile.

a V. Ven. Freuchen inventa" . Lange (1851,
1856-1859, 1864, 1886-1888) citerede angi
velsen uden kritiske kommentarer, og det
samme gjorde Hornemann (1837) i rettel
serne til første del af sin plantelæres tredje
udgave. Prahl (1890) var derimod skeptisk
- dels fordi han ikke kunne finde et belæg
i Noltes herbarium, dels fordi både han
selv og andre botanikere forgæves havde
eftersøgt arten i skovene omkring Gråsten.
Prahl bemærkede endvidere, at Nolte ikke
altid havde udvist kritisk sans ved modta
gelsen af angivelser, der ikke var ledsaget
af belæg. Samlet konkluderede han, at an
givelsen af Rød Skovlilje fra Gråsten sand
synligvis måtte bero på en fejltagelse.
Denne anskuelse har holdt sig til idag - se
f.eks. Grøntved (1948), Faurholdt & Holst
(1996).
Det er tankevækkende, at både det
19

kendte belæg af Rød Hullæbe og angivel
sen af Rød Skovlilje er fra en og samme lo
kalitet, nemlig Gråsten. Brugen af viden
skabelige navne for Rød Hullæbe og Rød
Skovlilje har vekslet en del i tidens løb.
Selvom de to arter aldrig har været beteg
net med direkte synonymer for hinanden,
dukker den tanke derfor op, at der i bund
og grund kunne være tale om en simpel
navneforveksling. Man kunne således fo
restille sig, at individet af Epipactis atroru
bens (Rød Hullæbe) i Viborgs herbarium er
samlet af Freuchen, og at det skyldtes en
fejltagelse, når Nolte (1826) citerede det
som "Epipactis rubra" (Rød Skovlilje). Den
ne forklaring kan dog afvises med sikker
hed - for da Epipactis atrorubens blev sam
let ved Gråsten i 1797, var Freuchen kun 3
år gammel!
Det vides med sikkerhed, at der i det
mindste i herbarierne i Berlin (B), Firenze
(FI), Halle (HAL), Kiel (KIEL), København
(C), London (BM), Moskva (MW) og Wro
claw (WRSL) er deponeret indsamlinger,
som på et tidspunkt har tilhørt Nolte (Staf
leu & Cowan 1981). Da Nolte døde i 1875,
forblev de resterende dele af hans herbari
um i Kiel - så det er her, man idag finder
langt de fleste Nolte-planter (Stafleu &
Cowan (1981) angiver fejlagtigt, at samlin
gerne i Kiel er ødelagte). Det var uden
tvivl kun i Kiel, at Prahl forsøgte at lokali
sere det manglende herbarieark med Rød
Skovlilje fra Gråsten.
I 1996 foretog Bertel Hansen på min for
anledning en fornyet eftersøgning i Kiel,
mens jeg selv gennemgik samlingerne på
Botanisk Museum i København (Nolte var
nært knyttet til botaniske kredse i Dan
mark - f.eks. sendte han i perioden 18201840 hele 213 breve til Jens Wilken Horne
mann, jf. Christensen (1924-1926)). Imid
lertid forblev også 1996-eftersøgningen re
sultatløs, og der er næppe nogen større
chance for, at et belæg for Freuchens fund
vil blive lokaliseret i fremtiden. Ganske
vist ligger der Nolte-planter i andre euro
pæiske herbarier; men det er usandsyn
ligt, at en karplante-indsamling fra
Gråsten ikke skulle være havnet i Kiel el
ler København.
20

Det kan diskuteres, om det blotte fravær
af et herbariebelæg altid skal være nok til
at rejse tvivl om en habil botanikers angi
velse. I hvert fald bør det noteres, at Freu
chen gennem mange år havde sin faste
gang på Møn, hvor han bl.a. beklædte
præsteembedet i Magleby fra 1825 til 1842
(Christensen 1924-1926). Hans tilknytning
til Møn var så markant, at han ligefrem fik
en lokalitet på klinten (Freuchens Pynt)
opkaldt efter sig. At Freuchen allerede på
et tidligt tidspunkt var en kompetent ken
der af Møns flora fremgår deraf, at han bi
drog væsentligt til afsnittet "Fortegnelse
paa de sjeldnere danske Planter, der findes
paa Møen" i Johan Paludans egnsbeskri
velse (Paludan 1824). Det fremgår bl.a., at
det var Freuchen, der i manuskriptet
præciserede Rød Skovliljes voksested som
"Klinteskoven"; Hornemann (1821), hvor
på Paludans floristiske beskrivelse pri
mært hviler, omtaler kun voksestedet som
"Møns Klint". Set på baggrund af Freu
chens åbentlyse kendskab til Rød Skovlilje
fra Møn, synes der ikke at være nogen ri
melig grund til at betvivle hans angivelse
af arten fra Gråsten.
Tilsvarende bør det nævnes, at Prahls
(1890) bemærkning om Noltes mangel på
kritisk sans står i skarp kontrast til den an
erkendelse, sidstnævnte nød blandt sine
samtidige. Det var således Hornemann,
som efter at have inviteret Nolte til Køben
havn, hvor han kom til at botanisere sam
men med bl.a. Schumacher, Fries, Leh
mann, Wormskiold og Schouw, også fik
ham udnævnt til professor i Kiel i 1826
(Reichenbach 1881).
KONKLUSION
Rød Hullæbe har vokset mindst et sted i
det dansk-tyske grænseland, nemlig på en
lokalitet ved Gråsten (TBU-distrikt 52),
hvilket bekræftes af Viborgs indsamling
fra 1797. Måske fandt Sander desuden ar
ten ved Sterup i Angel i 1864; men denne
angivelse må stadig betragtes med skep
sis.
Der foreligger ikke nogen rimelig grund
til at betvivle Noltes (1826) angivelse af
Rød Skovlilje fra Gråsten, idet finderen, O.

J. Freuchen, var fortrolig med denne art
fra Møn. Manglen på et herbariebelæg er
beklagelig, men kan ikke i dette tilfælde
betragtes som afgørende for fundets tro
værdighed. I dansk botanisk litteratur er
der tradition for ikke kun at basere udbre
delseskort o.lign. på herbariebelæg, men
også at inddrage pålidelige angivelser
uden belæg. Denne tradition er f.eks.
kommet til udtryk i TBU-afhandlingerne,
hvor begge typer fund er inddraget, men
hvor kortsignaturerne gør det muligt for
læseren at skelne mellem bekræftede fund
(med belæg) og pålidelige angivelser
(uden belæg). På denne baggrund bør det
af Nolte (1826) omtalte fund af Rød Skov
lilje ved Gråsten accepteres som en pålide
lig angivelse.
De gamle fund af Rød Hullæbe og Rød
Skovlilje ved Gråsten er primært af histo
risk og plantegeografisk interesse. Skønt
det østlige Sønderjylland floristisk set
hører til blandt de dårligst kendte egne af
Danmark, er der næppe nogen reel chance
for at genfinde de to sjældne orkideer
området.
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indeholder indlæg bl.a. om Galapagosøernes op
ståen, klima og kolonisering. Hvad det botaniske
angår kan man læse om vegetationen og menne
skets påvirkning af s amme og om den botaniske ud
forsknings historie. Desuden er en række udvalgte
plantegrupper mere udførligt behandlet. Zoologien
behandles kun i et enkelt afsnit, mens et andet afsnit
beskriver øgruppens betydning for udviklingen af
Darwins teorier. En større afdeling i bogens sidste
del omhandler trusler og nah.tTbeskyttelse.

He11rik Ære1111111d Pedersen

Boganmeldelser
Tommy Dybbro: Politikells Jllglebesfemmelsesbog. Med teg
llillger nf Peter Hnymnll og Ric/1m·d All w. Formnf: 21,5 x
13,5 cm. 384 sider, Jleksibilld. ISBN 87-567-5774-3. Dnll
mnrks Nnfllrfredllillgsforwillg og Politikms Foring 1997.
Pris: kr 229.
I denne bog er behandlet 255 fuglearter. 145 arter får
tildelt et opslag (2 sider), 74 arter, ofte nærtbeslægtede,
deler et opslag, og 36 arter får en meget kortfattet om

ren. Der afsluttes med navneregister og litteraturliste.
Blandt de mange fuglebøger, som udsendes, vil
denne først og fremmest være af interesse for begyn
dere og for de mange naturvenne1; som gerne vil vide
noget om, hvad man kan se i naturen, men som ikke er
specielt interesseret i fugle.

Ems! Torp

tale, idet 4 arter deler en side med en tegning og lidt
tekst.
De
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arter er afbildet med et vellignende farvefo

tografi samt nogle tegninger af Peter Heyman og Ri
chard Allen. Disse tegninger viser andre dragter end

Tommy Dybbro: Sfrnlldws dyr og plnllfer. PolitikellS Nn
fllrgllide. 192 sider. Formnf: 22 x 13 cm. ISBN 87-5675481-7. Politikells Foring i snmnrbejde med Dnlllllnrks Nn
fllrfredllillgsforenillg, 1997. Flexicover. Pris: kr 199.

fotografiet og i de fleste tilfælde også flugtbilleder. Ho

Dette er andet bind i serien Politikens Naturguide.

vedparten af tegningerne er gode, men hos nogle af ar

Det er med samme udstyr og layout som det første

terne er farverne på fotografierne mere naturlige end

bind om skoven, der er anmeldt i Flora og Fauna

dem på tegningerne, hvor farverne kan være for krafti

årg., side

108.

103.

Der er indledende kapitler om bogens brug, herun

ge.
Udvalget af arter og dermed alle illustrationer er

der anvendte symboler og forkortelser, på tur ved

helt bestemt af, at bogen er en bearbejdelse af "The

stranden og strand- og kysttyper. Foruden selve

Shell Easy Bird Guide". Dette giver nogle uheldige bin

strandbredden medtager bogen også klitter, stranden

dinger, så bogen kan ikke karakteriseres som en speci

ge, strandsumpe og marskornråder. Der beskrives

el dansk fuglebog. Selv blandt de

dyrearte1;

145

grundigt be

94

plantearter,

17

strandsten og

3

207

forstenin

handlede arter er der fire (Dalrype, Rødhøne, Klippe

ger (søpindsvin, vættelys og rav). Blandt dyrene finder

due og Alpekrage), som aldrig nogensinde er truffet i

man

Danmark samt flere, som er meget sjældne og tilfældi

get med om fisk, er opskyllede haj- og rokkeæg. Der er

ge gæster her i landet. Til gengæld er arter som Due

et pænt udvalg af krebsdyr, snegle og muslinger.

høg, Hedelærke og Kærsanger henvist

til en kvart side

blandt de arter, der i bogen er karakteriseret som
sjældne eller lokale, som lever på specielle, svært til
gængelige levesteder eller som er svære at få øje på.
Teksten er skrevet af Tommy Dybbro, en af de føren

78

fugle og kun 30 insekter. Det eneste, der er ta

Blandt planterne finder man

60

17

arter af alger og hele

arter af frøplanter. Det kan virke overraskende, at

der er medtaget strandsten i en bog om dyr og planter.
Bogen har

358 farvefotografier. De

er praktisk taget

alle meget vellykkede. Enkelte af plantebillederne,

de danske omithologer. Han har været bundet af, at

f.eks. af Strand-Annelgræs side

den skulle indpasses på den plads, der var til rådighed

side

169,

168

og af Strand-Kvik

er oversigtsbilleder, som mangler detaljer og

på siderne. Den er opdelt i kendetegn, status i Dan

derfor er af tvivlsom værdi ved bestemmelsen. Desu

mark, levevis, udbredelse, levested, træk og overvin

den er der ved indledningen til de enkelte dyre- og

20

tring. Desuden er der i en box en kort opstilling over,

plantegrupper omkring

hvilke andre arter, den pågældende art kan forveksles

tilfælde illustrerer den ydre opbygning. Ligesom i det

med. Her medtages kun de arter, der er med i bogen.

første bind afsluttes med en liste over supplerende lit

For eksempel mangler man en sammenligning mellem

teratur og et navneregister.

Splitterne og Sandterne og mellem Alm. Ryle og andre

tegninger, som i de fleste

Foruden gode billeder og tekst er udvælgelsen af ar
terne noget af det vigtigste ved en sådan naturguide.

rylearter af lignende størrelse.
Det mest problematiske er nok udbredelseskortene,

Det bør være arte1; som er karakteristiske for den

som tydeligvis ikke har kunnet korrigeres i den dan

pågældende biotop, og de bør være jævnt fordelt på

(2,3

2,0

cm), men

grupperne. Der bør ikke udelukkende fokuseres på

farverne er klare, så det kan man leve med, men for

iøjnefaldende og letkendelige arter. Der er netop mu

Danmarks vedkommende er der adskillige fejl på kor

lighed for at præsentere nogle mindre kendte, men ik

ske udgave. Dels er de meget små

x

tene. Gråstrubet Lappedykke1; Alm. Ryle og Gråsisken

ke af den grund mindre betydningsfulde arter. Her

er ikke vist som ynglefugle i Danmark, men det er til

kwme man ønske sig en koordinering mellem de en

gengæld arter som Sandløber og Hærfugl, for blot at

kelte bind. Den synes til en vis grad at have svigtet.

give no.gie få eksempler på de unøjagtige kort.

hvert fald er der

Et indledende afsnit forklarer, hvordan de forskelli
ge afsnit i teksten er opbygget. Hos de
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arter er der

9

I

arter, som er behandlet i begge de

udkomne bind. Det er Syvplettet Mariehøne, Dobbelt
båndet Svirreflue,

Nældens

Takvinge,

Skovfirben,

efter artsnavnet anvendt en række symboler for de for

Hugorm, Musvåge, Krage, Stær og Engelsød. Hvis

skellige levesteder, og der er anbragt en kalenderlineal

man havde undladt at tage disse almindelige arter

med angivelse af de måneder, hvor man h·æffer arten

med enten under skoven eller stranden, havde det gi

mest, mindre hyppigt og hvor den ikke forekommer.

vet plads til

Desuden er der en side med gode råd til fuglekikke-

endnu bedre til samme pris.

9

andre arter. Derved var guiden blevet

23

Den nye naturguide til stranden kan anbefales til de

letforståelige tegninger. Foruden mejsekasserne kan

mange, som især om sommeren færdes på denne bio

det anbefales at bygge stærekasser. Stæren er både en

top. Den vil være særlig udbytterig for de mindre na

hyggelig og nyttig fugl, og den mangler i høj grad re

turkyndige, men også mere øvede vil kunne have gavn

depladser.

af den. Både tegninger og fotografier hat· deres fortrin

Man kunne have ønsket sig et lidt mere solidt om

og deres mangler ved bestemmelse af dyr og plantet;

slag, og der mangler en lomme til CD-eren, men dette

men gode farvefotografier går man nu ikke fejl af.

er småting. Haveejeren vil kunne hente meget i denne

Ems! Torp

lille bog.

Emst Torp
Be1111y Ge11sbø/: F11gle11e i lwveu. 112 sider. Format: 20 x
15,5 cm. ISBN 87-12-03063-5. Med CD. 1. udg., 2. opl. G.
E. C. Gnds Foring i samarbejde med Dn11sk Omitologisk
Fore11i11g, 1997. Pris: kr 1 78.
Her er en meget nyttig bog for alle haveejere. Den
indledes med kapitler om: haven - et »nyt« tilbud

til

fuglene; den fuglevenlige have; redekasser; stærekas

Be1111y Gwsbol & ]e11s Overgnnrd Christmse11: Fuglelle om
kriug os. Tur-Natur. Format: 20 x 14,5 cm. ISBN 87-1202805-3. 272 side1; i11dbu11det. G. E. C. Gad, Kobe11hnv11
1997. Pris: kr 138.
284 fuglearter bliver gennemgået i systernatisk ræk
kefølge, men af pædagogiske grunde er der visse afvi

se; mejsekasse; fuglebadet; fuglefodring; haven, fugle

gelser, f.eks. er mursejleren anbragt mellem svalerne.

ne og de kemiske bekæmpelsesmidler; ••problemdyr« i

Udvalget er de arter, der er kendt fra Norden bortset

haven. Derefter følger en gennemgang af 52 fuglearter

fra de sjældneste arter og visse islandske arter. Der er

fi og en lille boks med oplysninger om den pågælden

Danmark.

de arts stemme. Der afsluttes med et afsnit om fugle

En kort indledning på 9 sider omtaler Danmark som

stemmer i haven, en fuglesangskalender og en gnm

et fuglerigt land og skildrer fuglelivet året rundt. Bo

dig gennemgang af CD-pladen.

gen afsluttes med et register.

med en side til hver, ledsaget af et smukt farvefotogt·a

Denne CD har gode lydgengivelser af de 52 fuglear

således medtaget en del arter, som ikke er kendt fra

Der er behandlet 2-3 arter pr. dobbeltside med teks

til venstre og farvebillederne til højre, altså samlet

ter, hvoraf de fleste er optaget i stereo. Spilletiden er på

ten

68 minutter. Det er næsten umuligt at optage fugle

på samme opslag. Under hver art er teksten delt i ud

stemmer, uden at man får flere arter med i samme op

bredelse, udseende, levevis og trækforhold. Under ud

tagelse. Det er der også på denne CD, men i bogens

bredelse er anført den danske ynglebestands størrelse.

gennemgang af pladen er der under hver art et punkt

På gnmdlag af undersøgelser i 1980'erne kendes den

••Andre arter i baggrunden<<, hvor der med sekunders

med nogenlunde nøjagtighed for mange arters ved

nøjagtighed er angivet hvilke uvedkommende arter,

kommende. Dog kan det næppe passe, at den danske

der optræder. Man har optaget de fleste af stemmerne

husskadebestand kun skulle være på 40-50.000 par,

i skove for at undgå den værste trafikstøj. Det er lyk�

medens skovskadebestanden skulle være på

kedes fint. Foruden sangen er der også under mange

160.000 par. Selvom det er de officielle danske tal, ly

af arterne medtaget forskellige kald, som det kan være

der det usandsynligt. Det må snarere være omvendt!

100-

meget nyttigt at kende. Her er selv Natuglens mindre

Tegningerne er gennemgående ganske gode, men

kendte ••trillekald<< kommet med. Ved mange af arter

visse er blevet for mørke. På side 49 er eksempelvis

ne er der også angivet hvilke andre arter, de kan for

gråandehannens farver på hoved og bryst næsten helt

veksles med.
Der er ingen tvivl om, at i dansk natur er det først og

forsvundet, så hovedet virker sort. Visse af tegninger
ne er lidt for kraftige i farverne. Dette gælder f.eks.

fremmest fuglene, der er populære. Forfatteren påstår,

rødhalsens brystfarve på side 195. Den gule farve hos

at omkring halvdelen af den danske befolkning er in

musvitten side 235 går for meget over i orange.

teresseret i fugle på den måde, at de gerne vil vide,

Kløften i den udspilede hale hos de flyvende glenter

I naturen er kløften ret tydelig hos

hvilke arter de er omgivet af i haven. Her vil denne

side 67 kan ikke ses.

bog være en udmærket hjælp ved bestemmelsen.

rød glente og kan som regel også ses hos sort glente.

Det er ret tankevækkende, at en menneskeskabt bio

Latinske navne er helt udeladt. Dette er overrasken

top som haven er et af landets fuglerigeste områder. I

de, da forlaget i en forhåndsomtale skriver, at dyr og

vore bedste skove er der 1 .000-1.500 ynglepar pr. krn2,

planter i serien "Tur-Natur" angives med de sidste nye

men i gode villakvarterer kan der være 1 .500-2.000

latinske navne.

ynglepar pr. krn2. Det lyder imponerende, men svarer

Det anføres i forordet, at bogen er tænkt som den al

kun til 1,5-2 ynglepar i en have på 1000 rn2• Dog er det

mindelige families fuglebog. Den kan nok være med

helt afgørende, hvordan haven holdes. Det kan man

til at stimulere interessen for fugle, men den virkeligt

læse om i afsnittet ••Den fuglevenlige have<<. Naturlig

fugleinteresserede må hurtigt søge til mere indgående

vis er giftsprøjtning totalt bandlyst i haver. Bogens an

beskrivelser og illustrationer af de forskellige dragter.

visninger på at bygge redekasser er meget gode med
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Forfattervejledning
Flora og Fauna bringer artikler om udforskningen af

kort og manuskripter m.v., nummereres disse fort

Danmarks plante- og dyreverden. Det er vigtigt, at ar

løbende i et afsnit med titlen »Upublicerede kilder«.

tiklernes indhold dels er originalt, dels er formuleret

Dette afsnit anbringes i artiklen efter afsnittet >>Citeret

klart og tydeligt. Manuskripter til tidsskriftet forfattes

litteratur«. Der skal i artiklen være direkte henvisnin

på dansk og skal desuden indeholde et engelsk sum

ger til samtlige upublicerede kilder på listen, f.eks.:

mary. Korte artikler uden illustrationer kan dog indle

»(upubl. 3)«. I mindre meddelelser citeres upublicere

veres uden noget summary (men med titlen skrevet på

de kort og manuskripter ikke som her angivet, men

både dansk og engelsk) og vil i så fald blive bragt un

derimod med en komprimeret fuld reference i teksten.
Tnkkebemærkuiuger. - Eventuelle takkebemærknin

der rubrikken: >>Mindre meddelelser<<.
Artsunvue. - Såfremt danske artsnavne eksisterer,

skal disse benyttes; men første gang en art nævnes i
teksten anføres desuden dens videnskabelige navn i

ger samles i et afsnit med titlen »Tak«, som placeres
umiddelbart før >>Citeret litteratur«.
Figurer og tabeller. - Figurer og tabeller skal kunne

reduceres til 63, 90 eller 131 mm i bredden og afleveres

parentes.
Ciferiug afpublicerede kilder. - Publicerede kilder cite

på særskilte ark. Der skal altid udarbejdes forklarende

res i teksten med navn og årstal, f.eks. : (Torp 1993),

figur- og tabeltekster, som i manuskriptet anbringes i

Hadley

& Pegg (1989), (Mossberg et al. 1994). Citeres

forlængelse af brødteksten (>>hovedteksten«). Alle fi

flere afhandlinger i samme parentes, benyttes følgen

gur- og tabeltekster skal skrives på både dansk og en

de standard: (Hansen 1970; Jensen 1975, 1976). Alle

gelsk (i tilfælde af længere tekster bør den engelske

I artiklens brødtekst skal der være

publicerede kilder skal figurere i et afsnit med titlen

udgave forkortes).

>>Citeret litteratur« og arrangeres i alfabetisk rækkeføl

henvisninger til samtlige figurer og tabeller i artiklen.

ge efter følgende standard:

Tabeller udføres uden brug af streger og rammer. Som

(KAPITEL I BOG)
Hadley, G. & Pegg, G.

skarpe, velbelyste og kontrastrige fotografier. Fotogra

figurer kan anvendes tegninger og diagrarruner samt

F. 1989: Host-fungus relation

ships in orchid mycorrhizal systems. - I: Pritchard,
H. W. (red.), Modem methods in ordlid conservati

on: the role of physiology, ecology and manage
ment. Cambridge University Press, Cambridge, pp.
57-71.

fier afleveres som sort/ hvide højglans papirbilleder el
ler som farvedias. Originalernes kvalitet og redak
tørens skøn afgØI; hvorvidt figurerne bliver trykt i
sort/ hvid eller i farve Qf. Flora og Fauna 101(1): 2,
1995).
Arbejdsgnug. - Manuskriptet, med angivelse af for

fatterens adresse og telefonnummer, indleveres ma

(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.

uanset om de omhandler zoologiske eller botaniske

(TIDSSKRIFTARTIKEL)

Redaktionen sender derefter manuskriptet ud til kri

Torp, E. 1993: Fortsatte studier over Grærup Langsø. Flora og Fauna 99: 65-73.

menterede eksemplarer af manuskriptet returneres til

Der skal i artiklen være henvist til samtlige kilder an

tilrettes af forfatteren og sendes

ført under >>Citeret litteratur«. I mindre meddelelser ci

men med de kommenterede eksemplarer - og meget

teres de publicerede kilder ikke som her angivet, men

gerne ledsaget af en opdateret elektronisk udgave i

skinskrevet eller som computer-udskrift - i begge
tilfælde med dobbelt linieafstand. Alle manuskripter,
emner, skal sendes til den ansvarshavende redaktør.
tisk gennemlæsning hos relevante fagfolk. To kom
forfatteren sammen med en >>ren« kopi. Den rene kopi

til redaktionen sam

derimod med en komprimeret fuld reference i teksten 

Word Perfect eller (helst) Microsoft Word. Så hurtigt

f.eks.: >>Torp (Flora og Fauna 99: 65-73, 1993)«.

som muligt får forfatteren herefter tilsendt en kopi af

Citeriug nf upublicerede kilder. - Mundtlige meddelel

ser omtales i teksten som f.eks.:

>>(Hans Jensen,

spalteopsætningerne, som omgående rettes igennem
og returneres til redaktionen.

pers.comm. 1981)«. Meddelelser i form af breve omta

Særtryk. - Alle artikler i Flora og Fauna (dog ikke

les i teksten som f.eks.: >>(Jens Hansen, in litt. 1965)«. I

mindre meddelelser) honoreres automatisk med 50

artikler, som helt eller delvist bygger på upublicerede

særtryk. Ekstra særtryk kan rekvireres mod betaling.
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