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Efter den nye vandmiljøplan skal man hin
dre næringsholdigt vand fra markerne i at
løbe ud i vandløbene. Det skal ske ved at af
bryde drænene fra den høje jord, så vandet
kan sive ud gennem engbræmmerne langs
vandløbene. Det vil ofte hindre eventuel
brug af engene og ændre vegetationen.
Hvad kan man egentlig vente sig i stedet?
Der er steder, hvor man kan få syn for sagn.
Hvor landevejen Hadsten-Langå krydser
Gudenåen, er der parkeringsplads, sti og
gangbro, så man kan studere de vinterover
svømmende enge ved åen. Syd for broen var
der lav Mose-Bunke, da der endnu for få år
siden blev græsset. Nu er Mose-Bunken høj
og med diverse arter af Skræppe. Nord for
broen er der efter forløbet af nogle årtier
uden anvendelse opstået rørsump, mest af
Høj Sødgræs. Et andet sted er der gået læn
gere tid, her er kommet krat af Røde! og pi
learter.
Når man vest for Grønbæk kører nord om
Alling og Hinge Søer, er de engang så blom
sterrige enge i dalen mellem søerne efter 50
år uden græsning og høslæt væk. I stedet er
kommet en smuk, men artsfattig og ufrem
kommelig naturskov af El.
Det, vi har set disse to steder, er ikke den
form for naturgenopretning, vi er vant til.
Det er tilbagevenden til ustyret natur. Århus
Amt siger, at der kun sjældent bliver mulig
hed for pleje af halvkultur som eng ved den
nye form for vandrensning, der affødes af
vandmiljøplan II. Oftest er udgangspunktet
efter mange års brug og medfølgende
gødskning artsmæssigt for dårligt; men na
turligvis vil man gøre, hvad man kan, når
lejlighed gives. Vi bliver således nødt til at
vænne os til de nye og mere artsfattige typer
af landskaber. Så lærer vi snart at finde også
dem smukke.

Eiler Worsøe

(Cinclus cinclus (L.)) ved Grejs Å med
tilløb i årene 1992-1996

Ynglende Vandstær

Ernst Torp
Nørrevang 19
7300 Jelling

Breeding Dipper (Cinclus cinclus (L.)) in the River Grejs

Å system in the years

1992-1996

In the last 25 years the Dipper has bred in severallocalities in Denmark Though it is
estimated that 4-5 pairs breed each year (Jacobsen 1997) the species is an instable bre
eder in this country. Generally it breeds only one or two years in succession in the sa
me locality. For that reason it is of some interest that it was breeding in the River Grejs
Å system every year from 1992 to 1996 . From Lerbæk Mølle to Vejle the River Grejs Å
has a steep gradient with rapidly streaming clean water, which is not common in Da
nish watercourses. The riverbed is covered with gravel and stones. Surely these eco
logical factors are important for the Dipper and for its occurrence in the Grejs Å sy
stem.

Grejs Å udspringer i Fårup Sø syd for Jel
ling og løber i en såkaldt tunneldal mod
østnordøst til lidt nord for Grejs Mølle.
Herfra strømmer den i en smeltevandsdal,
den egentlige Grejsdal, sydpå til Vejle by,
hvor den løber sammen med Vejle Å og
kort efter udmunder i Vejle Fjord.
Smeltevandsdalen er dannet ved tap
ningen af en stor isdæmmet sø i 90 meters
højde over havet mellem Lerbæk og
Højgård, hvorved Grejs Å fik afløb til Vejle
Fjord. Disse geologiske forhold er årsagen
til, at denne å i modsætning til næsten alle
andre danske åer har et betydeligt fald på
hele det nedre løb. Fra Lerbæk Mølle er
faldet ca. 40 meter ind til Vejle og fra Grejs
Mølle til Vejle ca. 25 meter.
Dette kraftige fald bevirker, at åen har
en meget stor selvrensende evne. Den kan
betegnes som ren på strækningen fra Ler
bæk Mølle til Store Grundet nord for Vejle
og som meget svagt forurenet på resten af
strækningen til Vejle (Vejle Amt 1993,
1 995; Frandsen 1 998). Den har da også li
gesom en stor del af tilløbene den højeste
målsætning som særligt naturvidenskabe
ligt referenceområde (kategori A) på
strækningen fra Hopballe Mølle til Grejs
Mølle (Vejle Amt 1 994).
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YNGLEFUND AF VANDSTÆR
De enestående økologiske forhold er for
klaringen på, at åen og dens tilløb er yng
leplads for de tre vandløbsfugle Bjergvip
stjert (Motacilla cinerea), Isfugl (Alcedo at
this ispida) og Vandstær (Cinclus cinclus).
Grejs Å dal er kendt som landets bedste
ynglelokalitet for Bjergvipstjert og må be
tegnes som Vejle Amts bedste vandstære
lokalitet om vinteren. Som eksempel kan
anføres, at der den 29. november 1991 blev
set 25 vandstære på strækningen fra Ny
Grejsdalsvej til Hopballe Mølle. Deraf var
der alene 19 på en 4,5 km lang strækning
nordvestpå fra Grejs Mølle (Brunbech
1 992). Men mere overraskende er det, at
Vandstæren har ynglet der hvert af årene
1 992-1996.
Der foreligger følgende oplysninger:
1992. Poul Trærup så den 13. maj et
par med 3 unger, der blev madet i nærhe
den af det sted, hvor de havde rede i 19941995.
1993. - Poul Trærup så den 1 5. april et
par i nærheden af det sted, hvor de havde
rede i 1 994-1995. Søren Brunbech iagttog
den 17. maj en Vandstær ved Fruens Møl
lested Bæk og så den l. juli mindst 2 store
unger samme sted, dvs. ca. 200 meter før
udløbet i Grejs Å.
-
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Fig. l. Beboet rede af Vandstær (Cinc/us cinc/us) i Grejs Å -systemet. Mindst 3 unger blev fodret med korte
mellemrum. 16. maj 1994. Foto: Ernst Torp.
Ocwpied nest of Dipper (Cinclus cinclus) in lhe Grejs A systenl. At lenst3 youngs were fed with slwrt intervals.
16 Mny 1994. Photo: Ernst Torp.

1994. - Et par ynglede i Grejs Å dal. Den
16. maj var der mindst 3 store unger i re
den (fig. 1). De blev fodret med 3-5 minut
ters mellemrum. Få dage efter fløj ungerne
fra reden.
1995. - Et par ynglede i ådalen. Ifølge
Poul Trærup blev der ruget på æg den 10.
april. Parret udrugede unger i samme rede
som i 1994. De fløj fra reden midt i maj.
1996. - Atter i år
5. år i træk - har
Vandstæren ynglet ved Grejs Å, men i en
ny rede. Poul Trærup så den 14. april to,
der kurtiserede hinanden. Johs. Sørensen
så i de følgende sommermåneder jævnligt
vandstære ved Grejs Å også udfløjne ung
fugle.
-

VANDSTÆREN SOM YNGLEFUGL I
DANMARK
Det første sikre redefund af Vandstær i
26

Danmark fandt sted den l. maj 1953 ved
Tarskov Vandmølle ved Å rhus Å 13 km
vestnordvest for Århus (Astrup 1 953),
hvor den ynglede igen i 1954 (Dybbro
1 976). Den næste rede blev fundet den 5.
maj 1964 under broen over Giber Å ved
Moesgård Skovmølle 8 km syd for Århus
(Rosendahl & Hansen 1 968).
I 1971 ynglede Vandstæren på Born
holm, hvor den er truffet årligt fra 1969
(eller 1966), i enkelte år endog på 2 lokali
teter. Desuden blev den i 1971 fundet et
sted i Nordjylland. I 1973 foreligger der 6
ynglefund, som fordeler sig med 3 lokali
teter i Nordjylland, 2 i Sydjylland og l på
Fyn. I 1974 blev den fundet ynglende på
en lokalitet i Midtjylland og en i Østjyl
land. På den østjyske lokalitet ynglede
den også i 1975 (Dybbro 1 976). I årene
1 976-1991 har den ligeledes ynglet ure-

geirnæssigt i Jylland og muligvis et enkelt
år på Bornholm. I denne periode er den
truffet ynglende på 10 lokaliteter (Søren
sen 1995).
I 1984 ynglede Vandstæren for første
gang i en redekasse under broen ved Har
rild Dambrug, som angives at ligge i
Ringkøbing Amt (Novrup & Østergaard
1997). Den korrekte beliggenhed er dog
Vejle Amt, 7 km vestnordvest for Ejstrup
holm.
I 1991 blev indrapporteret to mulige
ynglepar, et ved Gudenåen og et på Sjæl
land (Bellevue Strand 12. juli) (Lindballe
et al. 1993). I 1992 er der oplysninger om
hele 4-5 par, nemlig et sandsynligt par i
Århus Amt, et par med 3 unger i Vejle
Amt, 1 par med 4 unger på Sjælland og 2
par på Bornholm (Lindballe et al. 1994).
Den 10. juni blev set en ungfugl og et yng
lepar ved Kobbeå på Bornholm (Lange
1994). I 1993 blev fundet 2 sikre og 4 muli
ge ynglepar fordelt på 6 amter (Lindballe
et al. 1995).
I 1994 blev arten iagttaget på 6 lokalite
ter i yngletiden. I Århus Amt var der en
enlig fugl flere dage i maj, et par ynglede i
Vejle Amt, og fire enlige blev iagttaget i
kort tid ved fire forskellige vandløb på
Bornholm (Christensen et al. 1996). I 1995
noterede man i maj-juni og i det tidlige ef
terår arten på 9 lokaliteter. Der var sikre
ynglepar på de fire, heraf 3 par med unger
(Søby et al. 1997).
På grundlag af disse oplysninger drages
den slutning, at vi i Danmark har 4-5 par
ynglende Vandstære om året (Jacobsen
1997). Selv om arten i de senere år er fun
det ynglende ved flere danske vandløb,
har det hidtil været karakteristisk, at den
har været ustadig i sin yngleforekomst
Kun i meget få tilfælde har den ynglet i
mere end to efterfølgende år på samme lo
kalitet, så her synes dens forekomst i Grejs
Å-systemet at være en undtagelse. Der er
næppe nogen anden dansk lokalitet, hvor
den har ynglet 5 år i træk.

ninger og til Peder Nygaard Nielsen for
forslag til forbedringer af manuskriptet.
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Budde ChristeliSell: Klassiske lægeplnlller.

214 sider, 20,3 x 14,5 cm, illdbulldet. G. E. C. Gnds Foring,

1997. ISBN 87-12-03076-7. Pris: kr 138.

Et forord giver en ultrakort introduktion til klassi
ske lægeplanter-dvs. "... de planter der sædvanligvis
er nævnt i de gamle urtebøger". Det fremgår endvide
re, at bogen primært indeholder planter, der kan vokse
eller dyrkes i Danmark, men at der også er medtaget et
par "potteplanter". Det hævdes, at planterne er opført
efter deres "mest almindelige danske navn". Jeg tviv
ler dog bl.a. på, at "Tusindgyldenurt" og "Valeriane"
er de mest almindelige danske navne for hhv. Cwlnllri11111 erythrnen og Valerinlin officillnlis! I mange andre
tilfælde optræder kun det danske slægtsnavn-efter
fulgt af det videnskabelige artsnavn.
Efter forordet følger bogens hoveddel, som består af
101 opslag, der behandler lige så mange lægeplanter. I
de fleste tilfælde er det en art, men i enkelte tilfælde en
slægt, der beskrives. På hvert opslag finder man en
tekst til venstre og en helsides farveillustration til høj
re. Ofte er tekstsiden kun delvist udnyttet, hvilket fo
rekommer uhensigtsmæssigt.
Kun to af illustrationerne er af nyere dato, nemlig de
der viser Blæretang (del. Susanne Weitemeyer) og Gink
go (del. Bent Jolmsen). Resten er hentet dels fra Hegers
"Herbarium Pharmaceuticum" (1825), dels fra K6hlers
"Medizinal P flanzen" (1888). De er generelt af høj
standard og nydeligt reproducerede. Nogle er endog
særdeles smukke, f.eks. dem af Katost, Liljekonval og
Troldnød.
Teksten, som er skrevet i et løst fortællende sprog,
begynder med en kortfattet, morfologisk beskrivelse
af planten. Desværre hersker der en del forvirring i
terminologien. Det kniber således med at skelne mel
lem blomst og kurv hos f.eks. Alant og Matrem. Lige
så upræcist er det, når der under Birk står, at: "Blomsterne er rakler... "-og når spaltefrugten hos Katost beskrives som "... en flad knap, hvor frøene sidder regelmæssigt rundt i kanten"! Der kunne nævnes mange
flere eksempler.
Den morfologiske beskrivelse følges ofte op med
nogle få og temmelig upræcist formulerede oplysnin
ger om plantens forekomst i Danmark, bl.a. hvorvidt
den er hjemmehørende eller forvildet. Dernæst bliver
man i visse tilfælde informeret om plantens eventuelle
plads i ældre tiders mytologi.
Tekstens kerne er naturligvis dens omtale af plan
tens anvendelse som lægeplante før og nu. Der er stor
forskel på, i hvor høj grad betydningen af klassiske
lægeplanter har holdt sig op gennem tiden. En art som
Opium-Valmue har stor betydning for moderne medi
cin; men mange andre-f.eks. Mesterrod, der tidligere
var højt agtet-betragtes nu som helt ubrugelige. Des-

uden findes der eksempler på, at den samme virkning
er blevet udnyttet til helt forskellige formål i forskelli
ge tidsaldre. Renæssancens damer dryppede deres
øjne med saften af Belladmma (Galnebær), for at resul
tatet-udvidede pupiller- skulle få dem til at se ud
tryksfulde og forførende ud. I vore dage udnytter
øjenlæger det selv samme fænomen til at kunne kigge
patienten i det indre øje.
Bogen indeholder mange oplysninger om, hvorle
des lægeplanter blev anvendt i gammel tid. Blandt de
mere underholdende eksempler kan nævnes, at man
mente at kmme flytte en livmoder op og ned efter for
godtbefindende, alt efter om patienten fik lagt et Bur
re-blad på issen eller under fodsålen! Tilsvarende for
underligt er det, at den tørrede, knuste rod af kobjælde
blev anvendt som omslag mod febersygdomme. Når
plantens stærkt hudirriterende saft efterfølgende skab
te et væskende udslæt, var man overbevist om, at "det
onde" blev drevet ud! Der er også interessante geogra
fiske forskelle. I Danmark brugte man således Korian
der til at mindske kønsdriften -i Ægypten til at øge
den!
Det er tankevækkende, så sent man har lært mange
af lægeplanternes reelle (eller væsentligste) medicin
ske virkninger at kende. Fingerbøl blev således an
vendt mod bylder og væskende sår allerede i oldtiden,
men først i 1 700'tallet blev den taget i brug som hjerte
medicin. Endnu mere tankevækkende er det, i hvor
høj grad vi stadig mangler reel viden om mange klassi
ske lægeplanters medicinske virkninger. I denne bog
står der f.eks.: "Visse moderne kilder hævder, at has
selurt indeholder et stof som forhindrer kræftsvulster i
at gro, mens andre tværtimod hævder, at stoffet er
kræftfremkaldende". Der må være en vis forsknings
mæssig interesse i at få afklaret den slags spørgsmål.
Bogen afsluttes med en bibliografi med omtale af
seks gamle urtebøger og fire nye værker om planteme
dicin-samt en biografi over ni historiske personlighe
der på området. Dertil kommer et register over plante
navne.
"Klassiske lægeplanter" behandler et højst interes
sant stofområde, men indeholder ikke meget nyt i for
hold til de bøger om plantemedicin, der allerede er på
markedet. Der er alt for mange unøjagtigheder og tryk
fejl i teksten. Man savner totalt de overordnede, indle
dende afsnit, som kunne give et overblik over så cen
trale emner som "levende fortidsminder" og "signa
turlæren" m.v. Man sidder tilbage med det indtryk, at
forfatterne nok ved, hvad de taler om, men at "Klassi
ske lægeplanter" er skrevet meget hurtigt- for hurtigt!
Farveillustrationerne, emnets generelle tiltræknings
kraft og forfatternes evne til at fremdrage underhol
dende eksempler redder dog bogen en smule.
Hwrik Ærelilllild Pedersen
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Bitterling Rhodeus
-

sericeus (Pallas, 1776)

første fund i Danmark

Peter Rask Møller & Tammes Menne
Københavns Universitet
Zoologisk Museum, Fiskesektionen
Universitetsparken 15
DK-2100 København Ø

Rlwde11s serice11s (Pallas, 1776)- a new record from Denmark
A dense population of bitterling (Rlwdeus sericeus) was discovered in October 1997 in a
smal! pond north of Copenhagen. This species has not previously been reported from
Scandinavia. It is most likely that the population derives from human introduction,
but the large number of specimens, the age and size range, ovipositor in females, pre
sence of bivalves essential for spawning, all indicate that spawning has taken place in
the pond. The number of lateral line scales indicates that the population belongs to the
European subspecies Rlwdeus sericeus amarus (Bloch, 1782).

Under forsøgsfiskeri i oktober-december i
en mindre skovdam i Charlottenlund nord
for København (UTM-Z32E724704N6184057; 55°44'55 N, 12°34'49 E) fangede med
arbejdere fra Zoologisk Museum i Køben
havn flere hundrede eksemplarer af den
lille karpefisk bitteding (Riwdeus sericeus)
(Nielsen & Møller 1998). Fangsten var en
stor overraskelse, eftersom arten, der er
bedst kendt for sin usædvanlige ynglebio
logi, ikke tidligere er observeret i Skandi
navien. Dammen må betragtes som et iso
leret vand uden tilløb eller udløb. Den må
ler ca. 40 x 20 m og er op til 2,5 m dyb. Den
har en forholdsvis rig makrofytbevoks
ning. Den øvrige fiskebestand består af
karusse (Camssius carassius), skalle (Rutilus
rutilus), guldfisk (Carassius auratus), karpe
(Cyprinus carpio) og græskarpe (Ctenopha
ryngodon idella). De tre sidstnævnte arter
er ikke-hjemmehørende i Danmark og er
givetvist udsat, men der foreligger ingen
oplysninger om tidspunkterne for sådan
ne udsætninger. Dammen er statsejet, og
fiskeri er ikke tilladt.
METODER
Bitterlingerne blev fanget med et land
dragningsvod med en maskestørrelse på
25 mm. For at få et indtryk af bestanden
blev der foretaget længdemåling af 88
tilfældige individer. Længden blev målt
Flora og Fauna 104 (2): 29-34. Arl111s 1998

som standardlængde (SL), hvilket svarer
til afstanden fra snuden til halefinnens be
gyndelse. De fleste fisk blev hurtigt gen
udsat, men 25 af dem (ZMUC P262147-71)
blev konserveret med henblik på nærmere
undersøgelser. Antallet af sidelinjeskæl og
alderen i form af vækstzoner i skællene
blev talt under stereolup på de konserve
rede individer. Skællene indeholder vækst
ringe, som ligger tættere på hinanden i pe
rioder med langsom vækst (vinter), mens
de ligger længere fra hinanden i perioder
med hurtig vækst (sommer). Svælgben
med svælgtænder til scanning-elektron
mikroskopfotografering blev fjernet fra tre
af fiskene før fiksering.
SYSTEMATIK/ TAXONOMI
Bitterlingen tilhører karpefamilien, Cypri
nidae, der omfatter godt 210 slægter og ca.
2010 arter (Nelson 1994). Tre slægter (R/w
deus-ca. 8 arter, Acheilognathus- ca. 33 ar
ter og Tanakia
ca. 8 arter (Eschmeyer
1998)) bærer det populære navn "bitter
ling" og udgør tilsammen underfamilien
Acheilognathinae (Arai & Akai 1988). Det
karakteristiske ved denne gruppe (syna
pomorfien) er hunnernes veludviklede
læggerør.
Bitterlingen er med sine maximalt 95
mm en af de mindre "danske" karpefisk
Den kendes let på den sølvgrå farve med
-
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Fig. 1. BitterJing (Rhodeus se
ricells mllnms) fra skovdam
nord for København. A)
ZMUC P262157, hun med
læggerør, SL 49 mm. B)
ZMUC P262159, han, SL 68
mm. (Foto: Geert Brovad).

A

Bitterli11g (Rhodeus sericeus
amarus) f ro/Il n po11d 11orth af
Cope11lwge11.
A)
ZMUC
P262157, fe11wle with oviposi
tol� SL 49 111111. B) ZMUC
P262159, nw/e, SL 68 111111. (Foto: Geert Brovnd).
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en horisontal iridiserende blågrøn stribe
på den bagerste del af kroppen (fig. 1). Den
har ingen skægtråde, og sidelinjen er re
duceret til de forreste 0-10 skæl (fig. 2A)
(Berg 1949; Kottelat 1997). Karpefisk har
ingen tænder i kæberne, men har i stedet
veludviklede svælgtænder, som maler fø
den mod en særlig forbenet struktur "kar
pestenen" i svælgloftet Disse er af stor
taxonomisk betydning, og bitterlingernes
underfamilie er karakteriseret ved at have
en række med 5 flade tænder på hvert
svælgben (Suzuki & Hibiya 1985). De er
desuden forlængede således, at spidserne
danner en lille krog (fig. 3). Berg (1949)
nævner, at svælgtænderne hos slægten
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Rhodeus ikke er savtakkede, mens Arai &

Akai (1988) i en sammenligning med slæg
ten Acheilognathus klassificerer Rhodeus'
svælgtænder som "less developed". Scan
ning-elektron-mikroskopfotografier af tre
af de københavnske bitterlinger afslørede
faktisk en svagt savtakket kant (fig. 3B).
Svælgtændernes morfologi afspejler ar
tens fødebiologi (Suzuki & Hibiya 1985),
og det er let at forestille sig, hvorledes bit
terlingen bruger de flade tyggeflader til at
male de plantedele, den lever af.
Bitterlingen opdeles oftest i to geogra
fisk adskilte underarter; den europæiske
bitteding Rhodeus sericeus mnarus (Bloch,
1782) og Amurbitterlingen Rhodeus serice-

Fig. 2. Skæl fra bitterl.ing (Rhodeus sericeus nlllnnts)
fra skovdam nord for København. A) Sidelinjeskæl
fra et individ på 49 mm SL, alder 3 år, målestok
lmm. B) Skæl fra et individ på 71 mm SL, alder 6
år, målestok l mm.

Fig. 3. Svælgtænder fra bitterling (R/zodeus sericeus
n111nrus) fra skovdam nord for København, SL 59
mm. A) Venstre svælgben, målestok = l mm. B)
Svælgtand nr. 4, målestok = 0,5 mm. Bemærk den
svagt savtakkede kant.

Senles of bitterling (Rhodeus sericeus amarus)
enught in pond nortil af Capen/tagen. A) Lalerni line
sen/e frotil n 49 111111 SL speei111en, nge3 yenrs, sen/e= l
111111. B) Sen/e af n 71111111 SL speeimen, nge 6 yenrs, sen
le= 1111111.

Phnryngenl teeth of bitterling (Rhodeus sericeus am
arus) enught in pond norlh of Copenhngen, SL 59 11111'1.
A) Left phnryngenl bone, sen/e = l 111111. B) Phnryngenl
leetil no. 4 wenkly serrnled, sen/e= 0,5 111111.

us sericeus (Pallas, 1776) (Berg 1949; Holeik

søgeiser tyder dog på en langt tidligere
adskillelse, for 2-4 millioner år siden (Hol
eik & Jedlica 1994).

=

=

& Duyvene de Wit 1964; Arai & Akai 1988)
(fig. 4). De morfologiske forskelle mellem
dem er ganske små. Ifølge Berg (1949) har
den europæiske underart 4-7 (gennemsnit
5,2) skæl i sidelinjen mod 5-10 (gennem
snit 6,6) hos Amurbitterlingen. Der er såle
des ingen diagnostiske forskelle, hvilket
underbygger, at de tilhører samme art. En
kelte ichthyologer mener dog stadig, at R.
amarus og R. sericeus bør betragtes som
selvstændige arter (Kottelat 1997). Man
antog tidligere, at evolutionen af de to un
derarter begyndte, efter at udbredelses
området blev todelt under sidste istid
(Muus & Dahlstrøm 1967). Nyere under-

FORPLANTNING
Som nævnt har bitteding og dens slægt
ninge en meget speciel ynglebiologi. I
Vesteuropa strækker gydetiden sig fra
april til juni. Først finder hannen en dam
eller malermusling, som han vogter mod
rivaliserende hanner og andre fisk. Når en
gydemoden hun nærmer sig, "pirrer" han
muslingen, så den åbner sig, hvorefter
hunnen fører sit 5-6 cm lange læggerør ind
i muslingens udåndingssiphon (mod
strømmen). Hun afgiver 1-6 æg af gangen,
31

Fig. 4. Bitterlingens udbredelsesområde. Rhodeus serieeus mnarus i Europa og Rhodeus serieel/s serieel/s i Asi
en. Modificeret efter Berg (1932).
Distribution aren of the bitter/ing. Rhodeus sericeus arnarus in Europe and Rlwdeus sericeus sericeus in Asia.
Modified after Berg (1949).

der med sine 3 mm akkurat passer til mel
lemrummet mellem muslingens gællefila
menter. Hannen gyder sin sæd frit i van
det, således at det føres med muslingens
indåndingsvand ind til æggene, som be
frugtes. Dette gentages, til hunnen har af
givet alle sine 40-100 æg. Æggene klækkes
efter ca. en måned. Blommesæk-ynglen

har en særlig "krave" bag gællelågene,
som gør, at den ikke skylles ud af muslin
gens udåndingsvand (Olt 1893). Ynglen
bliver der, indtil blommesækken er op
brugt, og snylter altså ikke på muslingen.
Ved at anbringe sine æg i muslingen und
går bitterlingen, at dens yngel bliver spist
af andre fisk og vandinsekter, og at de ud-

16
14

Fig. 5. Længde
fordeling af bit
terJingbestanden
i skovdam nord
for København
(n=88).
Lengt/1 distributi
on of bitterling
(Rhodeus serice
us amarus) eaug
ht in pond north
of Capenhagen (n
=

88).
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Fig. 6. Længde og alder af bit
terJingbestanden i skovdam
nord for København (n 25).
Udfyldte trekanter
hannet�
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sættes for udtørring, hvis vandstanden
falder, idet muslingen da vil flytte til dy
bere vand (Muus & Dahlstrøm 1967).
Muslingen har fordel af symbiosen, idet
hver af bitterlingens larver forsynes med
et antal parasitiske muslingelarver, der så
ledes spredes i dammen, når bittedinglar
verne forlader muslingen. Mustingelar
verne lever af kropsvæskerne i fiskelar
vens hud, men antallet af muslingelarver
er aldrig så stort, at det skader bitterlingen
(Axelrod et al. 1989). Akvarieforsøg har
vist, at tilstedeværelsen af muslinger i
vandet er nødvendig for, at hunnen kan
gyde (Verhoeven & Van Oordt 1955).
BESTANDEN I SKOV DAMMEN
Bitterlingerne fra skovdammen har 3-8 si
delinjeskæl (n
25, gennemsnit 4,35 +l1,18 SD), hvilket indikerer, at der er tale
om den europæiske underart Nyere un
dersøgelser har vist, at antallet af sidelin
jeskæl, i hvert fald hos visse bitterlingar
ter, vokser med fiskens størrelse, hvilket
gør denne karakter vanskelig at anvende
(Arai & Akai 1988). Bestanden i skovdam
men har 34-36 ryghvirvler, 3 udelte og 910 delte stråler i rygfinnen samt 3 udelte
og 9-10 delte stråler i gatfinnen, hvilket er i
overensstemmelse med litteraturen (Berg
1949).
De nærmeste bestande findes i Tysk
land, så det må formodes, at den danske
bestand stammer fra udsatte fisk, eller
måske fra udsatte muslinger med bitter
lingæg. Spørgsmålet er, om fiskene i dam=
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=

men er udsat for nyligt, eller om der er ta
le om efterkommere af udsatte fisk? Det
høje antal fisk og det relativt store længde
og aldersinterval (48-75 mm SL og 3-6 år)
(fig. 2, 5, 6) tyder på, at der er tale om en
veletableret gydebestand. Omvendt blev
der ikke fanget decideret yngel, hvilket
enten må tilskrives maskestørrelsen i vod
det, ringe held med gydningen de sidste
par år, eller at alle fiskene er udsat. Fundet
af levende dammuslinger i skovdammen
er tegn på, at bitterlingens krav til gydelo
kalitet er opfyldt, og hunnerne havde fak
tisk veludviklede læggerør på fangsttids
punktet (fig. lA). Hannerne udgjorde kun
24 % af de konserverede fisk, og de kan
bl.a. kendes på legevorterne på snuden
(fig. lB). Fremtiden vil vise, om bestanden
er selvrekrutterende, eller om den lang
somt vil forsvinde igen. Muligheden for
yderligere spredning forekommer ringe
pga. dammens manglende udløb, og da fi
skeri er forbudt i dammen, er der heller ik
ke store muligheder for "drengespred
ning".
TAK
Jørgen G. Nielsen, Zoologisk Museum,
takkes for hjælp i felten og for korrektur
læsning.
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Bogens tekst på 155 sider er opdelt i 22 kapitler. Som
det fremgår af bogens titel, behandles såvel vandløb
som søer og såvel plante- som dyresamfund. De to for
fattere er begge undervisere og forskere ved Køben
havns Universitets Ferskvandsbiologiske Laboratori
um i Hillerød. Kaj Sand-Jensen forsker i planters fysio
logi og økologi i ferskvand. Claus Lindegaard, der er
specialist i dansemyg, arbejder især med bunddyrene
og deres rolle i økosystemet.
Det er en moderne økologi, som også beskriver stof
fernes kredsløb, vandkemi, næringssalte, iltindhold,
lys, temperatur, vandbevægelse og menneskets
påvirkninger af danske vandløb og søer. Eksempelvis
er der under gennemgangen af vandløbenes hvirvel
løse dyr gjort kortfattet rede for deres tilpasning med
hensyn til bygning, adfærd, respiration og ernæring.
Der er ikke blevet plads til en grundigere gennem
gang af de enkelte plante- og dyrearters økologi, men
illustrationerne af karakteristiske arter kan formentlig
stimulere læserne til at søge flere oplysninger. For
yderligere at gøre emnet konkret har forfatterne valgt
danske eksempler og nævnt forskellige lokaliteter
spredt ud over landet. Et afsnit om menneskets
påvirkning af danske vandløb belyser vandindvin
ding, vandløbsregulering og vandløbsvedligeholdel
se, endvidere forureningen med okker, organisk stof,
tungmetaller og pesticider og den deraf følgende tilba
gegang blandt vandløbsdyrene.
Under forureningsbedømmelse er omtalt Dansk
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Fauna Indeks, som blev i..t1dført af Danmarks Miljøun
dersøgelser i 1992. Her savnes en nærmere omtale af
de seks nøglegrupper af invertebrater, som dette in
deks opererer med.
Luftvævets betydning for vandplanter beskrives i et
afsnit, "Indre vind i åkander". Luften siver ind i de
yngste flydeblade, fortsætter i de to meter lange
bladstilke, gennemstrømmer jordstænglerne i søbun
den og går tilbage til atmosfæren gennem de ældste
blade.
Bogen har 16 tabeller og 116 figurer-mest kurver
og diagrammer, men også tegninger af en del dyr og
planter udført af Mette Hein. Den afsluttes med en
ordliste med forklaringer af de fagudtryk, som natur
ligvis hører hjemme i en sådan bog, en liste over an
vendte enheder og forkortelser, litteraturliste og stik
ordsregister.
I det sidste kapitel gives en historisk gennemgang af
eutrofieringen af tre danske søer, den næringsrige Fu
resø, den næringsfattige Grane Langsø og den hyper
næringsrige Frederiksborg Slotssø.
Bogen er beregnet som en begynderbog i fersk
vandsbiologi ved universitetet, men da den kan læses
uden særlige biologiske forudsæh1inger, vil den uden
tvivl også kunne anvendes ved andre uddannelser,
hvor ferskvandsbiologi indgår-f.eks. ved seminarier,
teknika, gymnasier og HF. Den overskuelige og let til
gængelige tekst giver den en særlig kvalitet som lære
bog. Den kan anbefales til alle, der interesserer sig for
livet i vore ferske vande og holder af at færdes ved
Danmarks søer og vandløb.
Emst Torp

Slørvingen Perlodes

microcephala (Pietet,

1833)

- øget udb redelse i Storå
Poul Aagaard
MLK-Vestjylland, Gartnerivej 5
7500 Holstebro

The stonefly Perlodes microcepl111la (Pietet, 1833) (Plecoptera)- increased distribu
tion in River Storå, western Jutland, Denmark

Since 1991 the large and conspicuous Perlodes microceplwla (Pietet, 1833 ) has expanded
in the River Storå below the city of Holstebro. This condusion is based on regular in
spections of the river dm·ing the years 1991-1997. The increased distribution is a result
of a significant irnprovement of the water quality due to the enlargement of the sew
age treatment plant of Holstebro in 199 0 . InApril 1997 during the flight period ( April
May) of P. microcephala, the activity o f the adults was studied on a canoe trip from Hol
stebro to the downstream situated village of Vemb. The adults were active in sunny,
warm weather. The females flew dumsily and aften landed and ran on the water sur
face with fluttering wings. It is suggested that females deposit their eggs while run
ning on the water surface. In bad weather adults singly or aften in aggregations hid
under any suitable cover. The exuviae of the final instar nymphs were found on the ri
ver bank, aften under a bridge and not far from the water.

en artikel om slørvinger i Storå (Aagaard
1994) fremsatte jeg på baggrund af et fund
ved Bur Bro i 1991 den formodning, at Per
lodes microcephala var ved at udvide sin
udbredelse i Storå nedstrøms for Holste
bro. Arten var i mange år kun kendt fra en
lokalitet i Holstebro by samt nogle gamle
fund længere opstrøms i Storå. Den øvrige
udbredelse i Danmark omfatter Jylland
syd for Limfjorden. Så vidt det kan skøn
nes har den været i tilbagegang siden be
gyndelsen af dette århundrede (F. Jensen,
pers. comm.).
Efter ftmdet ved Bur Bro blev lokalite
ten i de følgende år besøgt i artens flyve
tid, som i Vestjylland først og fremmest er
månederne april og maj. I tilfælde af mildt
vejr kan den ses allerede i marts, og usæd
vanligt sent (juni) optrædende eksempla
rer er iagttaget af C. F. Jensen (Jensen
1951). Finder man slørvinger på størrelse
med P. microcephala senere end maj bør
man være opmærksom på, at der kan
være tale om den meget sjældne Isogenus
nubecula. Først i 1994 blev der igen fundet
exuvier under broen. Samtidig blev arten
fundet ved Centralrensningsanlægget i
Holstebro, ved Vemb Kirke og på to lokaliI
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teter vest for Jernbanebroen i Vemb. Året
efter blev den atter fundet under Bur Bro
og vest for Jernbanebroen ved Vemb. I
1996 dukkede den op på en stribe hidtil
ukendte lokaliteter for arten: Knudsig øst
for Vemb, opstrøms for Råsted Lilleås ud
løb i Storå, Jernbanebroen ved Vemb og
endnu en lokalitet vest for jernbanebroen.
Muligheden for at arten har været overset,
anser jeg for usandsynlig, dels fordi Storå
nedstrøms for Holstebro har været stærkt
forurenet, dels fordi forfatteren siden 1970
har ledt efter exuvier af slørvinger ved
Vemb og Bur. Siden 1949 er der desuden
indsamlet næsten 18.000 slørvinger i Stor
å. I dette store materiale optræder P. mi
crocephala for første gang i 1991 nedstrøms
for Holstebro. De kendte fund er anført i
tabel 1
NY UDBREDELSE
Ud fra disse observationer var det nærlig
gende at antage, at Perlodes microcephala
havde bredt sig til endnu større dele af
Storå. For at få undersøgt hele stræknin
gen fra Vandkraftværket ved Holstebro til
Vemb Kirke gennemsejlede forfatteren
derfor sammen med biolog Flemming Ko35

Lokalitet

År

Måned

Indsamler

Nybro

1936

5

HP

Ny bro

1936

6

HP

Sunds Nørreå

1936

6

HP

Ny bro

1937

5

HP

Ny bro

1938

4

HP

Nybro

1940

6

Let h

Hodsager, Rotvig Bro

1963

5

CFJ

Danavej

1975

3

PAa

Danavej

1975

4

PAa

Danavej

1976

4

PAa

Danavej

1989

5

PAa

Bur Bro

1991

3

PAa

Bur Bro

1991

3

PAa

Danavej

1991

4

PAa

Bur Bro

1994

4

PAa

Ops. Kirken v. Vemb

1994

4

RAV

Postens Hul, Vemb Nr. Vosborg

1994

4

PAa

Rensningsanlæg, Holstebro

1994

4

RAV

Vestre Skel Nr., Vosborg

1994

4

PAa

Bur Bro

1995

4

PAa

Postens Hul, Vemb Nr. Vosborg

1995

4

PAa

Postens Hul, Vemb Nr. Vosborg

1995

5

PAa

Bur Bro

1996

4

PAa

Danavej Holstebro

1996

5

PAa

Jernbanebro, Vemb

1996

4

PAa

Jernbanebro, Vemb

1996

5

PAa

Knudsig, Vemb

1996

5

PAa

Os Lilleå, Vemb

1996

5

PAa

Prangsgård, Vemb

1996

4

PAa

Bro v. Vængerne Holstebro

1997

5

SES

Bur Bro

1997

4

PAa

1997

4

PAa

1997

4

PAa

Hestehave Gl. å

1997

4

PAa

Hestehave opstrøms

1997

4

PAa

Jernbanebro, Vemb

1997

4

PAa

Frøjk Holstebro
Ved Gryde

A

Ved Naur Bæk

1997

4

PAa

Ns Vemb Kirke

1997

4

PAa

Norgesvej Holstebro

1997

4

PAa

Postens Hul, Vemb

1997

4

PAa

Postens Hul, Vemb

1997

5

PAa
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Lokalitet

År

Måned

Indsamler

Strovstrup

1997

4

PAa

Vesterbrogade, Holstebro

1997

4

PAa

Østerbrogade, Holstebro

1997

4

PAa

1997

4

FJ

Vester Grydhol t øst

f. Holstebro

Tabel 1. Fund af Perlodes microcephala. CFJ: Carlo F. Jensen, RAV: Ringkøbing Amtskommune, SES: Svend E.
Sørensen, FJ: Frank Jensen, HP: Herman Poulsen og PAa: Poul Aagaard.
Finds of Perlodes microcephala. CFJ: Carlo

F Jensen,

R AV: Ringkøbing Amtskommune, SES: Svend E. Sørensen,

FJ: Frank Jensen, HP: Herman Poulsen, and PAa: Poul Aagaard.

foed denne strækning af Storå i kano d. 26.
april 1997. Forventningen om nye finde
steder blev til fulde indfriet. Allerede inde
i Holstebro blev der set hunner på vandet,
og dette fortsatte til Gryde Ås udløb. Fin
destederne er opført i tabel l. På fig. l er
vist findestederne fra før 1991 og de nye
efter 1991. Som det ses, findes P. mierace
phn/n nu på et stort antal lokaliteter ned
strøms for Vandkraftværket Det kan med
rimelighed antages, at arten nu findes på
alle egnede lokaliteter på denne strækning
af Storå.
Rensningsanlæggene i Storås opland er
siden 1990 blevet kraftigt udbyggede. Ud
ledningen af iltforbrugende stoffer er fal
det fra over 1000 tons pr år til omkring 40
tons pr. år (Aagaard & Bolet 1997), hvor
ved vandkvaliteten i åen er blevet af
gørende forbedret, og P. microcephnln har i
løbet af nogle få år indtaget ca. 25 km
vandløb som levested og er åbenbart i
stand til at sprede sig nedstrøms. For man
ge vandinsekter sker dette ved, at larverne
bliver ført med strømmen. Om dette er
den vigtigste mekanisme for P. microce
phnln vides ikke.
Cand. scient. F. Jensen har gjort mig op
mærksom på et fund fra Vester Grydholt
opstrøms for Kraftværkssøen. Dette er det
første fund siden 1963 i den øvre del af
Storå.
STORÅ NEDSTRØMS HOLSTEBRO
Det bemærkes, at dyret, der ofte forbindes
med hurtigtstrømmende, stenede vand-

løb, nu findes næsten helt ud til Storås ud
munding i Nissum Fjord. Åen er 10 til 30
m bred og overvejende med dybder på
0,5-1,5 m; de største kendte dybder er målt
til omkring 5 m (Postens Hul vest for
Vemb), 3,75 m (nedstrøms for Idum Å s
udløb) og 3 m (nedstrøms for rensnings
anlægget ved Vemb) ved lav sommer
vandstand. Strømmen skifter mellem
langsomt flydende og hurtigt strømmen
de. Bunden består mange steder af et
hårdt allag. Der er en del sten og nogen
sandvandring, men på grund af stor dyb
de er det vanskeligt at få et egentligt bille
de af bundens karakter. På grund af uklart
vand er der kun grødevækst langs siderne
og på lavvandede stryg.
NOGLE IAGTTAGELSER
Sejlads i kano er en fremragende måde at
undersø.ge vandløb på. Man har god mu
lighed for at inspicere bredderne i vand
kanten, udhængende grene samt iagttage
dyrenes aktivitet på vandet på nærmeste
hold. Exuvier af P. microcephnln vil man ty
pisk finde lidt over vandkanten på f.eks.
stive strå af sumpplanter. Under broer vil
man derimod ofte finde exuvierne i en
højde af l
2 m over vandkanten. De
voksne insekter gemmer sig under
drivtømmer og plastic, i revner og spræk
ker på træer og trækonstruktioner og ofte
flere individer sammen.
På en given lokalitet vil man finde dyre
ne på de samme skjulesteder år efter år.
Ved Danavej i Holstebro er der opsat et
-
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Fig. l. Fund før 1991 markeret med sort stjerne. Fund efter 1991 markeret med sort udfyldt cirkel.

Finds previous to 1991 shown as black stars. Finds after 1991 shown as filled black circles.

trægelænder med store sprækker, hvor
trædelene er sammenføjede. I disse spræk
ker vil man finde mængder af dyr, som i
lunt vejr bliver aktive. Man vil typisk fin
de dem på soleksponerede steder, hvor de
sidder og bliver varmet op. Senere flyver
og løber de omkring på bredden i nærhe
den af vandet.
D. 26. april var lun med let vind og dri
vende skyer. Da P microcephala var be
gyndt at krybe på land i begyndelsen af
april, var der mulighed for, at hunnerne
ville være modne. Chancen for at se dyre
ne ville i så fald være god. Fra omkring kl.
12 var dyrene aktive. De kunne ses sid
dende i solen eller flyvende omkring.
Flugten var tung og ikke særlig lang. Ty
pisk startede den fra et højt sted som et
træ og endte i et andet træ, på iattageren
eller på vandet, hvor dyrene løb videre
med flaksende vinger. Denne adfærd er
sandsynligvis æglægning. En lignende ad
færd har jeg set hos Taeniopteryx nebulosa
og Isoptena serricomis; hos begge disse ar
ter er opholdet på vandet dog kortvarigt
før de igen flyver ind i bredvegetationen. I
øvrigt endte flyveturen for en del af dyre
ne med at de væltede om på ryggen og
drev videre med benene oppe i luften.
Dette skyldtes formentlig blæsten. Hvis
man opholder sig ved vandløbet, medens
dyrene er aktive, vil man forbavsende tit
være mål for dyrene, og man opdager
dem ofte, når de løber på ens hals. Dette
forhold kan sandsynligvis forklares ved
manglen på høje objekter (træer eller lig
nende) ved Storå. Det var ikke muligt at
iagttage opstrøms flugt, som man ellers
kender fra en del vandløbsinsekter, men
flugten fra et højt objekt til et andet kunne
dog være en del af opstrømsflugt Dyrene
er som nævnt dårlige flyvere, og flugten
ender i følge mine iagttagelser altid lavere,
end den starter. Til gengæld løber dyrene
fortrinligt, og det er derfor let for dyrene
at løbe op i toppen af et træ og derfra fore
tage endnu et "hop" opstrøms. Ved 16-ti
den blev det mere køligt og blæsende, og
aktiviteten ophørte. Hannerne af de dan
ske P microcephala er alle kortvingede og
kan muligvis ikke flyve.

Fig. 2. Perlodes microcepilala. visende exuvium. Foto
B. Lauge Madsen
Perlodes microcephala showing exuvuium.

TAK
Mag. scient. B. Lauge Madsen og cand. sci
ent. P. Wiberg har gennemlæst og kritise
ret artiklen. Cand. scient. F. Jensen har
venligst sendt mig oplysningerne om Her
man Poulsen og Leths gamle fund fra 1936
til 1940 og hans eget fund fra Vester Gryd
halt (1997). B. Lauge Madsen har stillet et
billede af P microcephala til rådighed. Lek
tor B. Gullach har givet tilladelse til an
vendelse af kort over Storå med tilløb. Al
le bedes modtage min bedste tak.
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Modtagne publikationer
A11derse11, O. N. 1992: Stallis for beskyttelse af mari11e om
råder i Da11111ark med a11givelse af lllltligfæl/esllordisk be
skyttelsesiltleresse. 47 sider + 27 fig11rer. Miljomillisteri
et, Skov- og Naturstyrelsw, Hørsholm. ISBN 87-6013557-3. - Denne status er udarbejdet som et led i

projektet "Marina reservat i Norden" under Nordisk
Ministerråd (se nedenfor). Foruden en omfattende
områdeoversigt indeholder rapporten bl.<�. afsnit
om miljøtilsyn og naturovervågning, natur- og mil
jøbeskyttelse samt om marine områder af fællesnor
disk beskyttelsesinteresse.

Fwge1; J. 1997: E11 atmosfære med vokselide problemer. . .
Hisloriw o m luftfomrwillg. Tema-rapport fra DMU,
11/1997. 64 sider; pris: kr 90. Mi/jo- og E11ergimi11isteri
et, Dmzmarks Miljalllldersogelsez; Roskilde. ISBN 877772-336-8; ISSN 0909-8704. - Man har vidst i århun

dreder, at vegetation ikke trives i nærheden af kilder
til luftforurening; men det var først efter 2. Verdens
krig, at betydningen af langtransporteret luftforure
ning blev åbenlys. Resultaterne har bl.a. været
forsuring og skovdød. I de senere år har opmærk
somheden samlet sig om de to globale fænomener:
nedbrydningen af ozonlaget og den forøgede driv
huseffekt. Denne rapport fortæller historien om luft
forureningen og forsøgene på at bekæmpe den.

Fog, K. 1997: Rødlistede padder og krybdyr i Storstrøms
Amt 1997. 73 sider; pris: kr 50. Storsiroms Amt, Tekllik
og miljoforvalfllillgell, Natur- og plmzkonforet, Nykobing
F. ISBN 87-89754-26-3. - Storstrøms Amt har indta

get en førerstilling, når det angår udgivelsen af regi
onale rødlister. Efter rødlisterne over hhv. planter og
fugle er det nu blevet paddernes og krybdyrenes tur.
Størstedelen af rapporten udgøres af en detaljeret
artsgennemgang. Desuden rummer den bl.a. en
oversigt over den hidtidige indsats for padder i am
tet samt et større afsnit om den aktuelle målsætning.
Jensell, K. R. & K11udsw, J. 1995: AililOlated c/zecklist af re
cwf marine molluses af Da11islt waters. 73 sider. Zoolo
gisk Museum, Købwltav11. ISBN 87-7834-108-6. - Den

ne checkliste er en opdateret og lettere udvidet, ny
udgave af forfatternes (dansksprogede) checkliste
fra 1984. Foruden selve artslisten med udbredelses
oplysninger indeholder den bl.a. afsnit om dansk
marin malakologis historie og om danske farvandes
hydrografi.

Jo11asen, B. 1994: Søer, 1110ser og heder registreret i Kamp
Kommwze. 110 sider + 2 kort. Viborg Amt, Forvaltnin
gen for Miljø og Tek11ik, Nafzllforvalfllillgskollforef, Vi
borg. - I rapporten gennemgåes følgende: naturbe

skyttelseslovens § 3; hvordan registreringen er fore
taget og vurdering af registreringen; beskrivelse og

vurdering af de enkelte lokaliteter; sammenfattende
status over kommunens naturtilstand. De enkelte
søer, moser og heder er indtegnet på løst vedlagte
kort.
Nordisk Ministerråd 1995: Marilla reservat i Norde11. Del I
- har djur oclt viixler i havet 11ågo11 framtid? Tema Nord
1995: 553. 147 sider. ISBN 92 9120 673-3; ISSN 09037004. - "Marina Reservat i Norden 1991" er et pro

jekt i Naturværnsgruppen under Nordisk Minister
råds embedsmandskomite for miljøspørgsmål. Det
har bl.a. til opgave at følge op på en række rekom
mendationer fra et forudgående projekt. I den aktu
elle projektrapport (hvoraf "Del l" er hoveddelen)
gives en oversigt over de nordiske landes arbejde
med at beskytte nationalt værdifulde marine områ
der. Det konkluderes, at der bør etableres flere mari
ne reservater, og at arbejdet med disse bør integreres
i de nordiske landes ordinære virksomhed. Der gi
ves fem specifikke rekommendationer til, hvorledes
indsatsen kan fremskyndes og effektiviseres.

Nordisk Mhzisterråd 1996: Marina reservat i Norden. Del
II - lznr djur oclz viixfer i /tavet 11ågon framtid? Tema
Nord 1996: 546. 85 sider. ISBN 92 9120 869-8; ISSN
0908-6692. - l "Del II" behandles 8 danske, 8 finske,

9 islandske, 12 norske og 15 svenske eksempler på
bevaringsværdige marine områder set i et nordisk
perspektiv.

Sønde1gård, H. 1993: Soe1; mose1; heder og strande11ge regi
streret i S111zdsore Komm111ze. 88 sider + 4 kort. Viborg
Amt, Forvalt11i11gw for Miljo og Teknik, Nal!llforvalt
llillgskolltoret, Viborg. - I rapporten gennemgåes føl

gende: naturbeskyttelseslovens § 3; hvordan regi
streringen er foretaget og vurdering af registrerin
gen; beskrivelse og vurdering af de enkelte lokalite
ter; sammenfattende status over kommunens natur
tilstand. De enkelte søer, moser, heder og stranden
ge er indtegnet på løst vedlagte kort.
Wind, P. & Ballegaard, T. 1996: Naturovervåg11i11g. Over
vågiling af overdrev 1995. Arbejdsrapport fra DMU III'.
21. 58 sider + 31 sider bilag; pris: kr 50. Miljø- og Ener

gimillislerief, Dallmarks Miljoundersogelser, Kalø. ISSN
1395-5675. - I 1995 har DMU iværksat overvågning

af vegetationen på overdrev. På ni lokaliteter er der i
homogen vegetation blevet udlagt 6 eller 8 perma
nente prøvefelter. l hvert af disse er udført 10 fre
kvensanalyser af karplantevegetationens sam
mensætning. Analyserne skal gentages på nøjagtigt
de samme steder hvert femte år. I rapporten præsen
teres lokaliteternes placering, og det præciseres, hvor
og hvordan vegetationsanalyserne blev udført. Re
sultaterne af frekvensanalyserne er givet som bilag.
He11rik Ære1111111d Pedersen
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Forfattervejledning
Flora og Fauna bringer artikler om udforskningen af
Danmarks plante- og dyreverden. Det er vigtigt, at ar
tiklernes indhold dels er originalt, dels er formuleret
klart og tydeligt. Manuskripter til tidsskriftet forfattes
på dansk og skal desuden indeholde et engelsk sum
mary. Korte artikler uden illustrationer kan dog indle
veres uden noget summary (men med titlen skrevet på
både dansk og engelsk) og vil i så fald blive bragt un
der rubrikken: >>Mindre meddelelser«.
Artsnavne.
Såfremt danske artsnavne eksisterer,
skal disse benyttes; men første gang en art nævnes i
teksten anføres desuden dens videnskabelige navn i
parentes.
Citering afpublicerede kilder. - Publicerede kilder cite
res i teksten med navn og årstal, f.eks.: (Torp 1993),
Hadley & Pegg (1989), (Mossberg et al. 1994). Citeres
flere afhandlinger i samme parentes, benyttes følgen
de standard: (Hansen 1970; Jensen 1975, 1976). Alle
publicerede kilder skal figurere i et afsnit med titlen
>>Citeret litteratur« og arrangeres i alfabetisk rækkeføl
ge efter følgende standard:
-

(KAPITEL I BOG)
Hadley, G. & Pegg, G. F. 1989: Host-fungus relation
ships in arehid mycorrhizal systems. l: Pritchard,
H. W. (red.), Modem methods in arehid conservati
on: the role of physiology, ecology and manage
ment. Cambridge University Press, Cambridge, pp.
57-71 .
-

(BOG)
Mossberg, B., Stenberg, L. & Ericsson, S. 1994: Den sto
re nordiske flora. Dansk udg. v. J. Feilberg & B. Løjt
nant. - G. E. C. Gads Forlag, København.
(TIDSSKRIFTARTIKEL)
Torp, E. 1993: Fortsatte studier over Grærup Langsø. 
Flora og Fauna 99: 65-73.
Der skal i artiklen være henvist til samtlige kilder an
ført under >>Citeret litteratur<<. I mindre meddelelser ci
teres de publicerede kilder ikke som her angivet, men
derimod med en komprimeret fuld reference i teksten
- f.eks.: >>Torp (Flora og Fauna 99: 65-73, 1993)<<.
Citering af upublicerede kilder. - Mundtlige meddelel
ser omtales i teksten som f.eks.: >>(Hans Jensen,
pers.comm. 1981)<<. Meddelelser i form af breve omta
les i teksten som f.eks.: >>(Jens Hansen, in litt. 1965)<<. I
artikler, som helt eller delvist bygger på upublicerede

kort og manuskripter m.v., nummereres disse fort
løbende i et afsnit med titlen >>Upublicerede kilder<<.
Dette afsnit anbringes i artiklen efter afsnittet >>Citeret
litteratur<<. Der skal i artiklen være direkte henvisnin
ger til samtlige upublicerede kilder på listen, f.eks.:
>>(upub!. 3)<<. I mindre meddelelser citeres upublicere
de kort og manuskripter ikke som her angivet, men
derimod med en komprimeret fuld reference i teksten.
Takkebemærkninger.
Eventuelle takkebemærknin
ger samles i et afsnit med titlen >>Tak<<, som placeres
umiddelbart før >>Citeret litteratur<<.
Figurer og tabeller.
Figurer og tabeller skal kunne
reduceres til 63, 90 eller 131 mm i bredden og afleveres
på særskilte ark. Der skal altid udarbejdes forklarende
figur- og tabel tekster, som i manuskriptet anbringes i
forlængelse af brødteksten (>>hovedteksten<<). Alle fi
gur- og tabeltekster skal skrives på både dansk og en
gelsk (i tilfælde af længere tekster bør den engelske
udgave forkortes) . l artiklens brødtekst skal der være
henvisninger til samtlige figurer og tabeller i artiklen.
Tabeller udføres uden brug af streger og rammer. Som
figurer kan anvendes tegninger og diagrammer samt
skarpe, velbelyste og kontrastrige fotografier. Fotogra
fier afleveres som sort/hvide højglans papirbilleder el
ler som farvedias. Originalernes kvalitet og redak
tørens skøn afgør, hvorvidt figurerne bliver trykt i
sort/hvid eller i farve (jf. Flora og Fauna 101(1): 2,
1995).
Arbejdsgang.
Manuskriptet, med angivelse af for
fatterens adresse og telefonnummer, indleveres ma
skinskrevet eller som computer-udskrift - i begge
tilfælde med dobbelt linieafstand. Alle manuskripter,
uanset om de omhandler zoologiske eller botaniske
emner, skal sendes til den ansvarshavende redaktør.
Redaktionen sender derefter manuskriptet ud til kri
tisk gennemlæsning hos relevante fagfolk. To kom
menterede eksemplarer af manuskriptet returneres til
forfatteren sammen med en >>ren<< kopi. Den rene kopi
tilrettes af forfatteren og sendes til redaktionen sam
men med de kommenterede eksemplarer - og meget
gerne ledsaget af en opdateret elektronisk udgave i
Word Perfect eller (helst) Microsoft Word. Så hurtigt
som muligt får forfatteren herefter tilsendt en kopi af
spalteopsætningerne, som omgående rettes igennem
og returneres til redaktionen.
Særtryk. - Alle artikler i Flora og Fauna (dog ikke
mindre meddelelser) honoreres automatisk med 50
særtryk. Ekstra særtryk kan rekvireres mod betaling.
-
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