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Leder
Spredningsbiologi er i vælten. Læseren af
dette hæfte vil se, at hele fire af artiklerne om
handler arters spredningsbiologi (Morten DD
Hansen om træk af hhv. guldsmede og admi
ral), udbredelse i et historisk samspil mellem
geologi, skov og biologi (Peter Wiberg-Larsen
om Skov-vårfluen) eller introducerede arters
spredning (Ole Tendal om Uldhåndskrab
ben).
l dag er der stor forsknings- og forvalt
ningsmæssig fokus på planter og insekters
spredningsproblemer ift. nutidens stærkt for
anderlige og påvirkede landskaber. Man har
efterhånden dokmnenteret, at manglende
sprednil1g er blevet en afgørende faktor for
tilbagegangen i bestande og udbredelse for
mange af vore arter, der ikke er tilpasset til
'forandringstempoet'. Arterne er i forvejen
stærkt pressede på mange af forekomsterne
pga. pesticider, gødningsstoffer, dræning, til
groning, anlægsarbejder, bebyggelse mm.
'Fragmentering' og 'barrierer' opdeler og øger
afstanden mellem tilbageværende bestande.
Der hvor egnede habitater (gen-)opstår er der
ofte kritisk langt til mulige kilde-bestande,
hvorfra (gen-)indvandring kunne foregå (me
tapopulationsdynamik). Dertil konm1er, at
små bestande risikerer at blive genetisk usun
de uden jævnlig tilførsel af nyt genetisk mate
riale udefra (indavlsdepression). Jo, spred
ning er vigtig.
Det har imidlertid også ført til talrige hmti
ge, sympatiske - men ikke altid lige veligen
nemtænkte tiltag for at råde bod på disse
spredningsproblemer, fx. 'spredningskorrido
rer', 'grønne korridorer', 'faunapassager', osv.
De fleste af dem benyttes naturligvis ai'et eller
andet til et eller andet'- så langt så godt- men
de færreste tiltag vil desværre kunne stå for en
nærmere prøvnil1g mht. klare formål vs. habi
tatkvalitet og landskabelige sammenhæng. De
bidrager derfor ofte kun minimalt til løsning af
de massive landskabsøkologiske problemer,
som de mange problemarter slås med. Spørgs
mål som 'hvilke arter skal kunne sprede sig
hvordan, hvor hmtigt, hvorhen til og med hvil
ken fordel?' bør afklares seriøst. For at tro og
hævde på falsk grundlag, at man har afujulpet
de sårbare arters spredningsøkologiske pro
blem- det er ikke lige det, vi trænger til. Blm1dt
andet derfor er flere studier af arternes spred
ningbiologi yderst velkomne- også i Flora og
Fauna.

Red.

Observationer af trækkende admiraler

(Vanessa atalanta L.)

i Danmark i 1995-2000
Morten DD Hansen
Naturhistorisk Museum, Århus
Universitetsparken, Bygning 210
8000 Århus C

Obser vat ions on migrating red admirals

(V1messa atala11ta L.)

in Denmar k 1995-2000

Migrations of the red admiral butterfly were recorded in Denmark during the period
1995-2000, partly by the author and partly by ornithologists at bird migration sitesfrom
most regions of Denmark. Thirteen immigration events, which were generally north
ward and smal! (below 10 individuals), were observed in early sununer (Jun 6- Jul 7).
No migration events were observed during most of July and early August, while a total
of 115 migration events, generally towards south and southwest, were recorded from
mid August w1til late October, in most years with a pronotmced peak in late September.
The estimated magnitude of most migration events in autumn was 10-100 indv./100
m/h, but estimated numbers occasionally exeeecled 1000 indv. /100 m/h. Large numbers
of migrating red admirals were only recorded at coastal sites. The median density of all
autwnn observations was 20 indv./100 m/h, but among autumns, median density of mi
grating butterflies varied between 8 (1995) and 110 (1996) indv. /100 m/h.

I Danmark har dagsommerfugle på direkte
træk aldrig tiltrukket sig nogen større op
mærksomhed blandt naturhistorikere og le
pidopterologer. Således indeholder Svend
Kaabers årlige rapporter i Flora og Fauna i
perioden 1961-83 kun få, spredte iagttagel
ser af dagtrækkende sommerfugle. Joensen
og Bering (1 967) omtaler ganske vist fæno
menet fra den jyske vestkyst, men først i
Stoltze (1996) redegøres der sammenhæn
gende for den eksisterende viden om em
net. For alle arter er selve trækbevægelser
ne dog yderst sparsomt dokumenteret, om
end der især for tidselsommerfuglens ved
kommende findes enkelte detaljerede beret
ninger (se bl.a. Hansen 1997).
Da konkrete observationer af træk er
sjældne i den videnskabelige litteratur, er
der stadig mange ubesvarede spørgsmål
om denne vitale adfærd. Alle arter trækker i
større eller mindre omfang, men alene in
den for de nordeuropæiske arter af dag
sommerfugle ses en enorm variation, især
mht. trækkets længde og regelmæssighed
(se fx Dennis & Shreeve 1997). De fleste ar
ter er meget stedtro, og vandringer registre
res kun indirekte vha. mærkning eller gene-
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tiske undersøgelser. Arter af hvidvinger og
takvinger flyver dog gerne mange hundre
de kilometer, og de ses ofte i hastig, målret
tet flugt over marker eller åbent hav. Admi
ralen er den mest regelmæssige af disse
»ægte« træksommerfugle (Stoltze 1996) .
Hvert år i forsommeren ankommer arten
fra Sydeuropa, og efter endt reproduktion
og en heraf følgende mangedobling af be
standen trækker afkommet sydpå i løbet af
efteråret - ofte i ganske betydelige mæng
der (Stoltze 1996, Hansen 1997). I det føl
gende vil jeg præsentere de observationer
af admiraler på vandring, som jeg og man
ge andre har foretaget i perioden 1995-2000,
primært for at dokumentere trækket, men
også for at inspirere folk til at holde øje med
de aktivt trækkende sommerfugle.
MATERIALE OG METODE
I perioden 1995-2000 har jeg registreret træk
af dagsommerfugle i Østjylland, ligesom
jeg har indsamlet observationer fra resten af
Danmark. Hovedparten af materialet stam
mer fra ornitologer, som under overvågning
af fugletræk også registrerer trækkende
sommerfugle. Ved direkte træk forstås som-
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Dato

Lokalitet, distrikt

Antal

Trækretning

Tidsrum

Observatør

Date

Locality, disfriet

Number

Direction

Period of observation

Observer

4/6 1996

Skejby, EJ

3

ENE

1 61 0 - 1 620

forf.

7/6

Skårup Odde, NWJ

7

ENE

1 325-1 500

J. Frimer

7/6

Bjergby, NWJ

3

ENE

ikke angivet

J.K. Kjærgaard

8/6

Vejlerne, NWJ

4

NE

ikke angivet

J. Frimer

8/6

Bulbjerg, NWJ

4

NE

ikke angivet

J. Frimer

9/6

Skejby, EJ

3

ENE

0900-0930

forf.

1 0/6

Moesgård, EJ

4

ENE

1 200-1400

forf.

25/6 1998

Kolind, EJ

5

N

1 200-1600

forf.

3/7 1999

Gedser, LFM

8

N

45 minutter

S. Kaaber

17/6 2000

Skagen, NEJ

3

E

1 300-1 330

tort

20/6

Viborg, EJ

4

N

1 200-1400

forf.

20/6

Skagen, NEJ

3

E

1 200-1 300

T. Meldgaard

2 1 /6

Jerup, NEJ

7

NW

1 200-1300

K. Aaen

Tabel 1 . Trækbevægelser i forsommeren, 1 995-2000.
Early summe r migrati ons 1995-2000.

merfugle, som krydser landskabet uden op
hold. Hvor det har været muligt, har jeg
indhentet oplysninger om antal, tidsrum,
gennemsnitlig trækretning (nærmeste 45
grader) samt endelig hvor mange meter på
tværs af trækretningen, der er blevet over
våget. For at få et standardiseret mål for
trækkets intensitet er sådanne indberetnin
ger forsøgt omregnet til antal sommerfugle
pr. 100 meter front pr. time. Ved denne om
regning antages det, at sommerfugle med
det blotte øje kan ses på ca. 50 meters af
stand, og at observatører, der angiver »talt
inden for synsafstand<<, følgelig har dækket
et område på ca. 100 meter. Alle standardi
serede tal er afrundet til nærmeste hele tal.
Kun observationer omfattende mere end tre
individer er medtaget i materialet.
RESULTATER
Der er indkommet 13 trækobservationer fra
nordtrækket (tabel 1 ) . Fra efteråret er der
indkommet i alt 115 trækobservationer, som
er opsummeret i tabel 2. Materialet viser ty
deligt, at der fra medio august til ultimo ok
tober foregår et stort og regelmæssigt træk
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af admiraler over Danmark. Trækket kulmi
nerer gerne ultimo september, i 1996 dog al
lerede ultimo august. I lune efterår, bl.a. i
2000, ses trækkende admiraler til slutnin
gen af oktober. De 15 største observationer
fremgår af tabel 3, og det bemærkes, at 1996
tegner sig for fire ud af de fem største obser
vationer, mens 1997 slet ikke er repræsente
ret, og 1998 kun byder på en større observa
tion. Trækretningerne under efterårstræk
ket fordeler sig på W 5, SW 38, S 65, SE 2, E
2, altså en klar sydlig dominans. Alle lokali
teter, hvor der er registreret trækkende ad
miraler, er blevet indtegnet på figur l. Det
bemærkes, at trækket tilsyneladende er
størst i kystområderne, både hvad angår
antal observationer og individ tæthed.
DISKUSSION
Materialet i tabel l viser, at nordtrækket,
som normalt foregår i perioden medio
april til primo juli (Stoltze 1 996), kun sjæl
dent bemærkes i Danmark. I denne sam
menhæng er det dog vigtigt at skelne mel
lem det tidlige forårstræk i april-maj og
midsommertrækket i juni-juli, idet der er

1995

1996

1997

1998

1999

2000

1995-2000
(total)

mediantæthed #
median density

1995-2000
o

7

N obs. sep

6

3

N

7

o

13

10

1 5. sep

N obs. aug

obs. okt

N

total pr.år
N total per year
første trækdag
fi rst migrati on
mediandato
median date
sidste trækdag
/atest migrati on
mediantæthed #
median densi ty

o

13

27

18

15

60

33

4

25

42

10

14

26

40

115

3.sep

29.aug

20.aug

1 1 .sep

1 3.aug

25. aug

27.sep

26. sep

23. sep

1 . okt

26. sep

30. okt

1 7. sep

1 2. okt

20. okt

1 5. okt

29. okt

30. okt

8

110

10

13

22

40

20

1

4

8
5

12

1 3.aug

8. okt

10

Tabel 2. Efterårstrækket af admiraler (Vanessa atalanta) i Danmark, 1 995-2000. N: Antal observationer. Mediantæthed #er beregnet for observationer, hvor tætheden har kunnet estimeres (individer pr.time pr. 1 00 meter).
Autumn migrati on of red admirals (Vanessa atalanta) in Denmark, 1995-2000. N: number of observati ons. Median density #is ca/culated for observa ti ons, where estimation has been possible (indi vidua/s per hour per 100 meter secti on) .

tale om to forskellige generationer med
vidt forskellig oprindelse. Den første ind
flyvningsbølge, som ses i april og begyn
delsen af maj, er ikke repræsenteret i nær
værende materiale, men enkeltindivider
iagttages hvert år (egne observationer) og
repræsenterer formentlig langdistance
trækkere fra forårets 1 . generation - som
merfugle, som er klækket i det allersydlig
ste Europa eller i Nordafrika. Denne for
modning understøttes af backtracking
(vha. synoptiske vejrkort) af en tidlig og
meget stor indflyvning til Shetland, Island
og Færøerne i maj 1 992 (fig. 4 i Kaaber et
al. 1993) og videre ind mod Nordnorge
(Strann et al. 1 995). Disse sommerfugle
stammede formentlig fra Nordafrika eller
den Iberiske Halvø (Kaaber et al. 1993).
I juni og begyndelsen af juli ses en bety
deligt større indflyvning af admiraler. Det
drejer sig utvivlsomt om årets 2. generation,
som nu trækker nordpå. Æglægning finder
ofte sted under trækket (egne observatio
ner), hvilket muligvis er årsagen til, at
midsommertrækket kun sjældent erken
des som et egentligt træk. Kun hvor som-

merfuglene ikke »forstyrres« af nældebe
voksninger, typisk ved kyster eller i åbent
land, er det muligt at opdage bevægelsen.
Udviklingstiden for admiralens æg, lar
ver og pupper afhænger af temperaturen
(Bryant et al. 1997), og afl1ængigt af mi
kroklimaet i larveteltet finder klækning i
Danmark sted fra medio juli (indflyvning i
maj) til langt hen på efteråret (Stoltze
1 996). Tidligt klækkede dyr er reproduk
tivt aktive (egne observationer), hvorimod
dyr klækket efter primo august normalt
vil være i reproduktiv diapause og foura
gere intensivt for at oplagre fedt til syd
trækket (Hansen 2000).
Mængden af admiraler om efteråret af
hænger af flere faktorer, primært antallet
af forældre, dvs. indflyvere i forsommeren
(Pollard & Greatorex-Davies 1 998). Inten
siteten af sydtrækket afhænger dog også
af vejrliget i trækperioden. I år med dårli
ge vejrforhold må sultne sommerfugle fx
benytte de få dage med godt trækvejr til at
søge føde, og selv om der ofte vil være
mange admiraler i landskabet, er det kun
få individer, der ses trække mod syd. Det-
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Dato

Lokalitet, distrikt

Estimeret tæthed

Retning

Observatør

Date

Loca/ity, district

Estimated density

Direction

Observer

s

J.J. Andersen

sw

Danmarks Radio

1 3/08 1 996

Klitmøller NWJ

>25000

22/08 1 996

Lønsirup NEJ

>2400

1 1 /1 o 1 995

Omø SZ

1 440

s

F. Værgman

23/08 1 996

Agger Tange NWJ

1 400

s

J.K. Kjærgaard

02/09 1 996

Træskohage EJ

950

sw

forf.

22/09 1 999

Amstrup EJ

900

s

H.L. Larsen

30/09 2000

Helnæs F

900

s

K. Bovin

0 1 / 1 0 2000

Ballum SJ

600

s

S. Nygaard

1 7/09 1 998

Rosenvold EJ

200

sw

forf.

22/09 2000

Dovns Klint F

200

s

L. Bruun

0 1 / 1 0 2000

Landsende, Rømø SJ

200

s

S. Nygaard

0 1 /1 0 2000

Søndervig WJ

200

s

J. & l. Aasberg
forf.

1 6/08 1 996

Skejby EJ

1 60

sw

25/09 2000

Risskov EJ

1 56

sw

forf.

1 0/09 1 999

Rosenvold EJ

1 50

sw

forf.

Tabel 3. De største trækbevægelser (estimeret antal trækkende individer pr. time pr. 1 00 meter), 1 995-2000.
Largest migrati on events ( esti mated number of migrating indi vi dua/s per hour per 100 meter secti on) , 1995-2000.

te var i udpræget grad tilfældet i det kol
de, våde og ekstremt solfattige efterår
1 998 (egne observationer). I efterår med
stabile vejrforhold ses til gengæld meget
store trækbevægelser. Bemærkes skal de
store observationer fra Vestkysten i august
1 996 samt i dagene omkring månedsskif
tet september-oktober 2000 (tabel 3). På
sådanne gode trækdage passeres Dan
mark formentlig af flere millioner admira
ler. Hvis vindforholdene forbliver optima
le gennem en længere periode (medvind
fra N og NØ), har admiralerne gode chan
cer for at tilbagelægge meget store afstan
de på kort tid, og det er meget sandsyn
ligt, at de store sværme af sydtrækkende
admiraler, som blev bemærket i Frankrig
og Schweiz i september-oktober 1 999
(Christian Fregat in. litt. 2000) havde deres
oprindelse i Nordeuropa. Dette stemmer
fint overens med, at trækket i Norditalien
generelt kulminerer medio - ultimo okto
ber (Benvenuti et al. 1 994, 1 996).
Trækket over Danmark synes at foregå
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over en bred front. Alligevel er der ved ky
sterne set langt flere sommerfugle end inde
i land (figur 1). Årsagen er, at sommerfugle,
som under trækket når ud til kysten, kun
nødigt trækker videre ud over havet. I ste
det vil de følge kystlinien (ledelinietræk), så
længe dennes retning ikke afviger alt for
meget fra den oprindelige trækretning
(Schmidt-Koenig 1985, Benvenuti et al.
1994). Vinddrift har imidlertid også stor be
tydning for trækkets intensitet på den en
kelte lokalitet. Alle store observationer fra
den jyske vestkyst (nævnt i tabel 3) er såle
des gjort ved østlige vindretninger, hvor
trækket forskubbes mod vest, samtidig
med at sommerfuglene forsøger at blive
over land. Derved samles trækket i de yder
ste klitrækker - et fænomen, som i Dan
mark ligeledes er iagttaget hos tidselsom
merfuglen (Vnnessn cnrdui) (Hansen 1997).
I modsætning til sine slægtninge dag
påfugleøje (Innchis io) og nældens takvinge
(Aglnis w·ticne) kan den voksne admiral ikke
gå i dvale for at spare på fedtreserverne

Fig. 1 . Lokaliteter, hvor
trækkende admiraler (Vn
/lessn ntnlnllln) er blevet re
gistreret i perioden 19952000. Hvide prikker fonii;
sorte prikker efterå1; store
prikker høj tæthed (>100
individer pr. time pr. 100
meter).

Loenlilies wlzere migrnfing
red ndlliil·n/s (Vanessa ata
lanta) lznve been recorded,
1995-2000. Wliite dals
spri11g observntio11s, blnck
dals null/11111 observations,
lmge dots lziglz illlellsity
migratioliS (>100 illdividu
nls per lwur per 100 meler).

gennem vinteren (Gardiner 1986). Arten
sidder ganske vist stille ved lave tempera
turer, og den kan sagtens overleve frostgra
der, men så snart solen skinner, og tempera
turen stiger til 7-8 grader, vil den gå på vin
gerne for at søge efter føde (se bl.a. Stoltze
1996). Sent på efteråret vil admiralen
uvægerligt forbruge mere energi, end den
får fra føden, og i løbet af kort tid vil den dø
af sult. Voksne admiraler kan følgelig ikke
overleve vinteren nord for Alperne, og
sydtræk om efteråret er i tidens løb blevet
en integreret del af artens livscyklus.
TAK
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at tak
ke de mange observatører, som velvilligt
har indsendt observationer af trækkende
admiraler.
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Mindre meddelelse
_Den kinesiske uldhåndskrabbes pseudopopulation
ved Bornholm

A pseudopopulafiou of file Cili11ese 111itle11 crnb arouud file
isln11d of Bom/w/m

Sidste år modtog Zoologisk Museum et smukt eksem
plar af den kinesiske uldhåndskrabbe (Eriocileir silleil
sis Milne-Edwards, 1854-55) som var fanget i maj 1999
ved Bornholm. Fundet er interessant fordi det er over
30 år siden denne art for første og eneste gang er rap
porteret fra >>Solskinsøen<< .
Fundet fra 1967 drejede sig om et eksemplar, der
blev taget syd for Rønne af Danmarks Fiskeriunder
søgelser, men mere detaljerede oplysninger foreligger
ikke (Bagge, Danmarks Natur 3: 483-484,1968). I de se
neste oversigter over krabbens udbredelse i danske
farvande savnes omtale af denne forekomst (Rasmus
sen, Flora og Fauna 93:51-58, 1 987; Dyr i natur og mu
seum 1993, 1 :23-25), hvorimod den er medtaget i over
sigter over artens europæiske udbredelse (Christian
sen, Marine Invertebrates of Seandinavia 2: 1-143,
1969; Fauna 30:134-138, 1977).
Det nye eksemplar blev af fiskeskipper P oul Clau
sen, Rønne, indleveret til Danmarks Fiskeriundersøgel
ser. Der er tale om en udvokset han med veludviklet
>>uld<< på klosaksene, taget i garn på 6-7 m vand ca 1
sømil NNV af Rønne Havn. Skjoldet måler 59 mm i
lænden og 64 mm i bredden. Poul Clausen oplyste
desuden, at der på omtrent sanune sted i maj 1998 og
så blev taget en uldhåndskrabbe, men den blev smidt
ud igen, samt at han i de 30 år, han har fisket i områ
det, ellers ikke har set arten.
Som resultat af en henvendelse til offentligheden
gennem Bornholms Tidende, ringede fiskeskipper
Knud Finne, Hasle, til Zoo
logisk Museum og med
delte, at han i september
1999 havde fanget en uld
håndskrabbbe i en åleruse,
der stod på ca 5 m vand
ved indsejlingen til Hasle
havn. Billedet, der bragtes
i avisen, gjorde det klart
for ham hvad det var, han
dengang havde fundet.
Eksemplaret målte om
kring 10 cm i krop-diame
ter og havde meget kraftig
>>tud<< på klosaksene. Knud
Finne har fisket i området i
50 år men havde aldrig set
dyret før.
Fangsten af tre uldhånds
krabber indenfor et år ty
der på at der findes et be
tydeligt antal individer i
bornholmske farvande, men
o
l
2
3
4
er dog ikke tegn på, at der

nu er en fast bestand ved øen. Arten kan ikke forplan
te sig i Østersøen, og dyrene er altså enten invandrede
eller indslæbte. Dyrene kan næppe vandre tilbage til
de floder, de kom fra, så der er nok tale om en såkaldt
pseudopopulahon, hvis individer udmærket kan leve
i området i deres levetid, men som ikke kan forny sig
selv, og altså er afhængig af tilførsel af nye dyr udefra.
Fw1d af 3 individer kan heller ikke tages som tegn på
en invasion men er dog påfaldende i betragtning af, at
der ingen rapporter har været i 30 år, og at to erfarne
iagttagere ikke før har set arten i området.
Sandsynligvis konm1er dyrene fra Nordtyskland el
ler Polen, hvor bestanden synes at være øget gennem
de sidste 1 O år (Jazdzewski & Konopacka, Proceedings
of the 4th International Crustacean Congress, Amster
dam: 55-64, 2000). I betragtning af nutidens øgede
skibstrafik mellem Østersøens havne er det sandsyn
ligt at krabberne har siddet i strukturer eller bevoks
ning på skibsbund e.
Fiskeribiolog Per Sand Kristensen, Danmarks Fiske
riundersøgelser, Charlottenlund, takkes for indsendel
se af uldhåndskrabben til Zoologisk Museum, Køben
havns Universitet, samt for information. Fiskeskipper
Poul Clausen, Rønne, og fiskeskipper Knud Finne,
Hasle, takkes begge for deres venlige henvendelser og
mange nyttige oplysninger.

Ole Te11dnl
Zoologisk Muselilli
U11iversifefsparke11 15,
2100 Kabeulwv11

Foto: G. Brovad
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Åsted Ådal- et fredet områdes historie og vegetation.
Louise Lyng Johansen Bojesen
Bibagade 33, l.tv
2300 København S.

Åsted Ådal- the history and veg etation of a protected are a.

In 1998-99 the protected river valleyÅstedÅdal was studied to elucidate the mutual
evolution of the agricultural history and the history of nature conservation in Den
mark. Data on the agricultural history were compiled by comparing old and new air
photographs and maps and by interviews of elderly farmers. The vegetation compo
sition was analysed in twelve different plots scattered in the valley in arder to cloeu
ment the state of the present distribution of the vegetation types. The vegetation ana
lysis combined with the colleeted historical data show the degradation of the species
diversity, and the shortcomming of the proteetion of the valley. The loss of diversity is
caused by the change from the former extensive farming, the negleetion of main
tenance of the culturally conditioned meadows, grasslands and heaths and the fol
lowing invasion of trees in these plant communities. However, the river valley,Åsted
Ådal, still is botanical interesting- especially due to the mosaic of vegetation types
where forest mix with meadow, heath and dry grassland.

INDLEDNING
I 1 998-99 har jeg i forbindelse med mit bio
logispeciale ved Botanisk Institut, I<øben
havns Universitet arbejdet i det fredede
område, Åsted Ådal (fig. 1 ) . Formålet med
specialet var at studere naturfredningens
og naturforvaltningens historie og udvik
ling i Danmark med Åsted Ådal som ek
sempel. I forbindelse med dette arbejde
har jeg studeret ådalens vegetation og
driftshistorie for om muligt, at klargøre
hvilken indflydelse tidligere tiders drift, i
sammenhæng med fredningens indførelse
og efterfølgende initiativer i naturforvalt
ningsmæssig sammenhæng, har haft på
vegetationens udvikling og sammensæt
ning. Artiklen skal her primært give et
indblik i Å sted Ådals historie og nu
værende vegetations sammensætning på
tør bund, men vil også i mindre omfang
behandle fredningen og naturforvaltnin
gens betydning for området.
Natur
Å sted Ådal ligger i Vendsyssel ca. 10 km
vest for Frederikshavn. Området - der i
denne artikel også omfatter Faurholt Hede
- er på ca. 135 ha. Det blev fredet i sin nu
værende udstrækning i 1 967. Tidligere er
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to delområder fredet i henholdsvis 1 935
og 1 959. Åsted Ådal ligger i et særdeles
kuperet terræn skabt af smeltevandsaflej
ringer fra Weichsel Istid. Det kuperede ter
ræn kombineret� med de forholdsvis
næringsfattige jorde, fremspringende kil
devæld og tidligere tiders varierende
landbrugsmæssige udnyttelse af arealerne
giver grundlag for eksistensen af en række
forskellige plantesamfund indenfor natur
typerne skov, hede, overdrev og eng. Skov
arealerne spænder fra sumpskove af stæv
nede Rød-El (Almts glutinosn) over Birk
(Betula sp.), Hassel (Corylus nvellmia) og
partier domineret af Stilk-Eg (Quercus ro
bur) over store arealer med tidligere stæv
net Bøg (Fngus sylvestris) (bøgerøller),
næsten urørt skov til ensartede samt fælde
de plantninger af Rød-Gran (Picen nbies).
Hedearealerne går fra artsfattige, Bølget
Bunke-dominerede (Deschnmpsia jlexuosn)
partier til artsrige områder med stort ind
slag af dværgbuske, enebær (Juniperus
communis) og urter til partier, der er stærkt
truet af tilgroning med bl.a. Bøg og Stilk
Eg. Overdrevene tilhører alle den mere
artsfattige del af spektret. Jordbunden er
sur og næringsfattig og flere steder har der
været gødsket. Der findes dog også mere
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Figur l. Oversigtskort over den fredede del af Åsted Ådal med angivelse af prøvefelter og markerede van
drestier. Nord er opad. Uddrag af folder fra Nordjyllands Amt.

Mnp ofthe proleeled pnrt ofthe river vnley Åsted Ådn/ with indienlian of plots. The different wnlking tmils nre s/wwn
by nrrows. Nortil is npwnrds. Extrnct of lenflet jro111 Nordjyllands A IIII.

spændende partier med bl.a. Plettet
Gøgeurt (Dnctylorhizn mnculntn ssp. mncu
latn). Engene er alle under tilgroning.
Særlig Rød-El og Pil (Snlix sp.) har udkon
kurreret den driftsbetingede engflora,
men der findes også partier af højstaude-
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eng (figur 5) med Engblomme (Trollius eu
ropneus) og mangeårige Top-Star (Cm-ex pn
niculntn) dominerede væld.
Lokaliteten Åsted Ådal henføres i Wind
(1992) til kategori I (lokalitet af største bo
taniske betydning) . Undersøgelsesgraden

Figur 2 (t.v.) Luftfotografi af Åsted Ådal fra 1954. Figur 3 (t.h.) Luftfotografi af Åsted Ådal fra 1998.
Begge: Nord er opad, (1:1 7.500). De lyse, ensartede strukturer (i det midterste, fredede område) er over
drev og eng, de mørkere, ensartede strukturer er hede, mens de granulerede struktmer er skov. De sprag
lede felter langs randen er dyrkede marker.© Kort og Matrikelstyrelsen (A.21-0 1 )

Left: Air plwtogrnph of Asted Ada/ frol/l 1954. Rigilt: Air plwtogmph of Asted Ada/ frol/l 1998. Both: Nort/1 is
upwnrds, (1:17.500). The light, 1111ijorm stmcfures (withill the protected aren i11 the miridie of t!le pictr11·e) nre mendows
a11d com/110115, the dark, 1111ijonu stmctures are heaths, while the dark, gmlllliated stmcf11res are woods. The SIII'I'0/111dillg, patchy str11ctures are agriwltllml fields. ©Kort og Matrikelstyreise/l (A.21-01)

angives med et »+<< (dårligt undersøgt).
Som helhed angives lokaliteten at være ro
bust til sårbar.
Kulturhistorie
sted Å dal ligger i Å sted Sogn, hvor
Asted By ligger på den vestlige side af åda
len og Faurholt By ligger på den østlige si
de (fig.l). Sognestrukturen i Danmark er
hovedsageligt opbygget i perioden 11001200 e.Kr., hvor et sogn som minimum
skulle have et befolknings- og produk
tionspotentiale, der gjorde det muligt at
have egen kirke og præst. Derfor blev sog
nene ofte store på de dårlige, sandede jor
de og små på de gode, lerede jorde. Å sted
Sogn hører til kategorien af de arealmæs
sigt største sogne i Danmark (Schou 1997).

�

METODER
I analysen af driftshistorien forekom føl
gende elementer:

l) Interview af ådalens grundejere med fo
kus på de tilbageværende ældre land
mænd, der havde kendskab til områdets
benyttelse før fredningens indførelse.
2) Analyse af eksisterende kort over områ
det. Her fandtes oplysninger fra Viden
skabernes Selskabs kort i 1 793, original
l-kort (ældste matrikelkort fra ultimo
700-tallet og primo 1 800-tallet i ca.
1 :8000), original-2-kort (matrikelkort
fra medio 1800-tallet i ca. 1 :8000) og
frem til 1 970 samt de nyeste topografi
ske kort (1:25.000) fra 1988. De ældre
matrikelkort indeholdt oplysninger om
jordenes bonitering.
3) Luftfoto fra 1 954, 1964, 1971, 1 981, 1985
og 1998. Udbredelsen af de forskellige
naturtyper samt ændringer i vandløbs,
vejes og stendiges forløb blev studeret.
Vegetationsanalyserne blev af tidsmæssige
årsager begrænset til de tørre naturtyper i
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Figur 4. Åsted Å med omgivende vegetation. Foto:
Louise Lyng Johansen Bojesen, juli 1998.

The brook Asted A with surrounding vegetntio11. Plwto:
Louise Ly11g Johnlisen Bojese11, July 1998.

felter blev foretaget om foråret (maj/primo
juni) og gentaget om sommeren (juli/ primo
august) for at få det bedst mulige billede af
vegetationens sammensætning. Analyserne
blev udført i rimelig homogen vegetation. I
prøvefelterne, som varierede i størrelse af
hængig af det homogene plantesamfunds
udbredelse, blev der udlagt en række sub
plots. Dækningsgraden efter Hult-Sernan
ders skala blev målt. Artsfrekvensen blev
udregnet efter Raunkjærs metode. Den som
mermediane dækningsgrad og frekvens an
vendes som udtryk for dominansforholdet
mellem arterne. Som supplement til analy
serne blev en total artsliste for Åsted Ådal
udfærdiget (tabel 8).
RESULTATER

ådalen. Vegetationens sammensætning blev
undersøgt med dækningsgrads- og fre
kvensanalyser i 12 udvalgte prøvefelter (re
leveer). De 12 prøvefelter fordeler sig med
tre i skov (51, 52 og 53, tabel 3), to i nyligt
fældede rødgranarealer (tidligere hedevege
tation) (Fl og F2, tabel 4), to på hede (Hl og
H2, tabelS) og fem på overdrev (GE, Ol, 02,
03 og 04, tabel 6 og 7). Figur l viser place
ringen. Vegetationsanalyserne i de 12 prøveNavn på releve med forkortelse
Abbreviation and name ofreleve

Kulturhistorisk udviklin g
Dyrkningssystemet i Asted Sogn var det
såkaldte græsmarksbrug. Græsmarksbru
get var indrettet således, at man havde en
indmark, der blev gødet og dyrket inten
sivt, en udmark, hvor man lod jorden hvile
i lange perioder med græs og udnyttede
den til græsning og endelig overdrevene og
hederne, hvor man aldrig dyrkede jorden,
men lod kreaturerne græsse under opsyn af

Størrelse af releve

Antal subplots

Subplot-størrelse

Size ofreleve

No of subplots

Size of subplots

81, Bøge-egeskov

30 x30m

9

2x2m

82, Bøgeblandskov

30x30m

9

2 x2 m

8 3 , Blandet løv- og nåleskov

30x30m

9

2x 2 m

F1, Fældet rødgranplantning

30x30m

9

2x 2 m

F 2 , Fældet rødgranplantning

30 x30m

9

2 x2 m

H1, Faurholt Hede

30x30m

9

2 x2 m

H2 , Hede ved P-Plads

30 x30m

9

2x 2 m

GE , Græs-eneområde

20 x 20m

7

1x 1m

01, Græsset overdrev

25 x 25m

9

1x 1m

02, Græsset overdrev

10 x10 m

5

1x1m

03, Græsset overdrev

Transekt af 15m

5

1 x1m

04, Ugræsset overdrev

Transekt af 15m

5

1x 1m

Tabel 1. Oversigt over prøvefelternes betegnelse , karakteristik og størrelse samt antallet af subplots og deres størrelse.

Outline of the analyzed plots and subplots , their desi gnation , size and number

lO

Naturtype

Skov

Nature type Forest

Hede

Eng og overdrev

Heath

Meadow and common

År/Year

1 954

25%

30%

45%

1 964

35%

25%

40%

1998

75%

1 0%

1 5%

Tabel 2. Oversigt over naturtypernes udbredelse i det
fredede område af Asted Ådal i 1 954, 1 964 og 1 998.
Procentsatserne er skønnet efter studier af flyfoto.

Outline af the distribution a f vegetation types in the
prolee led areaa f Asted A da/ in 1954, 1964 and 1998.
The percentages are baseda n esfimates at ter studies
a f air photographs

hyrder (Nielsen 1988; Schou 1997). Efter
Christian den V's matrikel af 1688 er 3140% af Åsted Sogn opdyrket. Gennemsnit
tet for Danmark var i 1682 29% . Jordens po
tentielle produktionsværdi, angivet som
hektar, der skulle til for at producere en tøn
de hartkorn, var sat til l0-17 hektar per tøn
de hartkorn. I de bedste dele af landet skul
le man bruge 2-6 hektar og i de dårligste
mere end 17 hektar (Schou 1997).
Det følgende er en sammenskrivning af de
oplysninger, der er fremkommet under stu
dierne af kortmateriale, interview af lodseje
re samt oplysninger fra litteraturen. Åsted
"
Adal har, selvom det ligger i Vendsyssel, på
mange måder været udnyttet på traditionel
østdansk vis. Grundet det særdeles kupere
de terræn lå de dyrkede marker særlig oven
for skrænterne. Skrænterne og til en vis grad
tilliggende arealer oppe og nede fungerede
som udmarken og overdrev, hvor dyrene
græssede (Andersen 1997; Nielsen 1 988; Or
la Jensen, pers.comm. 1998, Arne Nielsen,
pers.comm. 1998). Dette førte til udvikling af
den særlige hede- og overdrevsvegetation.
Disse arealer havde ringe produktionsværdi
og er på original-l-kortene boniteret til Z>-%,
hvor 24 gav det højest mulige afkast. Særlig
udbredt var heden i den sydlige del af det
fredede område (Faurholt Hede). Denne he
de er ifølge et skelbrev fra 1 753 inddiget og
indgrøftet for at forhindre får og kvæg i at

Figur 5. Højstaudeeng domineret af Almindelig
Mjødurt. Her vokser også Engblomme. I baggrun
den ses Rød-El. Foto: Louise Lyng Johansen Boje
sen, juni 1998.

Menrfow rf0111illnlerf by Filipendula ulmaria. liz tilis
111enrfow Trollius europaeus is follltrf. I11 file bnckgro1111rf
Alnus glutinosa is seen. Plwto: Louise Lyng Joilnnsell
Bojesen, j1111e 1998.

trænge ind på de dyrkede marker (Nielsen
1988; Schou 1997).
Åsted Å har flere 1nindre tilløb. De gamle
original-l-kort angiver engsignatur langs
størstedelen af åen og dens tilløb. Engene er
gennemsnitligt boniteret til 10, og dermed
som regel boniteret højere end agrene - dog
med store indbyrdes forskelle. Enkelte ste
der anlagdes agre nær åen, formentlig pga.
det højere afkast eller fordi den pågældende
bonde ikke havde adgang til god engjord
andre steder (Original-l-kort; Nielsen 1988).
Fra 1 769 og 50-60 år frem skete der store
omlægninger i landbruget som følge af ud
skiftningen, løsning af stavnsbåndet, af
løsning af hoveriarbejde med pengeafgift
og overgang fra fæste til selveje. Udskift
ningen i slutningen af 1 700-tallet berørte i
nogen grad ejerforholdene i Åsted Ådal.
Særlig arealerne på den østlige side af åen
blev påvirket, idet de hørte under landsby
en Faurholt, der er et af Nordøstvendsys
sels få eksempler på en stjerneudskiftning.
Det har dog ikke pga. manglende materia
le været muligt at gennemskue, om det har
betydet ændret drift af arealerne. Den vest
lige side af ådalen tilhørende landsbyen
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Åsted blev ikke udsat for en stjerneudskift
ning, da den allerede var præget af eneste
gårde, som i forvejen lå adskilte og tæt på
deres jorde (Nielsen 1 988).

de ejer - fredet (upubl. 1 ) . Fredningen kan
ses som en naturlig udløber af de nye ide
er om naturfredning til bevarelse af skøn
ne naturarealer, som opstod i den pågæl
dende tidsperiode (Knuth-Winterfeldt
1981; Madsen 1 979). I andre dele af ådalen
begyndte tilgroning med særlig elle- og
piletræer. Elletræerne blev dog under 2.
Verdenskrig stævnet og anvendt til bræn
de og andre livsfornødenheder (upubl. 2;
Orla Jensen, pers.comm. 1998). Å dalen an
vendtes også til øvelsesskydeterræn for
tyskerne, der bl.a. opfører barakker i om-

Først i begyndelsen af 1 900-tallet begynd
te der at ske ændringer i driften i takt med
industrialiseringen og den øvrige teknolo
giske fremgang (Nielsen 1 988, Arne Niel
sen, pers.comm. 1 998; Orla Jensen
pers.comm. 1998).
I 1935 blev det vestlige skovområde syd
for åen - på foranledning af den fremsyn e-

Prøvefelt

S1. Bøge-egeskov

S2. Bøgeblandskov

S3. Blandet løv- og nåleskov

Re/eve

Beech!oakwood

Mixed wood with beeches

Mixed hard- and soft-wood
forest .

(30 x 30 m)

(30 x 30m)

(30 x 30m)

Bøg

Bøg

Skovsyre

10 mest
dominante
arter
Ten most
dominant
species

(Fagus sy/vati ca)

Stilk-Eg

( Q ue rcus robur)

Skovsyre

(Oxalis ace tose l/a)

Hvid Anemone

(Ane mone ne morosa)
Hindbær

(Rubus i daeus)

Skovsalat

(Lactuca muralis)

Burre-Snerre

(Gali um aparine)
Krat-Viol

(Vi ola ri vi ni ana)

Alm. H undegræs

(Dactyli s glomarata)
Bævreasp

(P opulus tre mula)

(Fagus sylvati ca)

(Oxalis ace tosel/a)

Hvid Anemone

Hvid Anemone

(Ane mone ne morosa)

(Ane mone ne morosa)

Skovsyre

Bredbladet Mangeløv

(Oxali s ace tosella)

Bævreasp

(P opulus tre mula)

Burre-Snerre

(Dryopte ris dilatata)
Ahorn

(Ace r pseudoplatanus),

(Gali um apari ne)

Håret Frytle

Skov-Hanekro

Majblomst

(Ga/e opsi s bifi da)

(Majanthe mum bi foli um),

Stor Fladstjerne

Skovstjerne

(Luzu/a pi losa),

(Ste llari a ho/oste a)

(Tre
i ntali s e uropae a)

Stilk-Eg

Hindbær

(Que rcus robur)

Alm. Røn
Hassel

(Sorbus aucupara
i )

(Corylus ave llana)

(Rubus i dae us)

Alm. Cypresmos

(Hypnum cupressi forme)
Alm. Kransemos

(Rhytidiade/phu s triq ue strus)
l alt:42
Pr. m': 2.9

l alt:16
Pr. m': 0.9

l alt:4 0

No of species

Vegetationstype

Bøgeskov af lavurt-typen.
Nr. 2.2.2.2

Bøgeskov af lavurt-typen.
Nr. 2.2.2.2

Omtrent Granskov
af lavurtetypen Nr.2.1.2.4

Antal arter

Pr. m': 2.9

Vegetation
type

Tabel 3: Resultater af analyser i skovprøvefelterne i Åsted Ådal. De 1 O mest dominante arter er anført for hver re
leve suppleret af oplysninger om det totale antal arter i releveen og artshyppigheden samt vegetationstypen efter
Påhlsson (1994).

Re sulfs from the vege tati on analysi s in the fore s! plots in Aste d A da/. The te n most domi nant spe cies of each re /e ve
are Ii ste d fol/owe d by the total numbe r a f spe cies, the species abundance and the vege tation type in accordance with
P åhlsson ( 1994).
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Figur 6. Mølle og gangbro ved Å sted Å opsat af
Nordjyllands Amt.
Gnte nnd Joofbridge nenr Asted A plnced by Nordjyl
lnnds AIIII.

rådet (Orla Jensen, pers.comm. 1 998).
Græsningsdriften fungerede på den tid
fortsat i det meste af ådalen, men i begyn
delsen af SO'erne begyndte den at aftage.
Luftfotografiet fra 1954 (fig. 2) viser et
åbent landskab, hvor åen tydeligt erken
des hele vejen gennem ådalen. De lyse,
ensartede strukturer (i det midterste, fre
dede område) er overdrev og eng, de mør
kere, ensartede strukturer er hede, mens
de granulerede strukturer er skov.
I 50' erne og 60' erne gik flere og flere
landbrug på landsplan over til svineavl el
ler blev slet og ret nedlagt (Nielsen 1 988) .
Tendensen var også tydelig i Å sted Å dal.
Efter omlægningerne havde man ikke
længere brug for græsningsarealerne,
hvorfor græsningen ophørte og engene
>>sprang i skov<<. Andre steder tilplantede

lodsejerne de næringsfattige hedearealer
med rødgran for at sikre et økonomisk ud
bytte fra arealerne. Dermed blev bl.a. store
bestande af Ulvefod (Lycopodium sp.) ud
skygget (upubl. 3).
I 1959 blev et område i den sydlige del
af ådalen fredet på foranledning af Dan
marks Naturfredningsforening. Det er en
videnskabelig fredning, hvor området
pga. sine store botaniske og landskabelige
værdier ønskedes fredet til naturhistoriske
studier (anonym 1 959).
I 1967 blev fredningskendelsen ændret til
at omfatte hele den nuværende afgrænsning
(fig. 1 ) . Fredningspåstanden var, at arealet
skulle bevares i sin daværende tilstand, og
at yderligere opdyrkning og beplantning ik
ke skulle være tilladt. Offentligheden blev
givet adgang til fods fra offentlig vej. Land
brugsarealer skulle fortsat kunne holdes op
dyrkede og kreaturgræsning måtte ske som
hidtil med den begrænsning, at løsgående
tyre ikke måtte forekomme. Fredningsnæv
net måtte foranstalte fjernelse af selvsået
skov og krat, anlægge stier samt opsætte
fornødne led og møller (figur 6). Desuden
blev det forbudt at fjerne større sten, at
sløjfe stendiger samt regulere åens løb ved
både udretning og uddybning samt udlede
urenset spildevand (upubl. 3).
Nordjyllands Amt skulle - som den an
svarlig myndighed - føre tilsyn med regler
nes overholdelse og iværksætte naturpleje
tiltag.
I 70' erne blev ager- og græsningsdriften
helt opgivet på størstedelen af arealerne
(Orla Jensen, pers.comm. 1 998) . Amtet fik
store problemer med at opretholde til
strækkelig pleje, og tilgroningen tog for al
vor fart (Per Andersen, pers.comm.l998).
Gødskningseffekten fra det omgivende
landbrug satte også sit præg på området,
idet næringskrævende arter som Stor
Nælde (Urticn dioicn) og Hindbær (Rubus
idaeus) vandt frem (upubl. 4).
Fototolkning
Luftfotografiet fra 1954 (fig. 2) giver sammenholdt med optagelsen fra 1 998
(fig. 3) - et indblik i vegetationsændrin
gerne i perioden. På det tidlige flyfoto ses
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Figur 7. Udsigt over Faurhol t hede. I forgrunden ses opvækst af løvtræer samt klynger af Ene. I baggrun
den ses Kattegat. Foto: Louise Lyng Johansen Bojesen, maj 1998.
Faurlw/t Hede. lu lire front dwmf-slmtb henfil witlr young deciduous trees nud Juniperus commtmis are seen.
In lire bnckgro111rd file sen. Photo: Louise Lyng Johnnse/l Bojesen, mny 1998.

- i det fredede område - en hel del områ
der med åben vegetation, mens egentlig
skov er begrænset til det sydvestlige hjør
ne. På det seneste flyfoto er det fredede
område præget af skov og delvis trædæk
ket vegetation, mens de åbne vegetations
typer, hede o g eng kun dækker små områ
der (tabel 2). A løbet kan ikke erkendes un
der vegetationen på det seneste flyfoto.
Vegetationsannlyser
Floraen i prøvefelterne fra skov er pga. va
rierende driftshistorier forholdsvis uens
artet, mens jordbundsforholdene synes
temmelig ensartede (upubl. 4) . Størst lig
hed er der mellem prøvefelt Sl og 52, som
også i 1954 var skovdækket, mens 53 ad
skiller sig ved sit indhold af Rød-Gran og
morbundsplanter. 53 er et tilgroningssta
die af hede (tabel 3).
Området omkring Fl og F2 havde hede-
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vegetation indtil begyndelsen af 1 950'erne,
hvorefter der blev plantet Rød-Gran.
Træerne blev fældet i 1 994/95 som led i en
plejeplan for området. Området er siden
fortrinsvis udlagt som urørt skov jf. natur
skovsstrategien. Jordbunden i Fl er stadig
dækket af et mere eller mindre tykt lag af
førne og vegetationen er overvejende do
mineret af Drue-Hyld (Snmbucus rncemosn)
og Hindbær (tabel 4). Bundvegetationen i
F2 har øjensynligt fået mere lys. Beplant
ningen beskrives i Anonym (1995) med det
skovbrugstekniske sprog som »i op
løsning<<. Det vil sige at dele af de plantede
Rød-Gran er væltet og har givet lys til
skovbunden. Det har givet plads til at især
Bølget Bunke og Hindbær har fået godt fat.
Prøvefelt Hl er placeret på Faurholt he
de (fig. 7), mens H2 er placeret nær ved P
pladsen ved Å sted. Bølget Bunke domine
rer på begge prøvefelter sammen med

Prøvefelt

F1. Fældet rødgranplantning

Re/eve

Fe/led spruce planfation

Fe/led spruce planfation

(30 x 30m)

(30 x 30 m)

Drue-Hyld

Bølget Bunke

10 mest
dominante
arter
Ten most
dominat
species

Hindbær

(Sambucus racemosa)

Bølget Bunke
Skov-Hanekro
Skovsyre

Hedelyng

VegetationsType

Hvid Anemone
Håret Frytle

(Festuca rubra)

Alm. Hvene

(Dryopteri s di latata)

(Hypnum cupressi forme)

(Oryopteris dilatata)

(Anemone nemorosa)

(Luzula pi losa)

Ulvefods-Kransemos

(Seneci o sylvati cus)

(Ca/luna vulgaris)

Alm. Cypresmos

(Tri entalis europaea)

Bredbladet Mangeløv

(Galeapsi s bi fi da)

Bredbladet Mangeløv

(Deschampsi a flex uosa)

(Rubus i daeus)

Skovstjerne

(Deschampsi a flexuosa)

(Oxalis acetosel/a)

Rød Svingel

No of species

Hindbær

(Rubus i daeus)

Skov-Brandbæger

Antal arter

F2. Fældet rødgranplantning

(Rhyti di adelphus loreus)

(Agrostis tenuis)

Skov-Hanekro

(Galeopsi s bi fi da)

Alm. Gedeblad

(Loni cera periclymenum)

l alt: 54
Pr. m' : 2.3

l alt: 52

Ej bestemt

Ej bestemt

Pr. m' : 3.1

Vegetation
type

Tabel 4: Resultater af analyser i skovprøvefelterne (fældede granplantninger) i Asted Ådal. De 1 O mest dominante
arter er anført for hver releve suppleret af oplysninger om det totale antal arter i releveen og artshyppigheden samt
vegetationstypen efter Påhlsson (1994).

Resulfs from the vegetati on analysi s in the forest plots (fe/led spruce plantati ons) in Åsted Å dal. The ten most
domi nant speci es of each releve are Iisted followed by the total number of speci es, the speci es abundance and the
vegetati on type i n accordance wi th P åhlsson ( 1994)

Blåbær (Vaccinium myrtilus) (tabel 5). Det
kan tolkes som et resultat af græsningsop
hør samt den øgede eutrofiering fra
kvælstofdepositionen. Begge prøvefelter
er under stærk tilgroning med Bøg, Stilk
Eg og mange andre løvtræer. Ene er endvi
dere særdeles udbredt på Faurholt hede.
De fem prøvefelter fra overdrev er for
delt på fire græssede og et ugræsset prøve
felt. De forvaltes af forskellige landmænd.
GE og Ol er i dag underlagt en plejeplan,
der bl.a. sikrer fremtidig afgræsning af are
alerne. Arealerne bar ved første under
søgelse præg af et tykt lag førne. Ved andet
besøg var dette lag dog forsvundet, og jor
den flere steder trådet helt op, da kvæg
græsningen planlagt i Anonym (1995) net-

op blev i værksat dette år. Prøvefelterne
02, 03 og 04 rummer kun forholdsvis få
arter, da felterne desværre udsættes for
gødskning (tabel 6 og 7). Tæt på 02 blev
der dog observeret en bestand af Plettet
Gøgeurt på flere end 50 individer.
Totallisten (tabel 8) rummer 302 arter. Mos
serne er kun sporadisk medtaget. Der har
ikke tidligere været foretaget målrettede
undersøgelser af floraen i ådalen, men sam
menligner man totallisten med tidligere li
ster fra fredningskendelserne samt i Wind
(1992), ser følgende arter ud til at være for
svundet: Otteradet Ulvefod (Lycopodium
selago), Flad Ulvefod (Lycopodium complanat
um), Koralrod (Comllorhiza trifida), Bakke-
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Prøvefelt

H 1 . Faurholt Hede

H2. Hede ved P-Plads

Reteve

Heath

Heath

(30 x 30m)

(30 x 30m)

1 0 mest
dominante
arter
Ten most
dominant
species

Bølget Bunke
Blåbær

Tyttebær

( Vaccinium vitis-idaea)

Håret Frytle

( Luzula pilosa)

Alm. Kohvede
Skovstjerne
Lyng-Snerre
Tormentil
Revling

( Deschampsia flexuosa)

( Vaccinium myrtilus)

( Melampyrum pratensej

( Trientalis europaea)
( Galium saxatile)

( Potentil/a erecta)

( Empetrum nigrum)

Kost-Kløvtand

( Dicranum scoparium)

Antal arter
No o f species

VegetationsType

Bølget Bunke
Blåbær

( Deschampsia flexuosa)

( Vaccinium myrtilus)

Lyng-Snerre

( Galium saxatile)

Alm. Kohvede

( Melampyrum pratensej

Trind Fyrremos

( Pieurozium schreberi)

Ulvefods-Kransemos
Alm. Etagemos
Revling

( Rhytidiade/phus loreus)

( Hy/ocomium sp/endens)

( Empetrum nigrum)

Alm. Syre

( Rumex acetosa)

Tormentil

( Potentil/a erecta)

l alt: 48
Pr. m' : 2.9

l alt: 37
Pr. m': 2.8

Omtrent Blåbær-Hedelyng. Nr. 5.1. 1 . 6

Kombination Blåbær-Hedelyng, 5.1.1. 6
og Bølget Bunke -hede-type . Nr. 5.1 .3.1

Vegetation
type

Tabel 5: Resultater af analyser i hedeprøvefelter i Åsted Ådal. De 1O mest dominante arter er anført for hver re le
ve suppleret af oplysninger om det totale antal arter i releveen og artshyppigheden samt vegetationstypen efter
Påhlsson (1994).

Resulfs from the vegetation analysis in the heath plots in Å sted Å dal. The ten most dominant species of each
releve are Iisted fol/owed by the total number of species, the species abundance and the vegetation type in accor
dance with Påhlsson ( 1994).

Gøgelilje (Plntnnthern bifolin ssp. bifolin), Tra
nebær (Oxycoccus pnlustris) og Vibefedt
(Pinguiculn vulgnris). Det er arter, som har
behov for lys og er afhængige af ekstensive
driftsformer. Blandt interessante arter, som
stadig findes i ådalen, er: Bjerg-Mangeløv
(Thelypteris limbospermn), Femradet Ulvefod
(Lycopodium nnnotinum), Kambregne (Blech
num spicnnt) (figur 8), Tredelt Egebregne
(Gymnocnrpium dryopteris), Dunet Egebreg
ne (Thelypteris phegopteris), Skov-Gøgelilje
(Plntnnthern chlomnthn), Engblomme, Høn
sebær (Cornus suecica) og Guldblomme
(Amicn montnnn).
DISKUSSION
Studierne af kortmaterialet, interviewene
af lodsejere og fototolkningen tegner et
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klart billede a f en lokalitet under tilgro
ning. Som så mange andre steder i landet
forsvinder de lysåbne, kulturbetingede
naturtyper, når de ikke længere udsættes
for ekstensiv drift.
Der er dog stadig, sandsynligvis pga.
fredningen, opretholdt et vist græsnings
tryk på enkelte overdrev og enge (Peter
Have, pers.comm. 1 999) og trætilvæksten
på hederne holdes noget tilbage af det sto
re græsningstryk fra råvildtbestanden
(Bobek 1 979). Stævningen af ellesumpene
under 2. Verdenskrig har ganske givet og
så medvirket til at fremme den lyskræven
de flora, der er knyttet til denne skovtype,
i årene frem (Worsøe, 1 979).
Vegetationsanalyserne giver et lille ind
blik i ådalens forskellige vegetationstyper

Prøvefelt

GE. Græs-eneområde

01. Græsset overdrev

Re/eve

Grazed common

Grazed common

Grazed common

(20 x 20 m)

(25 x 25 m)

( 1 0 x 1 0 m)

Alm. Røllike

Alm. Rajgræs

1 0 mest
dominante
arter

Alm. Hvene

(Agrostis tenuis)

02. Græsset overdrev

(Achillea millefo/ium),

( Lolium perenne)

Ten most
dominant

( Hieracium pi/ose/la)

Alm. Syre

Mælkebøtte

Fåre-Svingel

Gul Snerre

species

( Festuca ovina)

Håret Høgeurt

Rød Svingel

( Festuca rubra)
Mangeblomstret Frytle
(Luzula multiflora ssp. multiflora)
Hedelyng

( Ca/luna vulgaris)

Tandbælg

( Sieg/ingia decumbens)

No of species

VegetationsType
Vegetation
type

( Galium verum)

Lancet-Vejbred

( Piantago lan-

ceolata)
Frytle sp.

(Luzula sp.)

Håret Høgeurt

( Hieracium pi-

losa)
Vellugtende Gulaks

(Anthox-

( Taraxacum sp.)

Lav Ranunkel

( Ranuncu/us repens)
Alm. Hønsetarm

( Cerastium
fontanum var. triviale)

Eng-Kransemos

{Rhytidiade/phus squarrosus)
Enårig Rapgræs

anihum odoratum)

Tusindfryd

Ager-Padderok

Alm. Kongepen

( Equisetum

Vår-Star

( Carex caryophylla)

arvenseJ

Rødknæ

( Rumex acetosella)

Knold-Ranunkel

Bølget Bunke

Antal arter

( Rumex acetosa)

( Poa annua)

( Bellis perennis)

( Hypochoeris radicata)
( Ranuncu/us

bulbosus)

Alm. Røllike

(Achillea millefolium)

( Deschampsia flexuosa)

Rød Svingel

l alt: 30
P r. m' : 9 . 6

l alt: 45
Pr. m' : 1 3.3

l alt: 35
Pr. m' : 1 0.5

Kombination Alm. Hvene
- hedetype nr. 5 . 1 .3.2
og Urterig Lynghede nr. 5.1 . 1 . 7

Kombination Alm. Hvene
- engtype nr. 5.2.2.2
og Fåresvingel- tørengstype
nr. 5.2. 1 .2

Omtrent Alm. Hvene
- engtype nr. 5.2.2.2

( Festuca rubra)

Alm. Syre

( Rumex acetosa)

Tabel 6: Resultater af analyser i overdrevsprøvefelter i Åsted Ådal. De 1 O mest dominante arter er anført for hver
releve supp leret af oplysninger om det totale antal arter i releveen og artshyppigheden samt vegetationstypen ef
ter Påhlsson ( 1 994).

Resu/Is from the vegetation ana/ysis in the common plots in A sted A da/. The ten most dominant species of each
releve are Iisted followed by the total number of species, the species abundance and the vegetation type in accor
dance with Påh/sson ( 1994).

på tør bund. De kan ikke i sig selv sige no
get om den præcise udvikling i vegeta
tionen, da der ikke findes ældre, sammen
lignelige analyser fra området.
Fremtidsudsigten for ådalens naturty
per skønnes således: I skovområderne,
hvor træernes kronedække efterhånden
vil øges, vil mange af urterne sandsynlig
vis blive skygget væk indtil skovprøvefel
terne når ind i en aldersfase, hvor der ved
stormfald og almindelig ældning vil opstå
lysbrønde ved skovbunden, hvor de lys-

krævende arter atter kan indvandre
(Hubertz & Faurholdt 1 989). Græsnings
trykket fra vildtbestanden vil desuden
medvirke til at holde mindre pletter lys
åbne (Bobek 1979; Petersen 1 995).
De to fældede arealer f.1 og F2 bliver i
den nærmeste fremtid helt overladt til sig
selv. På nuværende tidspunkt er Drue
Hyld, Hindbær og til dels Bølget Bunke
dominanter. De to førstnævnte nitrofile ar
ter har nydt godt af næringsfrigivelsen i
jordbunden efter fældningen (Etherington
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04. Ugræsset overdrev

Prøvefelt

03. Græsset overdrev

Re/eve

Grazed common

Ungrazed common

(Transekt af

1 5 m)

(Transekt af

Alm. Røllike

(Achi/lea mi/lefolium)

1 0 mest
dominante
arter
Ten most
dominant
species

Eng-Rottehale
Mælkebøtte
Alm. Syre

Fløjlsgræs

Bølget Bunke

Liden Klokke
Alm. Røllike

( Festuca rubra)
(Agrostis tenuis)

(Achi/lea mi/lefolium)

Rød Svingel

( Festuca rubra)

Alm. Hvene

(Agrostis tenuis)

( Cynosurus cristatus)

Alm. Syre

Lancet-Vejbred

( Piantago /anceo/ata)

Eng- Rapgræs

( Ranuncu/us acris ssp. acris)

( Ho/cus mol/is)

( Campanula rotundifolia)

Alm. Kamgræs

Bidende Ranunkel

( Pieurozium schreberi)

Krybende Hestegræs

( Taraxacum sp.)

( Ho/chs Iana tus)

Alm. Hvene

( Deschampsia flexuosa)

Trind Fyrremos

( Ph/eum pratenseJ

( Rumex acetosa)

Rød Svingel

1 5 m)

Hedelyng

(Rumex acetosa)
( Poa pratensis ssp. pratensis)

( Ca/luna vulgaris)

No of species

l alt: 29
Pr. m' : 1 2.6

l alt: 1 5
Pr. m' : 4.4

Vegetations
Type

Kombination Fåresvingel- tørengstype
nr.

Bølget Bunke - hedetypen n r . 5 . 1 .3.1

Antal arter

5.2. 1 . 2 og Draphavre-type nr. 5.2.2.1

Vegetation
type

Tabel 7: Resultater af analyser i overdrevsprøvefelter i Åsted Ådal. De 1 O mest dominante arter er anført for hver
releve suppleret af oplysninger om det totale antal arter i releveen og artshyppigheden samt vegetationstypen ef
te d'åhlsson ( 1 994).

Resu/Is from the vegetation analysis in the common plots in A sted A da/. The ten most dominant species of each
releve are Iisted fo/lowed by the total number of species, the species abundance and the vegetation type in accor
dance with Påhlsson ( 1994).

1 975). Bølget Bunke, der dominerer i F2 er
sandsynligvis kommet til før den endelige
fældning i 94/95 og har dermed haft en
konkurrencefordel. Begge arealer vil dog
sandsynligvis blive fuldstændig skovdæk
kede med tiden, da spredningsmulighe
derne for skovplanterne er særdeles gun
stige (Neuhauslova 1 998; Rydgren 1998;
Brunet & Von Oheimb 1998).
Hedearealerne trues af tilgroningen
med vedplanter. Flere steder ses partier
med Bredbladet Mangeløv (Dryopteris
dilatata), Hindbær og Gederams (Chamae
nerion angustifolium), arter der ikke natur
ligt hører hjemme på heden, men som
fremmes af - de af vedplanterne - ændre
de jordbundsforhold (Kristensen 1 998;
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Nielsen 1 998). På Hl er der planlagt fåre
græsning (upubl. 2), men den bør supple
res med rydning og evt. kombineres med
kvæggræsning for at opretholde det høje
antal urter, der også findes her på heden
(Riis-Nielsen et al. 1991).
Overdrevene vil med de nuværende
græsning fortsat holdes mere eller mindre
åbne. Det ville dog være positivt med et
gødskningsophør, så den naturlige flora
med ruderale og stresstolerante arter atter
kan blive den dominerende (Plager 1 99 1 ;
Bruun & Ejrnæs 1 998).
Den generelle pleje af ådalen bør i det
hele taget intensiveres, hvis man i fremti
den skal sikre de lysåbne, kulturbetingede
naturtyper. Der bør udarbejdes en pleje-
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Thorkild Munk, Molslaboratoriet Poppelbarkfluen (Soivn mnrginntn) genfundet
i Danmark
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Thorkild Munk, Molslaboratoriet Svirrefluen (Eumerus snbulonum) yngler
i Blåmunke
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Jens Reddersen: Cikadefaunaen i danske kornmarker med bidrag til udbredelsen
af den sjældne A llygus modestus
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Søren Tolsgaard: Danske fund af den trehornede skarnbasse (Typhneus typhoeus)
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Lars Hansen: Usædvanlig masseforekomst af guldsmeden Aeshnn mixtn Latreille,
1 805 på Fyn
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Anonym: Naturforvaltning gennem 10 år l 1 989-1998 (Søren Højager)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

48

Bo g anmeldelser

Mark Beaman & Steve Magde: Fuglene i Europa, Nordafrika og Mellemøsten.
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Jon Feilberg & Jens Overgaard Christensen: Blomsterne omkring os (Peter Wind)
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Eigil Holm, 2000: Svampe lette at kende (Flemming Rune)
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Håkan Slotte: Lovtakt i Sverige 1850-1950 (Eiler Worsøe)
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Lars Trolle: Sommerfugle (Ernst Torp)
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90års jubilæumslwnference:
Smnspil ntellem nntur og kultur

afholdes lørdag d. 15 . september 2001 kl. 10-17 på Naturhistorisk Museum Århus Universitet.
Program

Konferencens emne er samspillet mellem natur og kultur gennem tiderne. Emnet belyses ved
beskrivelse af la11dskabstyperne heder, skove, overdrev, kyst etc. som angivet nedenfor. De
historiske erfaringer bruges til at forstå nutiden og til planlægning af fremtidens landskaber
og naturtyper. Uden kulturltistorisk bnggmnd er naturgenopretning og nnturplnnlægning 11/ltlllig.
Foreningen ønsker at bidrage positivt til udformningen af fremtidens Danmark.
Vi ser ikke forholdet menneske/natur som noget absolut fjendtligt. Det, der er interessant
for planlægning, er at betragte forholdet som en balance mellem naturens kræfter og meime
skets aktiviteter. Hvad enten man gør noget nu eller gør ingenting, påvirker man fremtiden.
Det gælder altså om at kende konsekvenserne af det man gør nu eller undlader at gøre, så
vidt muligt.
Naturhistorisk Forening for Jylland publicerer foredragene i Flora og F a u n a .
Ordstyrere

Formddag: Eigil Holm
Eftermiddag: Peter Wind
Foredrag ene

Naturbegreber
Henning Adsersen, biolog, Botanisk Institut, Københavns Universitet.
Naturforvaltning
Peer Høgsberg, biolog, cand.scient., Naturafdelingen, Vejle Amt.
Hederne
Torben Riis-Nielsen, biolog, Ph.D., Forskningscentret for Skov og Landskab, Hørsholm.
Overdrev
Rasmus Ejrnæs, biolog, Ph.D., Danmarks Miljøundersøgelser, Kalø.
Skovene og skovrejsningen
Statsskovrider Jens Bjerregaard Christensen, Fussingø Statsskovdistrikt
Landbruget
Chefkonsulent Carl Åge Pedersen, Landskontoret for Planteavl, Landbrugets Rådgivnings
center, Skejby.
Hav, klit og kyst
Niels Nielsen, Geografisk Institut, Københavns Universitet.
Vandløb og Søer
Holger Garner, Museumsinspektør, Øm Kloster Museum
Gamle og nye korts vidnesbyrd om fortidens og nutidens udnyttelse af landet.
Eigil Holm, cand.mag., forfatter, biolog, geograf. Gedved.
Afslutningsdebat. Ordstyrer: Eigil Holm
Der indlægges pauser. Af hensyn til kaffepauser og frokost er tilmelding nødvendig,
Tilmeldingsb l anket p å b agside n

plan for hele ådalen inklusiv de skovom
råder, der ikke allerede er omfattet af en
plan. I planen bør dele af skovområderne
udlægges som urørt skov og andre dele
som græsningsskov. Et element, der kan
sikre at der også i fremtiden vil forekom
me de seværdige røllebøge.
TAK
En tak til de adspurgte lodsejere, Nordjyl
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de artikel mulig.
CITERET LITTERATUR
Bobek, B. et al. 1979. Deer pressure on forage in a de
ciduous forest. - Oikos 32: 373-380.
Brunet, J. & Von Oheimb 1998. Migration of vascular
plants to secondary woodlands in Southern Swe
den. - Journal of Ecology 86: 429-438.
Bruw1, H. H. & Ejrnæs, R. 1998: Overdrev - en beskyt
tet naturtype. - Skov- og Naturstyrelsen, Miljø- og
Energiministeriet, København.
Etherington, J. R. 1 975: Environment and Plant Ecolo
gy. - John Wiley and Sons, New York.
Hiibertz, H. & Faurholdt F. 1989: Naturpleje i skov. Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, Køben
havn.
Knuth-Winterfeldt, H. 1981: Naturfredning i Dan
mark. - Danmarks Naturfrednings forenings Forlag,
København.
Kristensen, H. L. 1998. Hedens næringsstofkredsløb 
planter og mikroorganismer i et særegent samspil. 1: Strandberg, M. (red.), Hedens kultur og natur.
Rhodas, København, p. 27-32.
Madsen, F. K. 1979: Naturfredningssagens historie i
Danmark. - Odense Universitets Forlag, Odense.
Neuhiiuslova, Z. 1996: Beitrage zur Dynamik der
Kahlschlaggesellschaften (Succession of plant com
munities in forest clearings). - Preslia 68: 41-57.
Nielsen, F. 1988: Bønder, landbrug i Nordøstvendsys
sel gennem 200 år. - Nordtryk, Frederikshavn.
Nielsen, K. E. 1998: Gødningseksperimenter på hede 
effekter på jordbw1dskemiske processer. - 1: Strand
berg, M. (red.), Hedens kultur og natur. Rhodas,
København, p. 40-46.
Petersen, P. M. 1995. Dåvildtets indflydelse på vegeta
tionen i Maglemose i Gribskov. - Urt: 107-112.
Pliiger, E . 1991. Gødskning på vedvarende græsnings
arealer - en trussel. - URT 1 : 4-14.
Påhlsson, L. 1994: Vegetationstyper i Norden. - Tema
Nord 665: 1-627.
Riis-Nielsen, Torben et al. 1991: Hedeplejebogen - de
danske heders historie, pleje og udforskning. - Mil
jøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, København.
Rydgren, K., Hestmark G. & Økland, R. 1998: Revege
tation foliowing experimental disturbance in a boreal

Figur 8. Kambregne i Åsted Å dal. Foto: Louise
Lyng Johansen Bojesen, juli 1998.
Blechnum spicant i11 Asted Ada/. Plwto: Louise Lyug
Johnilseli Bojesen, july 1998

old-growth Picen nbies fores t. - Journal of Vegetation
Science: 763-776.
Schou, A. 1997: Kulturhistorisk inddeling af landska
bet. - Kulturhistorien i planlægningen, Skov- og Na
turstyrelsen, København.
Wind, P. 1992: Oversigt over botaniske lokaliteter 9
Nordjyllands Amt. - Miljøministeriet. Skov- og Na
turstyrelsen & Dansk Botanisk Forening, København.
Worsøe, E. 1979. Stævningsskovene. - Danmarks Na
turfredningsforenings Forlag. København.

UPUBLICEREDE KILDER
1. Anonym 1935: Overenskomst af 31 / 1 2 1935 (nævn)
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Træer Trees
Ask

Firblad

Acer pseudoplatanus

Ahorn

Fraxinus excelsior
Betu/a pubescens

Birk, DunBirk, Vorte-

Betu/a pendu/a

Bævreasp

Populus tremula

Bøg

Ouercus robur

Lathyrus pratensis

Fladbælg, Gul

Lathyrus montanus

Fladbælg, Krat-

Fladstjerne, Græsbladet

Fyr, Klit-

Pinus contorta

Fløjlsgræs

Holcus lanatus

Forglemmigej, Eng-

Gran, Hvid-

Picea glauca

Forglemmigej, Mark-

Gran, Rød-

Picea abies

Fredløs, Alm.

Cratageus laevigata

Hvidtjørn

Cratageus monogyna

Hvidtjørn, Engriflet

Sambucus nigra

Hyld, Alm.
Hyld, Drue-

Sambucus racemosa
Larix decidua

Lærk, Europæisk
Løn, Spids-

Acer piatanoides

Pil, Femhannet

Sa/ix pentandra

Salix cinerea

Pil, Grå-

Salix caprea

Pil, Selje-

Sarbus aucuparia

Røn, Alm.
Røn, SeljeÆble, Vild

Sarbus intermedia
Ma/us sylvestris

Ene

Juniperus communis

Gedeblad, Alm.

Lonicera periclymenum

Sarothamnus scoparius

Gyvel

Garylus avellana

Hassel

Lysimachia

Luzula pilosa

Frytle, Håret

Luzula multiflora

Frytle, Mangeblomstret
ssp. multiflora

Luzula campestris

Frytle, Mark-

Fuglegræs, Alm.

Stellaria media
Ornithopus perpusillus

Fugleklo, Liden
Følfod

Tussilago fartara

Gederams

Stachys palustris

Epilobium angustifolium

Gedeskæg, Småkronet

Tragopogon

pratensis ssp. minor
Gieuta virosa
Arternisia vulgaris

Gulaks, Vellugtende

Anthoxantum

odoratum
Solidago virgaurea

Gyldenris, Alm.

Erophila verna

Gæslingeblomst, Vår-

Piatanthera chlorantha

Kristtorn

/lex aquifolium

Gøgeurt, Plettet

Dactylorhiza maculata

Rosa canina ssp.

canina
Rosa canina ssp.

dumetarum
Prunus spinosa

Slåen
Tørst

Frangula alnus

Dværgbuske Dwarf-shrubs
Blåbær

Vaccinium myrtillus

HedelvnQ

ssp. macu/at a
Gåsefod, Hvidmelet

Calluna vuf.qaris

Hanekro, Alm.
Hanekro, SkovHejre, Blød

Chenopodium album

Galeapsis tetrahit

Hanekro, HampHaremad

Galeapsis speciosa
Galeapsis bifida

Lapsana communis
Bromus hordaceaus ssp.

Alchemilla filicaulis

Majanthemum bifolium
Dryopteris ti/ix-mas

Mangeløv, Alm.

Thelypteris limbosperma

Mangeløv, Bjerg-

Mangeløv, Bredbladet

Dryopteris dilatata

Thelypteris palustris

Mangeløv, Kær-

Mangeløv, Smalbladet

Dryopteris

Chrysosoplenium

Milturt, Alm.

Erodium cicutarium

Hestegræs, Krybende

Holcus mollis

Star, Hirse-

Carex panicea

Star, Håret

Carex hirta

Star, Lyng-

Carex ericetarum
Carex pairaei

Star, Pigget

Carex pi/ulifera

Star, Pille-

Carex echinata

Star, StjerneStar, Top-

Carex paniculata

Star, Vår-

Carex caryophyllea

Stedmoderblomst, Alm.

Chrysosplenium

oppositifolium

tricolor
Storkenæb, Pyrenæisk
Storkenæb, Stinkende

Filipendu/a ulmaria

Svingel, Eng-

Mentha aquatica

Svingel, Fåre-

Mælkebøtte sp.

Taraxacum sp.

Svingel, Rød

Mælkeurt, Alm.

Polygala vu/garis

Sværtevæld

Nellike, Tjære-

Solanum dulcamara

Lychnis viscaria
Geum rivale

Nellikerod, Eng-

Geum urbanum

Nellikerod, Feber-

Urtica dioica

Lycopus europaeus

Sødgræs, Butblomstret
Tagrør

Phragmites australis
Sieglingia decumbens

Tandbælg

Circium arvense

Padderok, Dynd-

Equisetum fluviatile

Tidsel, Horse-

Equisetum sy/vaticum
Hypericum maculatum

Perikon, Prikbladet
Perikon, Smuk

Hypericum perforatum

Hypericum pulchrum
Persicaria lapathifolia ssp.

Pileurt, Knudetlapathifolia

Polygonum aviculare ssp.

aviculare
Potentilla anserina

Pragtstjerne, Dag-

Silene dioica

Lolium perenne

Ranunkel, Bidende

Ranunculus acris ssp.

Ranunkel, KnoldRanunkel, Lav

Ranunculus bulbosus

Ranunculus repens

Circium oleraceum

Tidsel, Kål-

Carduus acanthoides

Tidsel, Tornet

Potentilla erecta

Tormentil

Linaria vulgaris

Torskemund, Alm.

Lychnis flos-cuculi

Trævlekrone

Bellis perennis

Ulvefod, Femradet

Lycopodium

annotinum
Vandkarse

Pimpinelia saxifraga

Pimpinelle, Alm.

Circium vulgare
Circium pa/ustre

Tidsel, Kær-

Tusindfryd
Fallopia convo/vulus

Glyceria plicata

Glyceria maxima

Sødgræs, Høj

Tidsel, Ager-

Equisetum palustre

Festuca ovina

Rumex acetosa

Syre, Alm.

Equisetum arvense

Padderok, Kær-

Festuca pratensis
Festuca rubra

Padderok, Ager-

Perikon, Kantet

Geranium

Chelidonium majus

Mynte, Vand-

Rajgræs, Alm.

Geranium

Aegopodium podagraria

Svalderkål
Svaleurt

Mjødurt, Alm.

Potentil, Gåse-

Viola tricolor ssp.

robertianum

Milturt, Småbladet

Pileurt, Vej-

Viola arvensis

Stedmoderblomst, Ager-

pyrenaicum

carthusiana

acris

hordaceaus
Hejrenæb

Majblomst

Pileurt, Snerle-

Anthemis arvensis

Gåseurt, Ager-

Rose, Håret Hunde-

Ajuga pyramidalis

Læbeløs, Pyramide-

Padderok, SkovArnica montana

Guldblomme

Gøgelilje, Skov-

Rose, Glat Hunde-

Convallaria majalis

Liljekonval

Nælde, Stor

Rubus idaeus
Virburnum opulus

Anthriscus sylvestris

Kørvel, Vild

Natskygge, Bittersød

Hindbær
Kvalkved

Lotus corniculatus

alternifolium

nummularia

Gråbynke

Rubus fruticosus

Brombær

Myosotis arvensis

Fredløs, Pengebladet

Gifttyde

Buske Shrubs

Myosotis scorpioides

Lysimachia vulgaris

Galtetand, Kær-

Salix aurita

Pil, Øret

Stellaria alsine

Teesdalia nudicaulis

Flipkrave

Elytrigia repens

Kællingetand, Alm.

Løvefod, Trådstænglet
Stellaria holostea

Fladstjerne, Sump-

Alnus glutin osa
Pinus sylvestris

Stellaria

graminea

El, Rød-

Fyr, Skov-

Kvik, Alm.

Athyrium filix-femina

Fladstjerne, Stor

Fagus sy/vatica

Eg, Stilk-

Paris quadrifolia

Fjerbregne

Cardamine arnara

Vejbred , Glat

Plantago major

Vejbred, LancetVikke, GærdeVikke, Muse-

Plantago lanceolata
Vicia sepium

Vicia cracca

Viol, Eng-

Viola palustris

Viol, Krat-

Viola riviniana

Viol, SkovVorterod

Viola reichenbachiana

Ficaria verna ssp. verna

Cf/l..,'d jfjlfC:JIIX

Hunaegræs, Alm.

Mosebølle

Vaccinium uliginosum

Hvene, Alm. Agrostis tenuis

Empetrum nigrum

Revling

Vaccinium vitis-idaea

Tyttebær
Urter

Herbs
Anemone nemorosa

Angelica sylvestris

Bakkestjerne, Bitter

Erigeran acer

Baldrian, Krybende

Valeriana sambucifolia

ssp. procurrens
Sanguisorba minor
Heracleum sphondylium

Bjørneklo, Alm.

Knautia arvensis

Blåhat

Blåmunke

Jasiane montana

Brandbæger, Alm.

Senecia vu/garis
Senecia jacobaea

Brandbæger, Skov-

Senecia sylvaficus

Herniaria giabra
Scrophularia nodosa

Brunrod, Knoldet
Bunke, Bølget

Deschampsia flexuosa

Bunke, Mose-

Deschampsia caespitosa
Arternisia campestris

Bynke, MarkDraphavre

Sueeisa pratensis
Arrhenatherum elatius

Dueurt, Glat

Epilobium montanum
Epilobium adnatum

Dueurt, Kantet

Epilobium ciliatum

Dueurt, Kirtiet

Epilobium palustre

Dueurt, Kær-

Dueurt, Lodden

Epilobium hirsutum

Dunhammer, Bredbladet

Typha Iatifalia

Egebregne, Dunet

Thelypteris phegopteris

Egebregne, Tredelt

Gymnocarpium

dryopteris
Engblomme
Engelskgræs

Trollius europaeus
Armeria maritima
Polypodium vulgare

Evighedsblomst, Rank

Tabel

Hieracium pilosel/a

Høgeurt, Håret

Hieracium

Høgeurt, Lancetbladet
/actucella

Hieracium

umbellatum
Cornus suecica

Hønsebær

Hønsetarm, Alm.

Cerastium fontanum var.

Hønsetarm, Femhannet

Cerastium

Gnaphalium

Cerastium

arvense
Iris, Gul

Rapgræs, Alm.

Poa triviafis

Ærenpris, Glat

Rapgræs, Eng-

Poa pratensis ssp.

Ærenpris, Læge-

pratensis
Rapgræs, Enårig
Rottehale, Knold-

Caltha palustris

8/echnum spicant

Kambregne

Phleum bertolonii

Anihyllis vulneraria
Alopecurus pratensis

Rævehale, Eng-

Rævehale, Knæbøjet

Alopecurus

geniculatus
Rumex acetosel/a

Rørgræs

Phalaris arundinacea

Polytrichum commune

Jomfruhår, Skov-

eanescens
Sideskærm

Berula erecta

Siv, Børste-

Juncus squarrosus
Juncus articulatus

Juncus conglomeratus

Siv, Knop-

Juncus effusus
Juncus bufonius

Siv, Tudse-

Skeblad, Vejbred-

Alisma plantago-

aquatica

Trifolium dubium

Kløver, Gul

Trifolium campestre
Trifolium arvense

Kløver, Hare-

Moehringia trinervia
Lactuca murafis
Trientafis europaea

Skovstjerne

Oxalis acetosella

Skræppe, Kruset
Skræppe, Skov-

Rumex crispus
Rumex sanguineus

Kløver, Hvid

Trifolium repens

Sneglebælg, Humle-

Kløver, Rød

Trifolium pratense

Snerre, Burre-

Knavel, Flerårig

Seleranihus perennis

Kogleaks, SkovKonellike

Snerre, Gul-

Ga/ium verum

Snerre, Hvid

Galium mollugo

Seirpus sylvaficus

Snerre, Kær-

Galium palustre ssp.

Melampyrum pratense

Vaccaria pyramidata

Kongepen, Alm.

Medicago /upulina

Galium aparine

Primula veris

Kodriver, Hulkravet

Hypochoeris radicata

Kløvtand, Bølgebladet

Dicranum scoparium

Kløvtand, Kost-

Dicranum majus

Kløvtand, Stor

Rhytidiadelphus

Kransemos, Alm.
triquestrus

Rhytidiadelphus

squrraosus
Rhytidiadelphus

Kransemos, Ulvefod-

palustre

Dicranoweisia cirrata

Krøltue, Alm.

Nikkemos, Alm.

Pohlia nutans
Cirriphyllum piliferum

Penselmos, Bleg
Stjernemos

Plagomnium elatum

Stjernernes, Brunfiltret
Stjernernes, SkovThujamos, Stor
Tungeblad

Thuidium tamariscinum

Chiloscyphus coadunatus
Plagiothecium

Tæppernes, Bølget
undulatum
Tæppernes, Gran-

Plagiothecium

curvifolium

Snerre, Lyng-

Galium saxatile

Star, Akselblomstret

Carex remota

Tæppernes, Gylden

Plagiothecium

succulentum

Konval, Stor

Polygonatum multifiarum

Star, Alm.

Carex nigra

Tørvemos, Butbladet

Centaurea eyanus

Star, Bleg

Carex pallescens

Tørvemos, Udspærret

Anchusa arvensis

8. Floraliste fra Åsted ådal i 1 998. Der er fundet i alt 302 arter.

Total list of species from A sted A da/ from 1998. The list contains 302 species.

Star, Hare-

Mnium hornum

Plagiomnium affine

Kornblomst
Krumhals

Dicranum

po/ysetum

/oreus

Skovsalat
Skovsyre

Laphocolea

bidentata

Kransemos, EngRhianthus serotiunus ssp.

Skovarve

Polytrichum formosum

Kamsvøb, Sylspidset

vernalis

Kløver, Fin

Hylocomium splendens

Calamagrostis

Skjaller, Tidlig

Campanula rotundifolia

Hypnum cupressiforme

Etagernes, Alm.

Rørhvene, Eng-

Trip/eurospermum

Klokke, liden

Mosser Mosses
Pleurozium schreberi

Kamille, Lugtløs

Campanula rapunculoides

Pteridium aquilinum

Ørnebregne

Fyrrernes, Trind

Rhianthus minor

Nardus stricta

Veronica beccabunga

Ærenpris, Tykbladet

Jomfruhår, Alm.

Skjaller, Liden

Klokke, Ensidig

Veronica

chamaedrys

Calamagrostis epigeios

Cynosurus cristatus

Katteskæg

Ærenpris, Tveskæggel

Rørhvene, Bjerg-

Kamgræs, Alm.
inodorum

Veronica officinafis
Veronica arvensis

Cypresmos, Alm.

Rødknæ

Siv, Lyse-

Iris pseudacorus

Poa annua
Phleum pratense

Rottehale, EngRundbælg

Veronica serpyllifolia

Ærenpris, Mark-

Siv, Glanskapslet

Hønsetarm, Storblomstret

Kohvede, Alm.

Engelsød, Alm.
sylvaticum

Hieracium vu/gatum

Høgeurt, Alm.

Kabbeleje, Eng-

Prunella vu/garis

Brunelle, Alm.

Djævelsbid

Crepis paludosa
Crepis teclarum

semidecandrum

Brandbæger, EngBrudurt

Høgeskæg, Tag-

triviale

Malinia caeru/a

Blåtop

Capsella bursa-pastaris

Høgeurt, Smalbladet
lmpatiens noli-tangere

Balsamin, SpringBibernelle

Agrostis gigantea

Hvene, Stortoppet
Høgeskæg, Kær-

Lemna minor

Anemone, Hvid
Angelik

Hvene, Kryb- Agrostis stolonifera
Hyrdetaske

Andemad, liden

�

uacry11s glomerata

r\.IUI\1\�Iyt ty

Carex leporina

squarrosum

Sphagnum palustre
Sphagnum

Boganmeldelse
Ole Fogil Nielsw: De dnuske græshopper. 192 side1; illd
buudel. ISBN 87-88757-50-1 . Apollo Books, Steuslmp
2000. Pris 375 kr.
Den sydfynske forlag Apollo Books har udgivet " De
"
danske græshopper af Ole Fogh Nielsen. Bogens 192
sider er rigt forsynet med 125 farvefotos, udbredelses
kort og stregtegninger samt en CD med græshopper
nes sang. Prisen er med støtte fra Aage V. Jensens Fon
de (dem med Vejlerne og Æbelø) forblevet rimelig.
Forlaget, som siden 1984 har udgivet " Danmarks
"
Dyreliv er hermed nået til Bind 9 i serien, som her
med omfatter Danmarks svirrefluer, Nordens målere,
Nordeuropas pyralider, Nordeuropas prydvinger,
Nordens ugler, Nordeuropas snudebiller (kortsnuder)
"
samt endelig " De danske guldsmede , som også var
forfattet af Ole Fogh Nielsen. Det er en kadence på kun
l!> bind pr. år, men man kan da håbe, at forlaget vil
fortsætte eller endog accelerere udgivelserne i denne
glimrende serie.
Dette gælder især, hvis forlaget med de seneste ud
givelser, er ved at have fundet et klart formål, afgræns
ning, form og lay-out for serien, som har slingret noget
afsted igennem udgivelsestiden. Jeg kan ikke vide, om
ensartetheden i de seneste to bind om hhv. guldsmede
og græshopper skyldes enten forfattersammenfaldet,
at der i begge tilfælde er tale om grupper med relativt
store, fotogene dyr med relativt få danske arter, eller at
forlaget har lagt sig fast på en klar linie, som klart
dansk og mere populær. Nu er forskellen mellem
"
" Danmarks Dyreliv og det højfaglige "Fauna Ento
"
mologica Scandinavica blevet til at få øje på - nu kan
man tilmed sammenligne med tidligere autoritative
danske græshoppeudgivelser, nemlig Knud Th. Holst' s
"
" Danmarks Fauna, bd. 79 (1970) og " Fauna Entomo
"
logica Scandinavica, bd. 16 (1986) .
Alt i alt kan jeg anbefale bogen varmt for såvel
dens faglige som æstetiske værdier, både til den er
farne entomolog som til den bredere naturhistoriker.
Af bogens 192 sider består de 131 af beskrivelser af de
32 danske arter, dvs. 4 sider pr. art. Generelt falder de
danske navne til arterne heldigt ud, men lever næppe
op til de nye nomenklaturregler, der også tit har med
ført nogle klodsede danske navne. Artsgennemgan
gene er gode: ensartede og klart opbygget med flg.
w1derafsnit: (indledning), udseende, levested, livs
cyklus og adfærd, udbredelse og sang. Samtidig er de
alle forsynet med meget fine fotos og illustrationer,
bl.a. 2-3 fotos af af arten i vegetationen eller på jord.
Kun i enkelte tilfælde (fx. den uddøde Hedeskratte)
er nålede udspændte dyr fotograferet på en anonym
baggrund, og her angiver billedteksten sobert, at
"
"billedet viser en præpareret han . Der altid et godt
foto af artens typiske levested og et sangdiagram. En
delig er der et lille men glimrende udbredelseskort,
men da der ikke er foretaget kortlægning af græshop
per, er kortene især baseret på Holst (1986) samt for
fatterens senere observationer. Da der heller ikke er
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historik, er der ikke så meget nyt her mht. status og
udvikling.
Særdeles nyt og velkomment er den stærke beto
ning af sangen - ikke mindst som et vigtigt værktøj til
artsbestemmelse. Især i dag, hvor en transportabel
CD-afspiller (en disc-man) kan erhverves for en rime
lig penge, kan man jo tage CD'en med i felten. Jeg må
indrømme, at jeg ikke har afprøvet bestemmelse af ar
terne (nov. 2000), hverken via CD'en eller den indby
dende korte klassiske 7 siders nøgle. Nøglen lettes na
turligvis af de kun 32 arter, og ser vældig oversigtslig
og indbydende ud. Der er enkle gode tegninger til
hvert punkt med de afgørende karakterer fremhævet
på pædagogisk vis. Nøglen understreger, igen meget
sobert, vanskelighederne i visse af bestemmelserne.
Jeg havde gerne afprøvet nøglen på en god uøvet ama
tør, for min erfaring med allehånde nøgler siger mig,
at det sjælden går (så let) som præsten prædiker.
Skal jeg overhovedet indvende noget, er det især to
ting- en lille og en større. Mens det generelle afsnit
"
om " Føde er glimrende, er oplysningerne om føde
for de - stort set - rent planteædende markgræshop
per typisk indskrænket til noget a la " Både nymferne
og de voksne er planteædere, der først og fremmest
"
lever af forskellige græsser . For naturforvaltningen
er det afgørende, om (mark)græshoppernes udbre
delse helt overvejende afgøres af biotoptypen og ikke
af specifikke plantearters forekomst, men hvis det
snarere er pga. manglende viden (hvad jeg godt kun
ne tro), skulle dette udtrykkes med lidt større forbe
hold. Samtidig synes jeg nok, at der bruges lige vel
nok meget plads på nogle udmærkede men også me
get traditionelle afsnit med generel biologi samt om
præparering, fotografering, terrarier og lydoptagel
ser. Især afsnittet om sangen er glimrende og her har
forfatteren tydeligvis sit hjerte. Personligt savner jeg
et større og fagligt stærkere afsnit om græshopperne
og naturforvaltningen, fx. status i Danmark og sam
menhæng til ændringer i arealanvendelse, trusler,
fredninger, mm.
Alt i alt skal Ole Fogh Nielsen (og støtter jf. titel
blad) have stor tak og ros for at have gjort endnu en af
vore spændende insektgrupper tilgængelige for både
amatører og eksperte1� og bl.a. også lettet den videre
udforskning af nogle af vore mest spændende men
også truede naturtyper, overdrev, klitter, heder og
fersk og salt eng. Nu står et-flere bind om danske
tæger højt på min ønskeseddel. Behovet er stort og de
"
vil egne sig perfekt til denne "Danmarks Dyreliv s
nye fine stil.

feus Redderseli

Masseforekomst og træk af fireplettet libel

(Libellula quadrimaculata L.)

på Skagen Odde i 2000

Morten DD Hansen
Naturhistorisk Museum, Århus
Universitetsparken, Bygning 210,
SODD Århus C

M ass occurence and m ig rat ion of Libellula quadrimaculata at the Skaw Pe n insul a,

N Jutl and, De nm a r k in 2000
During May and June 2000 the dragonfly Libellula quadrimaculata was extremely com
mon at the Skaw Peninsula in northern Jutland, Denmar k. A sudden, massive emer
gence from the smal!, shallow lakes (water-covered area >l km') on the peninsula to
ok place on May 8, after a long period of hot and sunny weather conditions. The den
sity of larval exuviae in this area was estimated to exceed l m', and on May 14, more
than 3000 stationary dragonflies were recorded in a 300 m transect count. At the
northemmost coastline of the peninsula, migrations to ok place during the period May
12-16, with a pronounced peak on May 16 when thousands of dragonflies migrated
towards west against a light westerly breeze. Four 1-minute counts were performed,
and the mean density was estimated to 160 migrating L. quadrimaculata per 50 meter
front per min u te. As the width of the migratory wave was approx 500 meters, i t can be
calculated that, on this day, almost 100.000 L. quadrimaculata per hour migrated
towards west on the Skaw Peninsula. Although the species was still very common du
ring the foliowing weeks, no further migrations were recorded, probably due to cold
and windy weather conditions. These observations are discussed in relation to the mi
gration ecology of the species.

INTRODUKTION
Alle guldsmedearter foretager vandringer
i større eller mindre omfang. I kulturland
skabet sker bevægelserne ofte langs vand
løb eller frem og tilbage mellem enkelte
vandhuller i agerlandet (Conrad et al.
1999). Det er diffuse vandringer, som nor
malt kun kan registreres, hvis guldsmede
ne mærkes. Langt mere iøjnefaldende er
det imidlertid, når guldsmede begynder at
trække i større flokke. Litteraturen om
guldsmede indeholder talrige eksempler
herpå, fra Europa bl.a. for stor hedelibel
(Sympetrum striolatum), brun kejsergulds
med (Hemiannx ephippiger) og fireplettet li
bel (Libelluln qundrimnculntn) (oversigter i
Williams ( 1 958) og Johnson (1969), for
brun kejserguldsmed se endvidere Cedha
gen (1 988)).
I Nordeuropa er det især den fireplettede
libel, som visse år i maj-juni kan foretage
meget store, kollektive trækbevægelser,

Flom og Fauna 107 (1): 22-26. Arlws 2001

bl.a. i 1963 (Burton 1996) og 1971 (Dumont
& Hinnekint 1973). Også i Danmark er ar
ten flere gange blevet rapporteret trækken
de i gammeltestamentelige sværme omfat
tende millioner af individer, bl.a. i 1889 i
NV-Jylland (Larsen 1950), i 1934 (Esben-Pe
dersen 1934) samt i 1949 på Bornholm (Lar
sen 1950). Fænomenet har således gennem
tiden tiltrukket sig en betydelig opmærk
somhed, men der er stadig store huller i vor
viden om artens trækøkologi. Da trækket i
langt de fleste tilfælde først bemærkes en
route, ved man kun meget lidt om oprindel
sen og timingen af trækbevægelserne i for
hold til klækningen. Da vi i Skagen
(57°45'N, 10°36'E) i maj-juni 2000 havde lej
lighed til at iagttage fireplettede libeller un
der hele trækforløbet, dvs. fra masse
klækning til selve trækket, vil jeg i det føl
gende redegøre for vore observationer - og
så for at anspore andre til at holde øje med
de trækkende insekter.
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Fig. 1 . Forekomst af flyvende fireplettet libel (Libelluln qundrimnculntn), anført som antal individer, optalt
langs en 300 meter transekt i Nedre Mose, Skagen, i perioden maj-juli 2000 (bemærk logaritmisk skala på
y-aksen).

Ocwrre11ce ofjlyi11g Libellula quadrimaculata, ns specimens cou111ed, nlo11g n 300 111eler !museet in Nedre Mose,
Sknw, duriug Mny-july 2000 (log-sen/e 011 y-nxis).

FOREKOMST I NEDRE MOSE, SKAGEN
Klækningen af fireplettet libel begyndte
den 8. maj 2000 om morgenen efter en
længere periode med varmt og tørt vejr.
Allerede hen på eftermiddagen observe
redes mange hundrede nyforvandlede
guldsmede omkring Nedre Mose, og
mange fund af larvehuder på bukkeblad
og gul iris bekræftede, at der fandt en
massiv klækning sted i området. Efterføl
gende foretog vi næsten dagligt optællin
ger af guldsmede ad en 300 meter lang
rute i området (figur 1 ), hvor alle flyven
de guldsmede inden for synsafstand blev
forsøgt optalt. Antallet var kun højt
(> 100 individer langs transekten) i be
gyndelsen af perioden, og det højeste an
tal (3000) blev registreret allerede den 1 4 .
maj, k u n 6 d a g e efter klækningens be
gyndelse. Fireplettet libel optrådte i om
rådet indtil begyndelsen af juli, og æg
læggende hunner registreredes så sent
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som den 28. juni, l� måned efter klæk
ningens begyndelse.
TRÆKBEVÆGELSER
I dagene umiddelbart efter den 8. maj sås
en del fireplettede libeller fjernt fra nær
meste vådområder, bl.a. sås flere individer
i Byparken i Skagen samt i selve Skagen
By. Der iagttoges dog ingen egentlige
trækbevægelser. I en let østenvind den 1 2 .
maj observerede jeg i tidsrummet 15151 615 ca. 1 00 østtrækkende guldsmede
langs Skagen Nordstrand, men trækket
var lidet iøjnefaldende, og det kun blev re
gistreret, fordi jeg var på udkig efter det.
Den 15. maj om eftermiddagen registre
rede den lokale ornitolog Knud Pedersen
fugletrækket ved Skagen Nordstrand, og i
sin notesbog noterede han i løbet af et par
timer > 1000 fireplettede libeller, som trak
mod nordvest. Om morgenen den 1 6 . maj
sad Knud Pedersen længere mod øst, ved

Fig. 2. Trækket af fireplettet libel (Libelluln qundrimnwlntn) den 16. maj 2000. De to observationer er omtalt i
teksten.

Tlle migrntio11 of Libellula quadrimaculata 011 16 May 2000. Tlle two observntio11S were esti11mted to l) 1 2000 per
250 meters per lww; nud 2) 1 00.000 per 500 111elers per lwur.

Grenen, hvor han igen noterede et meget
stort nordvestgående træk af fireplettet li
bel, som foregik over en bred front - om
kring kl. 0830 optalte han guldsmedene i
teleskop, og totalt anslog han trækket over
en front på 250 meter til at omfatte 1 2000
individer pr. time (figur 2, observation 1 ) .
Samme morgen besøgte forfatteren og
Finn Wiesneck Skagen Nordstrand i tids
rummet 0830-0915. Bag den yderste klit
række foregik et yderst massivt vestgåen
de træk af fireplettet libel (figur 2, obser
vation 2). Trækket var i gang, da vi ankom,
og foregik stadig med uformindsket styr
ke, da vi forlod stedet. Trækket foregik

kun over et ca. 500 meter bredt bælte, såle
des at der ved Skagen Odde Naturcenter
ca. 1200 meter fra kysten ikke bemærke
des flere guldsmede end normalt. Alle
guldsmede uden undtagelse fløj mod vest
imod en svag vestlig søbrise.
For at få et mål for trækkets omfang fo
retog vi omkring kl. 0900 fire et minuts
tællinger af trækkende guldsmede, som vi
med det blotte øje kunne se passere en 50
meter front inden for den yderste klitræk
ke ved Skagen Nordstrand. Tællingerne
gav en gennemsnitlig tæthed på 1 60 indi
vider pr. minut pr. 50 meter (de fire tællin
ger var 1 90, 1 70, 1 40 og 145)
altså om-
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kring 1 00000 fireplettede libeller pr. time
over de 500 meter, som trækket foregik
over. Det drejer sig utvivlsomt om en
fortsættelse af det træk, som Knud Peder
sen observerede på Grenen (figur 2). I de
følgende dage blev vejret koldere, og selv
om der blev set mængder af guldsmede i
Skagen-området, iagttoges ikke yderligere
trækbevægelser.
DISKUSSION
Trækkets rwnlige struktur lå tæt op ad
det, som Larsen ( 1 950) beskriver for lig
nende træk på Bornholm: Trækkende
guldsmede flyver meget lavt, men stopper
ikke op for at søge føde eller parre sig. De
følger kystliniens forløb (ledelinietræk),
helst op mod vinden. Trækket af fireplettet
libel på Skagen Nordstrand var ligesom
de bornholmske træk meget iøjnefalden
de, men på trods af dette drejede det sig
formentlig om w1der � million dyr, som i
løbet af dagen trak over Skagen Odde altså noget under de antal på >>mange mil
lioner<<, som blev rapporteret fra Born
holm og Nordjylland. Da tætheden af
tomme larvehuder i kanten af den over l
km2 store Nedre Mose blev anslået til at
overstige l pr. kvadratmeter, kan det uden
rimelig tvivl antages, at langt hovedparten
af de trækkende guldsmede faktisk var af
lokal oprindelse, måske suppleret med
guldsmede fra resten af det nordlige
Vendsyssel.
Hvor trækker guldsmedene hen? Alle
kompasretninger er repræsenteret i de æl
dre danske angivelser (Esben-Pedersen
1 934, Larsen 1950), og intet tyder derfor på
en geografisk orientering. Det generelle
billede er, at fireplettet libel orienterer sig
imod vinden, altså det stik omvendte af
ørkengræshoppernes medvindstræk (Ra
iney 1989) . Det er dog uvist, om denne ori
entering er typisk for artens vandringer.
Når tætheden bliver meget stor, er der til
gengæld ingen tvivl om, at guldsmedene 
i lighed med ørkengræshopperne - orien
terer sig i forhold til hinanden (Dumont &
Hinnekint 1 973), og dette har formentlig
stor indflydelse på flokkenes opførsel og
stabilitet. Sværme af guldsmede har såle-
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des flere gange kunnet følges over
strækninger på flere hundrede kilometer,
bl.a. rundt i Nordjylland, rundt på Born
holm samt fra Bornholm til Øland (Larsen
1 950). Imidlertid synes den økologiske be
tydning af trækket blot at være, at guld
smedene finder nogle nye vandhuller, uan
set om tætheden er stor eller lille. Derfor
skal de store trækbevægelser den 15. og
16. maj formentlig blot betragtes som en
mere talrig udgave af de vandringer, som
næsten altid foregår i landskabet (Conrad
et al., 1 999), jf. iagttagelserne af det diffuse
træk den 12. maj.
Fireplettet libel hører til den gruppe af
insekter, hvor selve trækket og trækretnin
gen ikke styres af årstiden (aseasonal mi
gration, se Tauher et al. 1 986), og det er
derfor uhyre vanskeligt at forudsige, hvor
og hvornår sådanne massevandringer vil
finde sted. Der er dog flere forhold, der
kan have indflydelse på de egentlige
sværm-træk. Først og fremmest kan de ek
straordinært store tætheder forårsage et
totalt sammenbrud i territoriestrukturen,
hvorved alle guldsmede bliver »strejfere«
i stedet for territorie-ejere (Convey 1 989).
Hvis dyrene tillige klækker i stresset til
stand, fx pga. sult eller parasitering, er der
en meget stor sandsynlighed for, at de
hurtigst muligt vil forsøge at trække langt
væk fra de dårlige forhold på fødestedet i
håb om at finde mere velegnede leveste
der. Denne strategi kendes i større eller
mindre mnfang fra mange insekter, bl.a.
tidselsommerfugl (Vnnessn cm-dui) og ør
kengræshoppe (Schistocerca gregnrin) (Wil
liams 1 958, Rainey 1 989) .
Hvorfor bliver fireplettet libel nogen år
så usædvanligt talrig? Det gives der i litte
raturen ingen entydige svar på, men det er
indlysende, at antallet af klækkede indivi
der kun kan afuænge af to grundlæggen
de forhold: antallet af lagte æg og larver
nes overlevelse frem til klækning. I et eks
tremt lavvandet område som Nedre Mose
vil larveoverlevelsen utvivlsomt være
stærkt afl1ængig af vedvarende vand
dækning i området. Endelig vil det have
stor betydning, hvis larven kan forcere sin
udvikling, så den kun varer to frem for tre

år. Vedvarende høj vandstand i Nedre Mo
se og på Hulsig Hede gennem de seneste
år kan udmærket have bevirket en generel
stor larveoverlevelse, ligesom den usæd
vanligt varme sensommer i 1 999 kan have
forceret udviklingstiden for 1998-generati
onen så meget, at denne i 2000 har kunnet
klække sammen med generationen fra
1 997.
Williams (1958) nævner, at migrerende
L. qundrimaculntn ofte er kraftigt parasite
ret af trematoder af slægten Prosthogoni
mus, og Dumont & Hinnekint (1973) fore
slår, at det i virkeligheden er parasitterne,
der styrer guldsmedenes bestandssving
ninger. Det skal i øvrigt bemærkes, at høn
sefugle bliver sterile og i mange tilfælde
dør efter at have spist parasit-inficerede
guldsmede (Williams 1958) !
Guldsmede på vandring er ingenlunde
et sjældent syn i Damnark. På det syd
vendte træksted Rosenvold ved Vejle
Fjord er luften nogle år i september-okto
ber fyldt med store mængder af efterårs
mosikguldsmed (Aeshnn mixtn) og blod
rød hedelibel (Sympetrum sanguineum) (eg
ne observationer). Også her søger guld
smedene op mod vinden og ses til tider i
endog meget store koncentrationer, den
1 7 / 9 1 996 således mange tusinde træk
kende S. snnguineum (egne observationer) .
Sådanne sydgående efterårstræk er også
observeret i Alperne og i Pyrenæerne (se
bl.a. Williams 1958, Johnson 1 969), og det
lader ligeledes til at være et hyppigt tilba
gevendende fænomen i det østlige Nord
amerika (Russel et al. 1998), hvor der dog i
modsætning til i Danmark formodes at
være tale om et >>klassisk« returtræk efter
forældregenerationens nordtræk om for
året.
Hvor ofte de store træk af fireplettet li
bel egentlig foregår, står hen i det uvisse,
men Bertel (1 996) anfører, at ornitologer i
Skagen før har iagttaget lærke- og aften-

falke jage myriader af guldsmede på var
me maj- og junidage. Man kan derfor
håbe, at kommende års observationer i
Skagen-området kan løfte lidt af sløret for
omfanget og hyppigheden af trækbe
vægelserne hos fireplettet libel.
TAK
Jeg vil gerne takke Knud Pedersen for at
have stillet sine observationer til rådighed.
Finn Wiesneck, Kim Aaen og Torben Meld
gaard skal have tak for medvirken til de
hyppige optællinger i området.
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Boganmeldelse
Lars-Hmrik 0/eseu: S111å dyr i so og å. Med teguiuger nfJn
kob Suueseu og Beute Vitn Pederseu. Tur-Natur. For111nf
20x14,5 cu1. ISBN 87-12-02901-7. 231 sider. G.E.C. Gnd.
Købeufinvil 1999. I11db. Kr. 138.
Det første bind i denne serie (Små dyr i skoven) blev
anmeldt i Flora og Fauna 105, side 28. Det nye bind er
udarbejdet efter de samme retningslinier, men omtaler
og illustrerer kun omkring 500 arter. Det er dog flere
arter, end der er taget med i andre populære bøger om
det samme emne, fx Politikens >>Hvad finder jeg i sø og
å«, som medtager 369 arter. De forskellige dyregrup
per har dog fået en meget uensartet behandling. Der er
medtaget 65 arter og slægter af Vårfluer ( 39 % af de
danske arter), men fluer og myg, som er langt den arts
rigeste gruppe i ferskvand, har fået en noget kortfattet
omtale. Eksempelvis er der kun medtaget en art af
svirrefluer, som i dag er en velkendt familie med ad
skillige spændende akvatiske arter. Af vandmider er
der kun omtalt 6 arter, medens »Hvad finder jeg i sø
og å<< behandler 16 arter.
De fleste voksne dyr og silhuetter er tegnet af Jakob
Sunesen, medens Bente Vita Pedersen har tegnet de
fleste larver og mider samt snegle, muslinger og vand
planter. Tegningerne er gem1emgående gode, men far
ven hos Rød Vandnymfe (side 49) er for orange.
Trods det imponerende opbud af konsulenter, der
har medvirket, er der en del fejl i teksten. Side 59 an
føres, at den voksne døgnflue har meget lange føle
horn. I virkeligheden er antennerne meget korte, men
forveksles med det lange forreste benpar. Forfatteren
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benytter betegnelsen antenner hos dafnier, men føle
horn hos vandlopper. Hvorfor ikke være konsekvent
og bruge den korrekte betegnelse antenner hos dem al
le.
På side 36 angives, at vi har ca. 48 arter af guldsme
de i Danmark. Det korrekte tal er i øjeblikket 53 arter.
Hos døgnflueslægten Pnrnleptoplllebin er gællebladene
trukket ud i 2 spidser, ikke som anført i en spids. På
side 113 kaldes Vandnavle for navle. Siv (side 114) er
ikke et halvgræs, men hører til sin egen familie. Hale
tudsen hos løgfrø (side 92) er ikke 13 mm, men snarere
13 cm.
Det virker måske overraskende, at vi kw1 har ca. 35
arter af Dansefluer i Danmark, da vi har 34 arter alene
af slægten Empis, men det er korrekt. De øvrige arter i
den tidligere store familie er nu spaltet op i flere selvs
tændige familier.
Efter gennemgangen af aTterne er der afsnit om dyr
på flydeblade, på vandhinden, i pytter og ud tørrende
vande, planteplankton, fødekæder i en ren sø, svær
me, dyr på sten i hurtigt strømmende vande og et
vandløbs selvrensende egenskab. Der afsluttes med
ordforklaringer og et register over danske og latinske
navne, men der mangler en litteraturliste. På indersi
den af omslaget kan man ved hjælp af en række teg
ninger finde frem til, hvor i bogen man finder omtale
og afbildning af det pågældende dyr.
Trods de nævnte skønhedspletter, kan den prisbilli
ge bog, evt. sammen med andre bøger, anbefales ved
bestemmelse af dyr fra ferskvand.

Ems! Torp

Udbredelsen af Danmarks eneste helt land-levende vårflue,

Enoicyla pusilla Burm.
Peter Wiberg-Larsen
Fyns Amt
Natur- og Vandmiljøafdelingen
Ørbækvej 100
5220 Odense SØ

The d istr i b ut ion of the terrestr i a l c a dd is fly, Euoicyln pusilln Burm. in Denm a r k

Enoicyln pusil/n was first discovered in Denmark i n 1881, but has, for many years,
received only littie attention. However, the present study reparts on extensive sear
ches for the species in Danish forests along with inddental findings during the last 25
years. The species was readily found at most sites within its distributional range. Far
most recordings were from mature deciduous woods with additional scattered find
ings in hedgerows with deciduous trees . The larvae were normall y found very close to
tree stems and sametimes also on the lower trunks. E. pusil/n showed a strictly southern
distribution in Denmark, although it is apparently absent from some southern islands
(Fyn, Langeland, Bornholm) . Current distribution is discussed involving the restricted
migration potential of both adult and larval stages in relation to the development of
climate, of its forest h abitat, and of water barriers since the last glaciation.

Vårfluer er en af de artsrigeste insektorde
ner i ferskvand, i Danmark kun overgået
af tovinger og biller. Samtidig udviser
gruppen en meget stor variation i larvesta
diet, hvad angår udseende, levevis og ikke
mindst valget af levested. De danske arter
findes således i alle mulige typer af strørn
mende eller stillestående ferske vande, og
en enkelt art kan endda tåle saltholdighe
der op til ca. 15%o. Flere arter er desuden
knyttet til grænseområdet mellem vand
og luft, hvor grundvand træder frem i
form af kilder eller væld. Til dato er der
fundet 1 68 arter i Danmark. Kun en af dis
se er helt terrestrisk, dvs. lever hele sit liv
på land. Denne artikel handler om udbre
delse og levevis hos denne usædvanlige
art, Enoicyln pusil/n (Burrneister 1839).
Selvom W. Wiistnei allerede i 1881 som
den første fandt voksne E. pusilln i Dan
mark, blev larver først meldt fra Danmark
i forsommeren 1913 (Petersen 1 914). Det
var lærer H.P.S. Sønderup fra Maribo, som
»havde fundet dem dels i nærheden af
Maribo og dels ved Guldborg under mos
og lav ved foden af bøgetræer«. Denne
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meget præcise beskrivelse af larvernes le
vested siger alt: E. pusilln er især knyttet til
skov, hvorfor jeg i det følgende vil kalde
arten for 'skovvårfluen' .
Arten tilhører familien Lirnnephilidae,
hvis akvatiske/ serni-akvatiske larver alle
har gælletråde på de fleste bagkropsled.
Sådanne gælletråde mangler helt hos 'skov
vårfluen', der også mangler det klorid
epitel, som dens vandlevende slægtninge
benytter til at opretholde saltbalancen (se
Wichard & Schrnitz 1 980) . Også de voksne
er specielle. Mens hannen har normalt ud
viklede vinger, er hunnen således praktisk
talt vingeløs (med kun små rester af vinge
anlæg). Sådan kønsdirnorfi kendes ikke
fra andre danske vårfluer, men fra enkelte
i det øvrige Europa.
METODE
For at klarlægge den danske udbredelse af
'skovvårfluen' undersøgte jeg i perioden
1 986-1998 en række skove (tabel l og 2).
Lokaliteterne var ikke systernatisk ud
valgt, men blev i reglen besøgt i rekreativt
øjerned eller i forbindelse med under-
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Tidspunkt

Finder

(year)

(co/lector)

32UNG01 9456

1 986

PWL

Højen Bæk, Stokbro

32UNG330704

1 987

PWL

EJ

Sønderskov v. Erritsø

32UNG4355

1 993

PWL

SJ

Egeskov NØ f. Frøslev Mose

32UNF1 72753

1 990

PWL

SJ

Kystskov mellem Rønshoved
og Knudsmade

32UNF33881 3

1 990

PWL

SJ

Sr. Hesselmark, V. f. Åbenrå

32UNF243982

1 990

PWL

SJ

Draved Skov, vestlige del

32UM F974972

1 990

PWL

SJ

D rave d

32UM F9797

1 930

Hoffmeyer'

SJ

Skov umid. N. f. Jels Midtsø

32UNG1 4473

1 990

PWL

SJ

Lindet Skov, 1 km V. f. Lindet

32UMG975172

1 987

PWL

Distrikt

Lokalitet

(district)

(site)

WJ

Skovhoved, Ø.f. Folding

EJ

UlM-koordinater

SJ

Skov V. f. Ulstrup, Løgumgårde

32UMG956046

1 987

PWL

SJ

Skov v. N.bred af Vedsted Sø

32UNG233 1 65

1 987

PWL

SJ

Skov S. f. Krusmølle, Å benrå

32UNF312961

1 986

PWL

SJ

Skov v. Lillemølle, Hoptrup A

32UNG276 1 58

1 986

PWL

SJ

Hegn v. Gl. Tiset Kirkevej, Gram

32UNG024268

1 986

PWL

SJ

Gram Slotspark, Gram

32UNG040274

1 986

PWL

SJ

Rønhave, Als

32UNF489902

1 975

H. Rostgaard

SJ

Skeide Kobbelskov, Broagerland

32UNF485793

1 982

M. Kavin

SJ

Sønderborg

32UNF5383

1 881 - 1 904

WOstnei1·'

SJ

Hoptrup

32UNG29 1 5

1 920-1931

Findal'

sz

Vallø Dyrehave

32UUB24

1 985

M. Stoltze

LFM

Maribo

32UPF5972

1 91 3

Sønderup'

LFM

Guldborg

32UPF7584

1913

Sønderup'

Tabel 1 . Danske lokaliteter med forekomst af Enoicyla pusil/a. Forklaringer: SJ - Sydjylland; EJ - Østjylland; WJ Vestjyl land; SZ - Sydsjælland; LFM - Lolland, Falster & Møn (se figur 2 for afgrænsning af distrikter); PWL - P. Wiberg-Larsen; Zoologisk Museum København; ' Esben-Petersen & Findal ( 1 937); ' Petersen ( 1 9 1 4).
1

Danish siles wilh records of Enoicyla pusilla. Explanations: SJ - southern Jul/and; EJ - eastern Jul/and; WJ western Jul/and; SZ- southern Zealand; LFM - Lolland-Falster-Møn (see figure 2).PWL - P Wiberg-Larsen; Zoologisk Museum /(øbenhavn; ' Esben-Petersen & Findal(1937); ' Petersen(1914).
1

søgeiser af nærliggende søer eller vand
løb. Hver lokalitet blev i reglen kun un
dersøgt en gang, hvorved larver og evt.
tomme larve- og puppehuse blev eftersøgt
i op til 30 minutter. 'Skovvårfluens' larve
er let at kende fra evt. 'sæk' -byggende
småsommerfugle på dens svagt koniske,
krumme, og 1,5 til 8,5 mm lange hus byg
get hovedsagelig af små sandkorn, men
også med små stykker af dødt plantema te-
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riale (fig. 1). Det er således muligt at regi
strere arten med sikkerhed ud fra såvel be
boede som ubeboede larve- og puppehuse.
'Forladte' huse bevares i øvrigt relativt
godt. Så selvom undersøgelsestidspunktet
dermed ikke er afgørende for, om arten re
gistreres eller ej, blev hver lokalitet på nær
en undersøgt i perioden april-juli, hvor lar
verne er store og dermed mest synlige. Ef
tersøgningen var især koncentreret om par-

Distrikt

Lokalitet

(district)

(site)

WJ

Skov ved Karstofte Å 's udløb i Skjern

32VMH91 0008

1 986

WJ

Kielund Plantage

32UMG957583

1 987

EJ

Skov v. Rugaard Nørresø, Ø.f. Hyllested

32VPH 1 20399

1 991

EJ

Skov S. f. Femmøller

32VNH983331

1 991

EJ

Hestehaven, Kalø

32VNH9 1 1 389

1 991

EJ

Skov ved Almind Sø, Silkeborg

32VNH340233

1 993

EJ

Yding Skovhøj

32VNH495060

1 987

NEJ

Fosdalen, Vendsyssel

32VNJ252323

1 990

F

Øksenrade Skov, Middelfart

32UNG450502

1 993

F

Skov ved Wedellsborg

32UNG522356

1 993

F

Langesø Skov, Ø.f. Morud

32UNG771448

1 988

F

Skov ved Stamperenden, Bogense

32UNG71 2574

1 99 1

F

Vesterskov, SØ f. Vester Kærby

32UNG970435

1 986

F

Fredskov, S. f. Lundeborg

32UPG 1 3 1 096

1 988

F

Duereds Vænge, Horne

32UNG729055

1 990

F

Damsbo Skov

32UNG722 1 4 1

1 990

F

Vornæs Skov, Tåsinge

32UNF981961

1 990

F

Skovsgård, Langeland

32UPF1 40792

1 996

F

Gulstav, Langeland

32UPF085658

1 990

NEZ

Gribskov, V. f. Esrum Sø

33UUC348084

1 998

B

Kystskov ved Bobbeå

33UVB9641 82

1 987

B

Døndalen

33UVB9261 96

1 987

UTM-koordinater

Tidspunkt
(year)

A

Tabel 2. Lokaliteter, hvor Enoicyla pusil/a er eftersøgt uden held af forfatteren. Forklaring: EJ - Østjylland; WJ - Vest
jylland; NEJ - Nordøstjylland; F - Fyn; NEZ - nordøstsjælland; B - Bornholm.
Siles at which Enoicyla pusilla have been searched without success by the author. Explanations: EJ - eastern Jul
land; WJ - western Jutland; NEJ -northeastern Jutland; F - Fyn; NEZ - northeastern Zealand; B - Bornholm.

tier med gamle træer, hvor der primært
blev kigget efter larverne nær foden af
træerne, evt. på selve stammen nær jorden.
Mine egne undersøgelser er suppleret
med fund dels gjort af andre interessere
de, dels beskrevet i tilgængelig litteratur
eller dokumenteret i Zoologisk Museums
(København) samlinger (tabel 1 og 2).
RESULTATER
Frem til midten af 1970'erne var 'skov
vårfluen' kun fundet på de allerede nævn
te 2 lokaliteter på Lolland samt 3 i Sønder-

jylland (tabel 1 ) . Man kunne derfor formo
de, at arten var sjælden i Danmark. Selv
havde jeg, da jeg på dette tidspunkt allere
de i nogle år havde interesseret mig for
vårfluer, aldrig set dyret. Det skete først,
da Helga Rostgaard i 1 976 præsenterede
mig for larver, indsamlet i fangstglas, som
havde været nedgravet i kanten af en af
brændt kornmark på Als.
De senere undersøgelser - sammen med
de ældre fund - viser, at 'skovvårfluen' er
udbredt i den sydlige del af landet (figur
2, tabel 1 og 2). Den nordligst konstaterede
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Habitat type

Antal lokal iteter

Bøgeskov (beech fores!)

12

Egeskov (oak fores!)

4

Ellesump (alder swamp)

2

Hasselhegn (hazel hedge)
Hegn/grøft ved kornmark (hedge/ditch at grain Iie Id)
l alt (total)

20

Tabel 3. Oversigt over danske levesteder for Enoicy/a pusil/a (baseret på fund gjort af fo1iatteren, H. Rostgaard og
M. Kavin, og præsenteret i tabel 1 ).
Review of Danish habitais of Enoicyla pusilla ( extracted from the records presented in tab/e 1).

forekomst i Jylland, som er den bedst un
dersøgte landsdel, er Hjulbæk Skov ved
Vejle, ganske tæt ved Højen Bæk. Således
er arten forgæves eftersøgt nord herfor.
Bortset fra Jylland, er den fundet på Sjæl
land og Lolland-Falster, men ikke på hver
ken Fyn, Langeland eller Bornholm. Ved
mine egne undersøgelser i Syd- og Søn
derjylland blevet arten normalt fundet i
løbet af få minutter på en given lokalitet.
Langt de fleste fund blev gjort i bøge
skov, men arten blev også i enkelte tilfælde
truffet i forbindelse med træer og buske i
hegn o. lign. (tabel 3). Larverne blev ofte
fundet mellem skovbundens visne blade
nær foden af træer. Men de blev også truffet
på træstammer op til en højde af 50 cm over
skovbunden. Fund på stammerne blev især
gjort efter regn eller i perioder med høj luft
fugtighed. Spredte iagttagelser tyder på, at
'skovvårfluen' dels undgår nåleskov, dels
mangler i unge bevoksninger af løvtræ.
DISKUSSION
Selvom de foreliggende undersøgelser ikke
er systematisk gennemført, er der næppe
tvivl om, at 'skovvårfluen' reelt har en syd
lig udbredelse i Danmark. Dette understøt
tes dels af artens globale udbredelse (fig. 2),
dels af at den synes at blive hyppigere, jo
længere man kommer sydpå mod den
dansk-tyske grænse. Undersøgelserne viser
også, at arten ikke er sjælden inden for dens
danske udbredelsesområde. Det er således
bemærkelsesværdigt, at den er fundet i
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samtlige undersøgte skove med gamle
træer i det sydlige Jylland.
'Skovvårfluens' danske nordgrænse, der
også er artens nordligste forekomst overho
vedet, svarer nogenlunde til den årlige mid
deltemperatur for Danmark som helhed.
Sidstnævnte er beregnet til 7,7°C for perio
den 1961-1990, men er generelt steget ca.
0,7°C siden 1880'erne (Windolf et al. 1997).
Regionalt varierer årsmiddeltemperaturen
ca. 0,8°C fra nord til syd (se fig. 3.6 i Windolf
et al. 1997). Arten har sin hovedudbredelse i
det vestlige Europa til og med Spanien i syd
og Schweiz, Østrig og Tyskland i øst, hvor
årsmiddeltemperaturen - i det mindste i
lavlandsområder - er væsentlig højere end i
Danmark (Wallen 1970,1977). Arten er også
kendt fra England, men kun i form af en me
get lokal forekomst i 'the Western Midlands'
(Harding 1998). Derimod kendes den ikke
fra det sydlige Sverige, som temperatur
mæssigt er sammenlignelig med det østlige
Danmark.
Såfremt 'skovvårfluens' sydlige udbre
delse primært er klimatisk betinget, er ar
tens fremtidige udbredelse værd at holde
øje med. Næsten dagligt præsenteres of
fentligheden for forudsigelser om væsent
lige stigninger i den globale temperatur
som følge af udledningen af drivhusgas
ser. Går forudsigelserne i opfyldelse, er
det muligt, at 'skovvårfluen' udvider sit
udbredelsesområde mod nord.
Selvom 'skovvårfluen' har en sydlig ud
bredelse i Danmark, er det bemærkelses-

Fig. l. 'Skovvårfluens' larve. Målestok: l

mm.

Lnrvn ofEnoicyla pusilla. Sen/e: 1 111111.

værdigt, at den tilsyneladende helt mang
ler på Fyn, Tåsinge og Langeland, fordi
der her uden tvivl er både egnede klima
forhold og levesteder. Efter den seneste is
tid, som i Danmark sluttede for ca. 1 7.000
år siden, spredte skovene sig mod nord.
Formodentlig har 'skovvårfluen' først
med indvandringen af egentlig løvskov
(9.000-8.000 år før nu) haft mulighed for at
kolonisere landet. Klimaet var da varmt
nok til, at arten kunne leve her. Mange af
de vårfluearter, som i dag lever i større
danske vandløb, var allerede indvandret
for ca. 1 0 .300 år siden (Wiberg-Larsen et
al., 2001 ) . Det er dog sandsynligt, at ind
vandringen har taget længere tid for 'skov
vårfluen' end for andre og mere 'flyve
dygtige' vårfluearter. En forklaring kunne
således være en begrænset spredningsev
ne, hvorved 'skovvårfluen' muligvis har
spredt sig langsommere end skoven. Hun
nerne er vingeløse, lever kun få dage, og
kun 'ældre' hunner er i stand til at tiltræk
ke hannerne til parring med luftbårne 'sti
muli' (formodentlig feromaner som hos en
lang række andre vårfluer (Ivanov & Laf
stedt 1 999)), der kun virker over afstande
mindre end 2 m (Kelner-Pillault 1 960,
1 975). De korte afstande, over hvilke hun
nerne er i stand til at tiltrække hannerne,
passer i øvrigt fint med, at sidstnævnte

kun flyver korte afstande tæt ved jorden
(Rathjen 1 939; Kelner-Pillault 1960; Mey
1983). Endelig er også larverne relativt
'stedbundne' . Harding (1998) fandt således,
at larverne sjældent fjernede sig mere end l
m fra det træ, ved hvilket de var kommet
ud af ægget. Artens spredning må desuden
have været vanskeliggjort af øst-vestgåen
de vandløb og havområder. Dens fravær i
Sydsverige og på Bornholm, der allerede
tidligt efter istiden blev adskilt fra Dan
mark, kan derfor ikke overraske. Det er og
så muligt, at den i løbet de ca. 2000 år, som
gik fra løvskovens indvandring, og til at
Fyn og Sjælland med tilhørende mindre øer
blev adskilt fra Jylland, ikke var kommet så
langt nordpå, at den havde nået at kolonise
re Fyn, Tåsinge og Langeland. Men - så
burde den heller ikke været nået frem til
Lolland og Sjælland, hvor den i dag findes.
Dette paradoks kan muligvis forklares ved
'passiv' spredning. Fuglespredning af æg
masser eller larver er dog ikke sandsynlig.
Æggene tåler eksempelvis næppe udtørring
under lufttransport (se nedenfor). Derimod
kan menneskespredning af larverne ikke
udelukkes, f.eks i form af eksport af tøm
mer eller af forskellige varer, emballeret i
visne blade (Harding 1998).
De danske findesteder bekræfter uden
landske undersøgelser, der viser nær til-
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Figur 2. Danske fund af 'skovvårfluen' (fyldte cirkler) samt lokaliteter, hvor arten forgæves er eftersøgt
(åbne cirkler). Stiplet linie angiver årsmiddel-isotermen for Danmark (1961-1990). Punkterede linier viser
de 11 fauna-distrikter, som Danmark kan inddeles i. Indsat kort, der viser artens globale udbredelse skøn
net ud fra litteraturoplysninger (bl.a. Botosaneau & Malicky 1 978).

Dnnisll records of Enoicyla pusilla (fil/ed cire/es), and Ioenliiies where the species has been senre/led witlwut success
(open cire/es). Brokell line illustrntes tIle yenr/y menn isotllerm for Denmark (1961-1990). Dotted lilles indicnte tlle
11 Dnnish fauna/ districts. Inserled mnp silowing tl1e pres11111ed global distributio11 of tlle species.

knytning til løvskov. Larverne stiller dog
næppe krav om særlige træarter. Således af
spejler overvægten af fund i bøgeskov for
modentlig blot, at denne type løvskov er
den mest udbredte i det sydlige Jylland.
Larverne lever af relativt tørre, ikke ned
brudte blade fra løvtræer, men undertiden
også af mosser og alger (Drift & Witkamp
1959; Harding 1998). De efterlader tydelige
gnavespor i de visne blade, idet de dog
undgår bladnerverne. Og larverne kan
være ret talrige. I England fandt Harding
(1998) tætheder på op til omkring 600 indi
vider1m2 i december Oste stadie larver),
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mens tætheden af larver i sidste stadium
dog kun udgjorde ca. 10% heraf i april.
Tætheder på 200-1200 individer l m2 kendes
fra Holland (Drift & Witkamp 1959). Med
sådanne tætheder er larverne vigtige for
omsætningen af bladene i skovbunden. De
kan f.eks. udnytte 7% af stofindholdet i ege
blade, mens de resterende 93% som fæka
lier bliver gjort særlig tilgængelige for ned
brydning via mikroorganismer (Drift &
Witkamp 1959). Egne observationer tyder
på, at den væsentligste vækst - ligesom i
Holland og England - foregår i senvinteren
og om foråret. Forpupningen sker formo-

dentlig i august og de voksne kommer frem
i september-oktober (egne observationer).
Fund af larver på træstammer skyldes
utvivlsomt, at larverne her fouragerer på al
gebelægninger. Det kræver en passende høj
luftfugtighed som efter regn, idet larverne
ligesom deres vandlevende slægtninge be
nytter sig af hudåndedræt Falder luftfug
tigheden til under 70%, lader larverne sig
falde ned i skovbunden, hvor de er bedre
beskyttet mod udtørring (Kelner-Pillault
1960). Larver kan dog overleve i op til 3
uger ved en luftfugtighed på 60% (Harding
1995), og i skovbunden vil de normalt kun
ne finde sådanne forhold, selv under perio
der med tørke. Derfor skyldes de ret bety
delige svingninger i populationernes stør
relse, som kendes fra år til år, snarere ned
børsmængden på det tidspunkt i efteråret,
hvor æggene klækkes (Harding 1998).
Kommer der således ikke den nødvendige
nedbør, så ægmassen straks svulmer op, går
æggene til grunde, inden larverne klækkes.
Den omfattende rydning af Danmarks
skove i perioden 5.000-200 år før nu må ha
ve påvirket 'skovvårfluen', der måske kan
betragtes som en 'indikator for skovkonti
nuitet' på linie med visse plantearter (se
f.eks. Ærenlund Pedersen & Løjtnant 1992).
Dannelsen af små isolerede bestande har så
ledes utvivlsomt reduceret artens mulighed
for kolonisation af ny områder. Noget tyder
imidlertid på, at 'skovvårfluen' i et vist om
fang kan 'nøjes' med levende hegn af løv
træer som levested, ligesom sådanne hegn i
teorien kan fungere som spredningsveje.
Denne artikel vil forhåbentlig inspirere
andre til at studere 'skovvårfluen's biologi
nærmere. Specielt oplagte forskningsem
ner er dens habitatvalg i forhold til 'ny' og
'gammel' skov samt andre 'træbærende'
småbiotoper, spredningsbiologi, og hvor
dan den i givet fald vil reagere på klima
forandringer.
TAK
Helga Rostgaard, Michael Kavin og Mi
chael Stoltze har bidraget med oplysnin
ger om fund af 'skovvårfluen', mens min
kone, Annette Sode, dygtigt har hjulpet
mig med eftersøgning af den.
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Modtagne publikationer
Le11n Må11sso/l og Bertil K. foilnllso/1: Stmtder til glæde og
gnv11. Oversnt og benrbejdet nf fol/ Feilbetg. 228 sider.
Formnt: 24,Sx20 Cl/t. ISBN 87-12-03524-6. Gnds Foring.
2000. T11db. Pris 1 50,00 kr.
fom Dm111esboe: Ste11bedet. 240 sider. Formnt: 24,5x20 Cl/l.
ISBN 87-12-03666-8. Gnds Foring. 2000. I11db. Pris
1 60,00 kr. Gads forlag har en serie med havebøger,
hvor bøgerne om stauderne og stenbedet nu forelig
ger i 2. udgave. Da Flora og Faunas læsere ikke før
har haft lejlighed til at stifte bekendtskab med seri
en, vil undertegnede gerne give to bøger et par ord
med på vejen. Fælles for de to bøger er, at de er skre
vet af havespecialister, der brænder for at fortælle
læserne om deres viden inden for hver deres gren af
havebruget. Efter indledende afsnit med baggnmd,
anlæggelse af bede, dyrkningsråd og bekæmpelse af
skadevoldere konm1er den del af bøgerne, der
påkalder sig størst opmærksomhed fra min side,
nemlig artsopslag om henholdsvis 300 arter af stau
der og 550 stenbedsplante!� som forfatterne bringer i
forslag.
Opslagene i begge bøger er ordnet alfabetisk efter
planternes internationale (latinske) navn. I staude
bogen har den danske oversætter bestræbt sig for at
give samtlige arter et dansk navn, mens den danske
navngivning i stenbedsbogen er gennemført på
slægtsniveau og noget inkonsekvent på artsniveau,
også selv om et generelt accepteret dansk navn fore
ligger. Eksempelvis savner jeg at få oplyst, at Allte/1llnrin dioicn på dansk er Almindelig Kattefod, lige
som det må være en lapsus, når Catu/n (squnlidn) kal
des Trædeb reg11e ikke Trædepude, også selv om
Dannesboe i teksten fastslår, at der ikke er tale om
en bregne. Men der som bekendt ingen faste regler
for den danske navngivning, hvor gartnere og bota
nikere har hver deres traditioner.
De enkelte opslag er konsekvent bygget op om
kring en kort beskrivelse af arten og numner desu
den en række faktuelle, informative oplysninger om

de enkelte arters oprindelse, højde, blomstringstid,
blomsterfarve og - tidspunkt samt råd og erfaringer
omkring dyrkbarhed, placering i haven, formering
og mulighed for anskaffelse. Endelig er hvert af op
slagene støttet af et farvefoto af arten.
Med hensyn til fotografierne i staudebogen må
det være tilladt at fremsætte et dryp Artemisin nbsill
tiliul/1. Ved bogens sideopsætning har det svenske
forlag valgt en 3 spaltet lay-out, der desværre bevir
ker, at nogle billeder i artsopslagene er blevet be
skåret efter spaltebredden, at det går ud over helhe
den og fotografens oprindelige intention. For Bertil
Johanson er en dygtig fotograf, hvilket hans hel
hedsbilleder på de indledende sider vidner om. Her
kommer de til deres fulde ret som halv- eller helsi
des billeder.
Det er en sand fornøjelse at slå op i stenbedsbo
gen alene for at nyde de mange prægtige helheds
billeder af forskellige stenbedstyper på de indleden
de sider og de mange, fine plantebillede1� artsopsla
gene er udstyret med. Her er også valgt 3 spaltet si
delay-out, men lykkeligvis har mange billeder har
fået lov til at brede sig over to spalter. Billedbe
skæringen er foretaget efter motivets udstrækning
og ikke styret af sideudformingen. Samtidig skal
Jørn Dannesboe have ros for sine evner som plante
portrætfotograf samt den store viden om (alpine)
stenbedsplanter.
Bøgerne kan varmt anbefales til med grønne fing
re, der har interesse i at udvide havens dyrknings
mæssige mangfoldighed. For andre er der tale om et
par velskrevne og gem1emillustrerede opslagsvær
ker, der f.eks. kan give inventører i Atlas Flora Dani
ca projektet en hjælp med bestemmelsen af de have
vækstei� som forvilder i den danske natur og som
følge deraf skal registreres i undersøgelsen, men
hvor hjælp til bestemmelsen i de gængse danske
floraværker er begrænset af mangel på vellignende
illustrationer og gode beskrivelser.

Peter Wi11d
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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<<.
Opmærksomheden henledes på, at artikler på over
6(-8) sider som hovedregel kw1 kan bringes i Flora og
Fauna, hvis forfatteren tilvejebringer midler til dæk
ning af trykkeomkosh1ingerne for hele artiklen.
Arts11nV11e. - Såfremt danske Misnavne eksisterer,
skal disse benyttes; men første gang en art nævnes i
teksten anføres desuden dens videnskabelige navn i
parentes.
Citeri11g nf publicerede kilder. - Publicerede kilder cite
res i teksten med navn og årstal, f.eks.: (Torp 1993),
Hadley & Pegg (1989), (Mossberg et al. 1994). Citeres
flere afhandlinger i samme parentes, benyttes følgen
de standard: (Hansen 1970; Jensen 1975, 1976). Alle
publicerede kilder skal figurere i et afsnit med titlen
»Citeret litteratm« og arrangeres i alfabetisk rækkeføl
ge efter følgende standard:
(KAPITEL I BOG)
Hadley, G. & Pegg, G. F. 1989: Host-fungus relation
sbips in arehid mycorrhizal systems. - T : Pritchard,
H. W. (red.), Modern methods in arehid conservati
on: the role af physiology, ecology and manage
ment. Cambridge Universily Press, Cambridge, pp.
57-71 .
(BOG)
Mossberg, B., Stenberg, L. & Ericsson, S. 1994: Den sto
re nordiske flora. Dansk udg. v. J. Feilberg & B. Løjt
nant. - G. E. C. Gads Forlag, København.
(TIDSSKRIFTARTIKEL)
Torp, E. 1993: Fortsatte studier over Grærup Langsø. 
Flora og Fauna 99: 65-73.
Der skal i artiklen være henvist til samtlige kilder an
ført under »Citeret litteratur«. I mindre meddelelser ci
teres de publicerede kilder ikke som her angivet, men
derimod med en komprimeret fuld reference i teksten
- f.eks.: »Torp (Flora og Fauna 99: 65-73, 1993)«.
Citeri11g nf up11blicerede 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)«. T
artikler, som helt eller delvist bygger på upublicerede
kort og manuskripter m.v., nummereres d isse fort
løbende i et afsnit med titlen »Upublicerede kilder«.
Dette afsnit anbringes i artiklen efter afsnittet »Citeret
litteratur«. Der skal i artiklen være direkte henvisnin
ger til samtlige upublicerede kilder på listen, f.eks.:
»(upubl. 3)«. I mindre meddelelser citeres u publicere
de kort og manuskripter ikke som her angivet, men
derimod med en komprimeret htld reference i teksten.
Tnkkebelllærk11i11ger. - Eventuelle takkebemærknin
ger samles i et afsnit med titlen »Tak«, som placeres
umiddelbart før »Citeret litteratur«.
Figurer og tnbeller. - Figmer og tabeller skal kmme
reduceres til 63, 90 eller 131 mm i bredden og afleveres
på særskilte ark. Der skal altid udarbejdes forklarende
figur- og tabeltekster, som i manuskriptet anbringes i
forlængelse af brødteksten (»hovedteksten«). Alle fi
gur- og tabeltekster skal skrives på både dansk og en
gelsk (i tilfælde af længere tekster bør den engelske
udgave forkortes). I artiklens brødtekst skal der være
henvisninger til samtlige figurer og tabeller i artiklen.
Tabeller udføres uden brug af streger og rammer. Som
figurer kan anvendes tegninger og diagrammer samt
skarpe, velbelyste og kontrastrige fotografier. Fotogra
fier afleveres som sort/hvide højglans papirbilleder el
ler som farvedias. Originalernes kvalitet og redak
tørens skøn afgør, hvorvidt figurerne bliver trykt i
sort/hvid eller i farve (jf. Flora og Fauna 101 (1): 2,
1995).
Arbejdsgn11g. - Manuskriptet, med angivelse af for
fatterens adresse og telefonnummer, indleveres ma
skinskrevet eller som computer-udskrift - i begge
tilfælde med dobbelt linieafstand. Alle manuskripter,
uanset om de omhandler zoologiske eller botaniske
emner, skal sendes til den ansvarshavende redaktør.
Redaktionen sender derefter manuskriptet ud til kri
tisk gemlemlæsning hos relevante fagfolk. To kom
menterede eksemplarer af manuskriptet returneres til
forfatteren sammen med en »ren« kopi. Den rene kopi
tilrettes af forfa tteren 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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personer ti1 90 års jubilæumskonferencen >>Samspil mellem natur og kultur«

Lørdag d. 15. september 2001 på Naturhistorisk Museum, Århus Universitet

•

Deltagelsen er gratis
• •

Jeg ønsker frokost og kaffe. Pris kr. 125
Jeg ønsker konferencen.wnmeret tilsendt. Pris kr. 75 ind. porto

_
_
_

•

•
•
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(Medlemmer af Naturhistorisk Forening for Jylland får det tilsendt gratis).
Jeg ønsker at melde mig ind i Naturhistorisk Forening for Jylland. Årligt kontingent kr. 1 25
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Beløbet indsendes til Naturhistorisk Forening for Jylland, Naturhistorisk Museum, 8000 Århus C,
på giro 706-8786

eller sendes som check
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_
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Blanketten sendes til samme adresse. Tilmelding kan også ske på e-mail: sell@nathist.aau.dk
Tilmelding senest lørdag d. 8. september
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