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L E D E R 

Forfatterfødekæden- We Have a Dream 

Redaktøren på de fleste tidsskrifter 
har vel en drøm - om at svømme i 
gode artikler. Sådan drømmer vi 
også på Flora og Fauna, men det er 
ikke virkeligheden, hvor vi kun "lige 
holder skindet på næsen". Flere ar
tikler ville bl.a. give bedre mulighe
der for at komponere det enkelte 
hæfte bedre- fx med en god spred
ning på emner. 

Hvis det alene var Flora og Faunas 
problem, var det næppe interes
sant. Så var vi bare ikke gode nok, 
og artiklerne gik derfor andre steder 
hen. Men sådan er det ikke- mange 
andre naturhistoriske fagtidsskrifter 
og foreninger er i samme situation. 
Men uden fødekæde -intet tids
skrift. Men selv om vi har høje tan
ker om Flora og Fauna, må vi nok 
erkende, at det kun i meget ringe 
grad er tidsskriftet, der skaber for
fatterfødekæde n. 

Forfatterfødekæden skabes derimod 
af et antal aktive naturhistorikere, 
professionelle og amatører, og den 
er igen afhængig af en løbende til
gang af nye naturhistorikere til en 
garde af garvede veteraner med og 
uden mesterlære. Og det er her det 
kniber. Udfordringen i dag er at sik
re et skole- og naturvejledersystem, 
der ikke alene kan fremme unge 
menneskers hurtige natur- og fri
luftsoplevelser, men også en glæde 
ved at gå i dybden med et emne. 
Udfordringen er også et pensionist
liv, hvor "sære" hobbies som fri
mærker, politik og insekter fOltræn
ges af et storslået ungdommeligt æl
dreliv med kulturevents, golf og rej
ser. Og udfordringen er en stigende 
professionalisering af naturhistori-

keren med horder af biologer i pri
vate rådgivningsfirmaer, i amter og 
kommuners miljø- og naturforvalt
ninger og i forskningsinstitutioner
fagbiologer, der enten ikke har tid 
til at skrive andet end rapporter el
ler også sigter højere og mere inter
nationalt i deres publicering. 

Man skulle tro at fødekæden ville 
næres af de mange naturhistoriske 
aktiviteter, der overstiger alt, vi har 
set før. Men næres fødekæden af de 
hundredevis af aktive og observe
rende naturvejledere? Ikke særligt. 

Næres fødekæden af de talrige at
lasprojekter, som på en fin måde 
aktive re r mange nye og gamle sam
lere, men alligevel ikke synes at 
rumme hverken ambition, udsyn 
eller midler til også at involvere og 
oplære "fodfolket" i analyse og 
publikation af de mange spændende 
fund? Ikke særligt. Til Flora og 
Faunas temanummer om "Øer i 
Danmark" eftersøgte vi indlæg fra 
Dagsommerfugle-atlasprojektets 
mange bidragydere til "noget om 
småøernes dagsommerfugle fauna. 
Databasen stod til rådighed, men 
enten var der ikke tid, eller også 
svigtede erfaringen, lyst og tilliden 
til egne evner. 

Næres fødekæden af amternes man
ge biologer, der i årevis har opsam
let enorme mængder af botaniske 
registreringer fra overvågningen fX 
af §3-naturtyperne og søer og vand
løb. Ikke særligt. Det er forbløffen
de få, der har løftet materialet op 
over de simple "Fu11d ajRage11de 
Hastblomst på Fi11derup Udmark". 
Selv gode undtagelser som Fyns 

Amts analyser af status og udvik
ling for flora og fauna på fynske §3-
områder henstår stadigvæk som 
rapporter. 

I disse år gøres en stor indsats for 
at harmonisere metoderne i over
vågningen og samle alle de mange 
overvågningdata i centrale elektroni
ske databaser. Fint, men vi må håbe, 
at det ikke bliver en kolos på ler
fødder, men fører til bedre overvåg
ning og naturforvaltning-og også 
til mere og bedre tidsskriftpublika
tion. Ellers er data bare igen flyttet 
endnu længere væk fra de gode ama
tører. 

Hvad er det, der gør publikation så 
vigtig? Det bringer ens data og tan
ker om dem ud i spil i fagmiljøet på 
en kortfattet, læsevenlig og forplig
tigende måde. Det får en til at 
standse op og gøre status (selvom 
flere indsamlinger jo altid vil styrke 
data) og evaluere ift. om man skal 
fortsætte uændret, revidere eller gå 
videre til noget helt andet. Det ud
vikler ens metode, analyse og iagt
tagelsesevne. Det er en nem måde at 
gøre sig synlig i fagmiljøet, hvor 
personlige og faglige kontakter er 
afgørende for at udvikle sig. Og på 
den måde er det et "visitkort" for 
forfatteren-en måde at blive kendt 
på-på den fede måde! 

Flora og Fauna er et videnskabeligt 
fagtidsskrift, som måske ikke er 
hverken Nature eller Science, men 
et godt dansk kvalitetssikret tids
skrift - med en lang tradition men 
grundigt forynget. Brug det! Godt 
nytår! 

Red. 



Bøllemosens enestående vandtægefauna 
(Insecta- Heteroptera: Gerromorpha & Ne
pomorpha) 

Jakob Damgaard' 

The unique fauna o f water bugs (lnsecta - Heteroptera: Gerromorpha 

& Nepomorpha) in Lake Bøllemose. 
Lake Bøllemose is an acidic peat bog situated just north o f Copenhagen, 

and famous for its fauna o f aquatic and other insects, especially Odonata, 
Lepidoptera and Coleoptera. It is less known that the lake has a species 

rich and - at Ieas t for Denmark - unique species composition o f water 
bugs comprising species, which are normally not found sympatrically in 

the country. The reason for the unique species composition may well be 
the permanent presence o f a w a ter body through thousands o f years along 
with favorable ecological factors, predominantly the absence o f fish ex
cept for a smal! population o f pike. Thi s paper compiles ol d and new fin
dings of water bugs in Lake Bøllemose and analyzes species composition 

in relation to species distribution, migration powers and habitat demands. 
Also, the paper pleas for more standardized and quantitative treatments of 
the unique fauna o f Lake Bøllemose, in order to obtain a better knowledge 

about the species turnaver in mature lake systems. 

Key words: Faunislics, Corixidae, succession, predation 

Bøllemosen ligger nær Skodsborg 
Station i den nordlige del af Jæ
gersborg Hegn ca. 1 6  km N for Kø
benhavn. Den har fra gammel tid 
været et yndet udflugtsmål for en
tomologer, idet søen er findested 
for mange af vore sjældne og mest 
interessante ferskvandsinsekter. Lo
kaliteten er på ca. l O ha og ligger i 
en lavning mellem morænebakker 
med blandet løvskov. Af dette ud
gøres c a. 2 ha af en sø med en mid
deldybde på 2 .6m og en maksimal 

dybde på 3 .2m. Efter sidste istid 
var mosebassinet en ca. 5m dyb sø, 
der efterhånden voksede til og ud

viklede sig til en højmose. Fra 
1 800-tallet og indtil starten af 
1 900-tallet foregik en omfattende 
tørvegravning i området, og lokali
teten bærer stadig tydelige præg af 
denne aktivitet, bl.a. med skapt af
grænsede tørvevægge i søens vest
lige del. Søen modtager vand fra 
nedbøren samt fra semipermanente 
skovgrøfter, og den afvander til 

Øresund via et delvist rørlagt afløb, 
der løber gennem Struckmannspar
ken. 

Bøllemosen er en af de bedst un
dersøgte søer i Danmark med hen
syn til vandinsekter, og der findes 
et righoldigt material på bl .a .  Zoo
logisk Museum i København, der er 
indsamlet igennem mindst 1 50 år 
(Damgaard 2004). Tidl igere har 
været gjort fund af bl.a. Stor Kær
guldsmed (Leucorrhinia pectora
lis), Højmose-Mosaikguldsmed 
(Aeshna subarctica) og Måne
Vandnymfe ( Caenagria n huwla
ltun), hvoraf især sidstnævnte tidli
gere havde en stor bestand, og 
blandt billerne bl.a.  Bred Vandkalv 
(Dytiscus latissimus), Rantus nota
tico/l is, llybhts similis og Colymbe
tes siriatus (Holmen 1 969; M. Hol
men pers. komm.). Disse fund tyder 
på, at Bøllemosen har været bety
delig mere klarvandet og iltrig, end 
den er idag, og siden midt i 
1 960'erne har den nedre grænse for 
mosser og øvrige vandplanter flyt
tet sig op nær vandoverfladen (M. 

Holmen pers. komm.). 

Bøllemosens nuværende status 

Flora og fauna 
l dag må lokaliteten nærmest beteg
nes som et fattigkær af hængesæk
typen, hvoraf den østlige halvdel 
udgøres af en dystro f sø, hvilket 
betyder at vandet er surt, brunt og 
i ltfattigt Selvom fattigkær fore� 
kommer andre steder i Nordøstsjæl
land, så er Bøllemosen den eneste 
af sin type i Københavnsområdet. 
Hængesækken i Bøllemosens vest
lige halvdel ligger oven på 2 m 
vand, og består af tørvernosser 
(Sphagnum) med bevoksning af 
Kærmysse (Calla palustris), Smal
bladet Kæruld (Eriophorwn angu-
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st!folium), Rundbladet Soldug 
(Drosera rotundifolia), Tranebær 
( Vaccinium oxycoccus ), Hedelyng 
( Calluna vulgaris), Rød-El (Ainus 
glutinosa), Tørst (Frangula alnus) 
og Dun-Birk (Betula pubescens), 
og en rørsump bestående afTagrør 
(Phragmites al/Sira/is), Kragefod 
(Potentil/a palustris), Lyse-Siv 
(Juncus effusus), Gullris (Iris 
pseudacoms), Bredbladet Dunham
mer (Tj,pha latifolia) og Gifttyde 
(Cicu/a virosa). Hvid Nøkkerose 
( Nymphaea alba) er tilsyneladende 
den eneste egentlige vandplante, 
der trives i søen. Omgivelserne er 
rig på Snog, Stålorm, brune frøer 
samt Lille Vandsalamander, og søen 
indeholder en lille bestand af Ged
de (Esox lucius). Af vandfugle op
træder fåtalligt ænder og Bl ishøne. 

Mosebølle ( Vaccinium uliginosum), 
som lokaliteten er opkaldt efter, 
danner her l ivsgrundlaget for den 
sjældne Bølleblåfugl ( Vacciniina 
optilete), men ellers er lokaliteten 
navnlig kendt for sin rige fauna af 
vandinsekter, især guldsmede og 
vandkalve. Blandt guldsmedene 
skal nævnes Plettet Smaragdlibel 
(Somatochloraflavomaculata), som 
ikke er rødlistet i Danmark, men er 
anført som lokalt truet i Europa 
(Holmen & Pedersen i Stoltze & 
Pihl, 1 998), og blandt vandkalvene 
findes en stor bestand af Dykker
vandkalv ( Cybister lateralimargi
nalis), der i Danmark kun har en 
håndfuld kendte bestande. 

Det er imidlertid mindre kendt, at 
lokaliteten ti l lige rummer en meget 
artsrig og særegen vandtægefauna 
(Damgaard 2004). 

Bollemosens vandtæger 

Vandtægerne er en meget d ivers 
gruppe indenfor underordenen He
teroptera, og består af to ikke sær
ligt beslægtede grupper, dels de 
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Fig. l .  Kort over Bøllemosen og de omkringliggende områder. 

Map ofLake Bøllemose including surmunding m·eas. 

egentlige vandtæger (Nepo
morpha), som herhjemme omfatter 
rygsvømmere (Notonectidae), bug
svømmere (Corixidae), skorpions
tæger (Nepidae), vandrøvere 
(Naucoridae), dværgtygsvømmere 
(Pleidae) og dybvandstæger (Aphe
locheiridae) og dels de semiakvati
ske tæger (Gerromorpha), som her
hjemme bedst kendes fra skøjtelø
berne (Gerridae), men som også 
omfatter en lang række mindre 
kendte former (Damgaard 1 997). 
Dansk bestemmelseslitteratur til 
gruppen er stadig mangelfuld. A. C.  
Jensen-Haarup udgav i 1 9 1 2  et 
bind i serien "Danmarks Fauna", 
der omhandlede alle danske arter af 
tæger, men nøglen er i dag stærkt 
forældet. N.M. Andersen udgav i 
1 964 et hæfte om vandtæger i seri
en "Natur & Museum", men det 
kunne kun benyttes til bestemmelse 
af familie- og slægtsniveau. En sik
ker bestemmelse kræver uden-

landsk litteratur, og her kan Ander
sen ( 1 996) og Jansson ( 1996) anbe
fales. I vore nabolande bliver vand
tæger i stigende grad inddraget, når 
der skal foretages en bedømmelse 
af kvaliteten af forskellige typer 
vådområder. Dette skyldes, at man 
efterhånden kender en hel del til de 
enkelte arters udbredelse, økologi 
og habitalspræferencer (Savage 
1 989; Damgaard 1 995; 1 997). En 
lang række af disse forhold kan 
også benyttes til vurdering af a tier
nes udbredelse og forekomst her
hjemme. Selvom disse forhold ofte 
samvirker eller er gensidigt betin
gede, vurderes de følgende at være 
af særligt afgørende betydning: 

* Lokal itetens geografiske place
ring: Flere arter af vandtæger er 
nær deres nordvestlige udbredel
sesgrænse i Danmark, og deres 
tilstedeværelse er sikkert afhæn
gig af tilstrækkelig høj middel-



temperatur, mens andre har en 
udbredelse, der helt eller delvis 
skyldes indvandringshistoriske 
forhold (Damgaard 1 997). 

* Lokalitetens alder. Nyetablerede 
eller semipermanente vandsam
linger, såsom råstofgrave eller 
udtørrende søer, har ofte en me
get rig vandtægefauna med tah·i
ge sjældne arter (Macan 1 962; 
Kaiser 1 966; Damgaard 1 997). 

* Lokalitetens fysisk/kemiske for
hold. Mange vandtæger foretræk
ker sure og næringsfattige vande, 
hvorimod andre foretrækker vand 
med høj ledningsevne (Kaiser 
1 966, Macan 1 989, Damgaard 
1 997). Vandets indhold af hu
musstoffer har betydning for 
sigtdybden, og derved primær
produktionen, som igen er grund
laget for mange af de planktonor
ganismer og smådyr, som at1erne 
lever af. Det humøse vand absor
berer også bedre solvarmen, og 
giver derfor en højere overflade
temperatur. Primærproduktion og 
vandtemperatur er af stor betyd
ning for vandets iltindhold, og 
strenge vintre med betydeligt is
dække kan have en meget nega
tiv indvirkning på mange arter . .  

* Lokalitetens biologiske forhold. 
Indenfor permanente vandsam
linger vil der ofte kunne observe
res en tydelig succession af arter 
i takt med udviklingen af en rør

sump (Macan 1 938,  1 954; Sav
age 1 989). Y dermere har tilstede

værelsen af mange småfisk en 
stærkt negativ indflydelse på an
tallet af arter af vandtæger (Hen

rikson & Oscarson 1 985 ;  Oscar
son 1 987). 

Fra Bøllemosen har til dato været 
registreret 37 af vore 59 hjemmehø
rende arter af vand tæger, hvilket er 
mere end på nogen anden lokalitet i 
Danmark. Også at1ssammensætnin
gen er enestående efter danske for-

hold. En væsentlig faktor for dette 
er beliggenheden i landets sydøstli
ge egne der tillader tilstedeværelse 
af en række arter der har deres nord
vestgrænse i Danmark. En anden 
væsentlig faktor er Bøllemosens pla
cering i et naturskønt område tæt 
ved hovedstaden, der gennem mere 
end 1 50 år har virket tiltrækkende 
på entomologer og naturhistorikere. 
Dette har stor betydning for, at end
og sjældne hjemmehørende og til
fældigt tilflyvende arter bliver ind
samlet. Selvom der har været per
manent tilstedeværelse af vand igen
nem årtusinder, først som postglaci
al sø, dernæst som højmose, og en
delig som fattigkær, efter at en stor 
del af den oprindelige moseflade var 
gravet væk, giver fundene ikke no
get sikkert bud på hvordan vandtæ
gefaunaen har været betinget af mo
sens historie. l det følgende nævnes 
en række af de nutidige forhold der 
skønnes at have betydning for at 
Bøllemosen har en rig og veludvik
let vandtægefauna: Den omkringlig
gende skov begrænser vand- og næ
ringstilførslen, og sørger for at 
vandoverfladen ikke bliver alt for 
eksponeret for vind og vejr. De træ
er, der står ved bredden i søens syd
lige og østlige del, sikrer, at brinker
ne ikke skrider ud i vandet, og deres 
rødder byder på talrige skjulesteder. 
Det samme kan siges om kant- og 
flydebladsvegetationen langs hæn
gesækken i søens vestlige del. Det 
bmnfarvede vand absorberer let var
men fra sollyset, og giver derved en 
relativt høj temperatur nær vand
overfladen, hvilket har stor betyd
ning for at æg og ungdomsstadier af 
varmekrævende arter kan udvikles. 
Endelig forhindrer den lave pH-vær
di samt tilstedeværelsen af gedde 
udvikling af småfisk som skalle og 
kamds, som er kendt for at æde 
mange insekter. 

Desværre har der a ldrig været ud-

ført standardiserede endsige kvanti
tative undersøgelser over Bøllemo
sens fauna af vandtæger eller andre 
insekter, ligesom de mere langsig
tede forhold omkring indvandring, 
populationssvingninger og ev.t. ud
døen kun kan estimeres ud fra de 
naturhistoriske samlinger. I det føl
gende er samtlige kendte og poten
tielle arter fra Bøllemosen gennem
gået med udbredelse i øvrigt, leve
sted, relative hyppighed, og årstal 
for seneste fi.md. 

Resultater og diskussion 

Vurdering af vandtægernes fore
komst i Bøllemosen 
Hele 3 1  af arterne er fundet i Bølle
mosen inden for de sidste 5 år. Her

af må 1 8  arter regnes for at være 
almindelige, hvilket betyder at man 
med stor sandsynlighed vil kunne 
fange arten hver gang mosen besø

ges - forudsat rigtig årstid og en vis 
indsats. Blandt de øvrige 1 3  arter, 

der ikke kan forventes fanget ved 
hvert besøg, må man skelne imel
lem arter, der er hjemmehørende 
men sjældne; dem der ikke er hjem
mehørende, men som tilfældigvis 
kan dukke op i forbindelse med 
spredning; samt dem der må anta
ges at være forsvundne. Der er na
turligvis stor usikkerhed med en 
sådan opdeling, men her er den 
gjort udfra egne observationer gen
nem de sidste lO år, samt hvad der 
iøvrigt kendes om arternes økologi 
og spredningsevner. 

Det hører absolut til sjældenheder
ne at en lokalitet herhjemme kan 
mønstre over 20-25 arter af vand
tæger, så de 37 arter fra Bøllemo
sen må tilskrives en kombination af 
indvandringshistorie, særligt gun
stige økologiske forhold, samt en 
intens og gerne længerevarende 
indsamlingsaktivitet Flere af de 59 
arter af danske vandtæger er nær 
nordvestgrænsen for deres udbre-
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Art Hovedudbredelse i DK Habitat inden for biotop Status i BM Seneste fund i BM 

Species Distribution in DK Habitat witllin the biotop State iBM La test find in BM 

l. Mesoveliajiwcata Mulsant & Rey, 1852 DK FLY c 2004 

2.  Hebrus nrjiceps Thomson, 1871 DK M c 2004 

3. Hydmmetra gracilen/a Horvåth, 1899 SE MIFLY c 2004 

4. Hydmmetra stagnon1111 (Linnaeus, 1758) SE MIFLY c 2000 

5.  Mierovelia bue11oi Drake, 1920 DK MIFLY R 2000 

6. Mierovelia reticulata (Burmeister, 1835) DK MIFLY c 2004 

7. Limnapoms rufoscutellatus (Latreille, 1807) DK FLY x 1995 

8. Gerris lateral is Schummel, 1832 DK FLY x 1967 

9. Gerris argelilatus Schummel, 1832 DK FLY R 2004 

l O. Gerris gibbifer Schummel, 1832 DK FLY Ex 1945 

Il. Gerris lacustris (Linnaeus, 1758) DK FLY c 2004 

12. Gerris odontogaster (Zetterstedt, 1828) DK FLY c 2004 

13. Nepa cinerea (Linnaeus, 1758) DK SMV R 2000 

14. Ra11atra linearis (Linnaeus, 1758) SE SMY c 2004 

15.1/yocoris cimicaides (Linnnaeus, 1758) SE SMY c 2000 

16. Plea minutissima Leach, 1817 SE SMY R 2000 

17. Noto/leeta glauca Linnaeus, 1758 DK SMY c 2004 

18. Noto/leeta lutea M li lier, 1776 DK SMV c 2004 

19. Notolleeta obliqua Thunberg, 1787 NW SMV Ex ca. l 850 

20. Notaneeta reuteri Hungerford, 1928 DK SMV R 2002 

21. No!Olleeta vi1"idis Delcourt, 1909 s SMY x 2004 

22. Cymatia bonsd01jji (C.R. Sahlberg, 1819) DK SMV R 2000 

23. C)'lnatia coleoptrata (Fabricius, 1777) DK SMY Ex ca. 1980 

24. Glaenocorisa pmpinqua (Fieber, 1860) NW SMV c 2004 

25. Paracorixa concimw (Fieber, 1848) DK SMY x 2000 

26. Cal/icorixa praeusta (Fieber, 1848) DK SMY c 2004 

27. Hesperocorixa limwei (Fieber, 1848) DK SMV c 2004 

28. Hespemcorixa sahlbergi (Fieber, 1848) DK SMY c 2004 

29. Corixa dentipes Thomson, 1869 DK SMY c 2004 

30. Corixa punctata (llliger, 1807) DK SMY R 2004 

31. Sigara distineta (Fieber, 1848) DK SMY c 2004 

32. Sigara fallen i (Fieber, 1848) DK SMY R 2000 

33. Sigara fossarum (Leach, 1817) DK SMY R 1994 

34. Sigara semistriata (Fieber, 1848) DK SMY c 2004 

35. Sigara siria/a (Linnaeus, 1758) DK SMY R 2004 

36. Sigara lateralis (Leach, 1817) DK SMY x 2000 

37. Sigara s/agna/is (Leach, 1817) DK SMY x 2000 

Tabel l .  Oversigt over vandtæger fundet i Bøllemosen, der også viser arternes udbredelse i Danmark, levested i 
Bøllemosen (BM), status samt årstal for seneste fund på lokaliteten. FLY = flydebladsvegetation; SMY = submers 
bredvegetation; M= mosser; C =  almindelig; R= sjælden; Ex = forsvundet; X =  tilfældig. 
List o f w a ter bugs found in Bøllemosen, al so sl10wiug the species' dish·ibution in Demnar k (DK = all regions; NW 
= northwest; S=south, SE = southeast); habitat within general Bøllemosen bog water biotape (FLY = floating 
leaves zone; SMY = submerged marginal vegetation; M = masses); status in Lake Bøllemosen (BM) (C = common; 
R =  rare; Ex = extinct; X =  occasional); and year o f the most recent record. 
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del se (Damgaard 1 997), og en loka
litels geografiske beliggenhed er 
derfor af væsentlig betydning for, 
hvilke arter der kan forventes at 
leve der. Leth fandt gennem årene 
32 forskellige arter af vandtæger i 
nogle mergelgrave ved "Snurom" i 
den nordlige udkant af Herning, 

men lokaliteten blev desværre sene
re ødelagt (Leth 1 945). Kaiser fandt 
28 arter af vandtæger i Næstevand 
ved Lyngby, Thy, efter at søen hav
de været tørret ud i en årrække og 
registrerede desuden en massefore
komst af Mosebugsvømmer (Gia
enoeorisa propinqua) og Klitbug
svømmer (Aretoeorisa germari 
(Fieber, 1 848)) i den nærvedliggen
de Besul Vand (Bisole Vand) i star
ten af 1 940'erne (Kaiser 1 965, 
1 966). Den store artsrigdom på 
begge disse lokal iteter må tilskrives 

dramatiske miljøændringer i form 
af vandstandssvingninger, som har 
åbnet nicher for en lang række pio
nerarter og samtidigt udelukket til
stedeværelsen af fisk. Da søerne 
ligger i hhv. Vest- og Nordvest-Jyl
land befinder de sig imidlertid 
udenfor NV-grænsen for en lang 
række arter af vandtæger med en 
SØ-udbredelse. Nedenfor gennem
gås den artsrige og specielle fauna i 
Bøllemosen, og såvel fmiidige, nu
værende og fremtidige forekomster 
af arter sættes i regionalt dansk og 
internationalt faunistisk og økolo
gisk perspektiv. 

Almindelige og hjemmehørende ar
ter i Bøllemosen 
Af de almindelige og letgenkende
lige arter rummer Bøllemosen en 
stor bestand af Stavtæge (Ranatra 
linearis), Vandrøver (IIyoeoris ei
mieoides) samt Alm. Rygsvømmer 
(Notoneeta glaz1ca), der al le er al
mindelige og udbredte i vegeta
tionsrige søer og vandhuller i Øst
Danmark. Blandt bugsvømmerne er 
Tandet Bugsvømmer (Corixa den/i-

pes), Hesperoeorixa sahlbe1gi, H. 
linnaei, Sortbenet Bugsvømmer 
(Callieorixa praeusta) ,  Sigara di
stine/a og S. semistriata almindeli

ge. 

Mosebugsvømmer ( Glaenoeorisa 
propinqua) kan normalt ketches 
langs de stej le tørvevægge i søens 
vestlige del. Det første eksemplar 
fra Bøllemosen blev fimdet 
20.v. l 942 af P. Johnsen (Leth 
1 943), og arten er siden jævnligt 
fundet i søen. Der er meddelt andre 
sjællandske fund af atien, men dis
se savner belæg, og under alle om
stændigheder er de pågældende lo
kaliteter senere forsvundet eller 
kraftigt ændrede, således at artens 
fortsatte eksistens der kan udeluk
kes (Damgaard 1 997). Arten ken
des især fra tørvegrave, grusgrave, 
brunkulslejer samt udtørrende klit
og hedesøer i Jylland (Damgaard 
1 997). Dens økologi er særlig vel
undersøgt i Sverige, hvor den fra at 
have været meget lokal og sjælden, 
har spredt sig vidt omkring i løbet 
af de sidste årtier (Eriksson et al. 
1 978; Arnqvist 1 986, 1 989). Under
søgelser har vist, at denne spred
ning er sket i takt med, at forsurin
gen af mange svenske søer har ud
raderet fiskebestandene, og at Mo
sebugsvømmer da rykker ind som 
ny topprædator sammen med larver 
af glasmyg (Chaoborus sp.) (Oscar
son 1 987). l sådanne søer kan arten 

udgøre 85-90% af alle bugsvømme
re (Henrikson & Oscarson 1 985). 
Undersøgelser fra England tyder 
desuden på, at den foretrækker mel
lemstore vandsamlinger med stej le 
brinker (Macan 1 962), og dette kan 
være grunden til, at arten navnlig 
kan fanges langs tørvevæggene i 
Bøllemosen. 

Blandt skøjteløberne er Tandet 
Skøjteløber ( Gerris odontogasler) 
langt den almindeligste art, men 

også Alm. Skøjteløber (G Laeu
stris) findes hyppigt. Langs bred
den findes desuden Lille- og Stor 
Nåletæge Hydrometra gracilen/a 
og H. stagnorwn (også kaldet 
Skrædder), samt den lille Sphag
numtæge (Hebrus ruficeps) og Mi
erovelia relieulata. Åkandeløber 
(Mesovelia fureata) samt rygsvøm
meren Noloneela lutea er noget 
sjældnere registreret, men det skyl
des sikkert, at disse arter overvin
trer som æg, og først er færdigud
viklede hen på sommeren - et tids
punkt af året, hvor kun få indsamler 
vandtæger, da de fleste andre arter 
her alene findes som nymfer (Kai
ser 1 963). 

Sjældnere men hjemmehørende arter 
En lang række af vandtægerne må 
regnes for at være hjemmehørende 
i Bøllemosen, selvom man ikke 
kan forvente at fange dem, hver 
gang lokaliteten besøges. Af de 
letgenkendelige arter drejer det sig 
om Skorpionstæge (Nepa einerea) 
som - på trods af at den på mange 
måder minder om Stavtæge i leve
vis - tilsyneladende ikke trives 
med de stejle brinker. En anden 
velkendt art i Østdanmark er 
Dværgrygsvømmer (Piea minutis
sima), som kun er få mm. lang, og 
derfor nemt kan overses i ketcher
prøver. Det samme gælder andre 
små arter som Mierovelia buenoi, 
der holder til på lavt vand mellem 
bredvegeatitionen. Med tanke på 
de talrige M. retieulata og Sphag
numtæge, som man støder på, når 
man kigger grundigt mellem mos
puder, er det rimeligt at antage, at 
der er en ikke ubetydelig forskel 
på de tre arters relative hyppighed, 
hvor M. retieulata må siges at 
være den mest almindelige. 

Blandt bugsvømmerne må Stor 
Rovbugsvømmer (Cymatia bons
doljfii) regnes for at være hjemmehø-
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Fig. 2. Skorpionstægen (Nepa cine
rea) er en af de sjældnere vandtæ
gearter i Bøllemosen. Arten er en 
dårlig svømmer og sidder for det 
meste på lur i vegetationen hvor 
dens ånderør er i konstant kontakt 
med vandoverfladen. Foto: Martin 
Bay Hebsgaard. 
The water sco11Jion (Nepa cinerea) 
is a relative/y rare \Vater bug speci
es in Lalce Bøllemosen. !t is a poor 
swimmer thai spenc/s most ofits ![fe 
\Vaiting.for p re y, and with the respi
ralO/y sipon in conslant confaet 
with the water s li/face. 

rende. Denne rovlevende att kan, ofte 
satrunen med Mosebugsvømmer, ud
gøre størstedelen af bugsvømmerne i 
tørvemoser, men arten er ret sjælden i 
Bøllemosen. Rygsvømmeren Nolo
neela reuteri minder i udseende og 
livscyklus meget om den anden 
"gule" art, N. lutea (Kaiser 1 963), 
men er tilsyneladende mere sjælden 
end denne i Bøllemosen. 

Endelig er der adskillige arter, som 
ikke er typiske for tørvemoser, men 
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som alligevel må regnes for at være 
hjemmehørende på lokaliteten, 
nemlig Lille Skøjteløber (Gen·is 
aJgentatus), Lille Rovbugsvømmer 
(Cymatia coleoptrata), Stor Bug
svømmer (Corixa punctata), Alm. 
Bugsvømmer (Sigm·a striata), samt 
de to bugsvømmerarter S. fallen i og 
S. .fossarum. 

Til.fælc/ige arter 
Flere arter, der er fundet i Bølle
mosen, må anses for at være tilfæl
dige gæster, der normalt ikke vil 
være at finde i tørvemoser, men 
som har en veludviklet sprednings
evne, og derfor tilfældigt kan duk
ke op. Det drejer sig bl.a. om Van
dreskøjteløber (Limnoporus 
ru.foscutellatus), der normalt lever 
i små vegetationsrige vandsamlin
ger (Damgaard & Andersen 1 996), 
herunder de semipermanente vand
samlinger i den nærvedliggende 
Jægersborg Dyrehave. Vandreskøj
teløber er væsentlig større end de 
a lmindeligere Gerris-arter, og er 
derfor meget iøjnefaldende. Den er 
desuden nok den af de danske 
skøjteløbere, der flyver bedst, og 
kan finde på at lette direkte fra 
ketcheren. Af andre tilfældige ar
ter, der er kendt fra Bøllemosen, 
skal nævnes rygsvømmeren Nolo
neela viridis, Lille Bugsvømmer 
(Sigm·a lateralis), samt bugsvøm
merne Paracorixa concinna og 
Sigara s/agna/is, der alle foretræk
ker kystnære og ofte let brakke 
vande (Savage 1 989, 1 994). Nolo
neela viric/is er en nyindvandret art 
i Danmark og synes at være under 
fortsat spredning (Damgaard & 
Mahler 1 995 ;  Damgaard upublice
ret). 

Udover arter, der allerede er regi
steret fra Bøllemosen som sjældne 
eller tilfældige, er der en række an
dre, som er kendt fra Nordøstsjæl
land, og må forventes at kunne 

dukke op i Bøllemosen, hvorved 
det samlede artsantal kan bringes 
endnu højere op. Det drejer sig om 
Søskøjteløber (Aquarius pa/udl/111 
(Fabricius, 1 794)) og Gulbrystet 
Skøjteløber (Gen·is thoracicus 
Schummel, 1 832), Hebrus pusillus 
(Fallen, 1 807) samt bugsvømmerne 
Sigara iactans Jansson, 1 983, S. 
limifafa (Fieber, 1 848), S. nigro/i
neafa (Fieber, 1 848) og Brun bug
svømmer (Hespemcorixa castanea 
(Thomson, 1 869)). Af disse bør der 
især holdes øje med Søskøjteløber. 
Denne art er almindelig i tilsvaren
de søtyper i Syd- og Midtsverige, 
og den var tidligere særdeles talrig 
på Løgsø og Agersø i Rude Skov, 
samt fundet en enkelt gang på St. 
Grib Sø i Grib Skov (Damgaard & 
Andersen 1 996). Arten er forsvun
det fra alle disse lokaliteter inden
for de sidste par årtier, men er i 
færd med at genindvandre sydfra, 
idet den i de seneste år er blevet re
gistreret fi·a det sydlige Jylland, 
Møn, og Utterlev Mose ved Køben
bavn (Damgaard & Andersen 1 996; 
Damgaard et al. 2000; Damgaard 
upubliceret). 

Forsvundne arter: 
En række vandtægearter, der er ty
piske for tørvemoser, er kun kendt 
fi·a så gamle fund, at de må formo
des at være uddøde i Bøllemosen. 
Det drejer sig bl .a .  om rygsvømme
ren Noloneela obliqua, der er for
holdsvis udbredt og almindelig i 
midt- og søndetjyske tørvemoser 
samt klit- og hedesøer i Vest- og 
Nordjyl land, men som kun kendes 
fi·a meget gamle fund i det østlige 
Danmark, herunder Jægersborg Dy
rehave, Knudshoved Odde og 
Bornholm (Damgaard 1 997). Arten 
er kun registreret en enkelt gang i 
Bøllemosen, men fundet er uden 
nøjere datering. Fundet er gjort af 
Chr. Drewsen ( 1 799- 1 896), som 
indsamlede mest aktivt omkring 



1 820- 1 850, og det er derfor rime
ligt at tidsbestemme fundet til om
kring 1 850. Vorteskøjteløber (Ger
ris gibbije1) blev første gang nævnt 
fra Bøllemosen af K.O. Leth (Leth 
1 943), men uden nærmere oplys
ninger om fundet. Arten er sidst do
kumenteret for ca 60 år siden 
(28.v. l 945, 2 hanner/ l hun, G. Man
dahl-Barth leg., ZMUC), og må 
derfor anses for at være forsvundet 
i dag. Den er imidlertid vidt ud
bredt i Vestj ylland og på Bornholm 
og findes desuden på flere lokalite
ter i Nordøstsjælland, herunder 
Grib Skov og Gadevang (Damgaard 
1 997). Det er derfor ikke usandsyn
ligt, at arten vil kunne genindvan
dre til Bøllemosen. En anden skøj
teløber, G lateralis, findes ofte 
sammen med V01teskøjteløber, men 
er ikke registreret i snart 40 år (se
neste fund: 8.iv. l 967; 2 hanner/2 
hunner, N.M. Andersen leg., 
ZMUC). Kaiser ( 1966) regnede 
både denne og Vorteskøjteløber for 
at være kuldetålende og boreo-alpi
ne arter der foretrækker kølige og 
skyggefulde levesteder. Dette gæl
der imidlertid kun for G lateral is, 
der findes højt mod nord i Skandi
navien, mens Vorteskøjteløber er en 
varmeelskende, og langt mere me
diten·an art (Damgaard 1 997). Selv
om G lateralis ikke er fundet i Bøl
lemosen i adskillige årtier, så ken
des den stadig fra semipermanente 
vandhul ler i den nærliggende Jæ
gersborg Dyrehave (Damgaard, 
upubliceret). 

Konklusion og perspektiver 

Antallet af vandtægearter i Bølle
mosen overstiger betydeligt andre 
ellers artsrige danske lokaliteter, og 
der er som nævnt gode muligheder 
for at det kommer endnu højere op. 
Det er dog kombinationen afvand
tægearter med hhv. NV- og SØ-ud
bredelse, der gør Bøllemosen til no
get ganske enestående i Danmark. 

Fig. 3. Vandrøveren (1/yocoris cimicoides) er en almindelig vandtæge i Bøl
lemosen. Arten medbringer et luftforråd under vingerne når den er neddyk
ket, og dette sikrer den både ilt og opdrift. Vandrøveren kan tilføje yderst 
smertefulde stik med sin snabel hvis den håndteres uforsigtigt. Foto: Martin 
Bay Hebsgaard. 
Saucer Bug (llyocoris cimicoides) is a common species i11 Lake Bøllemose. 
A ir stores under the wings a re usedfor respiration and boyancy. The sau
cer bug ca11 il?/lict painfld sting with its rostrum ifnot haneled carefldly. 

Bøllemosen er således det eneste 
sted i Danmark, hvor Mosebug
svømmer og rygsvømmeren Nota
neeta obliqua, er fundet på samme 
lokalitet som Stavtæge, Vandrøver, 
Dværgrygsvømmer og Vorteskøjte
løber, og selvom sidstnævnte og 
Notaneeta obliqua i dag er forsvun
det fra søen, så har Mosebugsvøm
mer stadig sit eneste levested i det 
østlige Danmark i Bøllemosen. Stu
dier fra både England og Danmark 

(Macan 1 938 ,  1 954; Savage 1 989) 
viser især arter af bugsvømmeres 
tilstedeværelse som funktion af en 
succession, der starter med en uor
ganisk bund og ender med en vel
udviklede rørsump som klimaks. 
Denne undersøgelse viser, at ud
skiftningen af arter kan fortsætte, 
også efter at klimakspunktet mht. 
tilgroning tilsyneladende er nået. 

Bøllemosens sø og mosearealer er 
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omfattet af Naturbeskyttelseslovens 
§3 ,  hvorefter ændringer i områdets 
tilstand og drift kun må ske efter 
tilladelse fra de amtslige myndighe
der, og området blev i 1 998 yderli
gere udpeget som en del af et EU
Habitatområde. Denne ændring i 
lokalitetens bevaringsmæssige sta
tus har dog ikke kunnet forhindre, 
at dens tilstand til stadighed for
værres (Damgaard 2004). Som 
nævnt har søen sandsynligvis gen
nemgået en ændring fra at være re
lativt klarvandet, kølig og iltrig - til 
at blive brunvandet, varmere og 
mere i ltfattig, og dette kan have 
haft betydning for den negative ud
vikling, der er beskrevet for arter af 
guldsmede, vandtæger og vandkal
ve. Der er dog stadig en række 
sjældne arter, der synes at trives 
udmærket i Bøllemosen, og det er 
muligt, at udviklingen har begunsti
get nogle af disse. Der mangler 
som tidligere nævnt informationer 
om bestandsændringer hos de en
kelte arter, samt disses korrelation 
med fYsisk-kemiske og biologiske 
forhold, før man kan konkludere 
effekten af de igangværende miljø
ændringer. 

To ting bør dog for alt i verden 
undgås, nemlig en øget bestand af 
fisk og andefugle, samt dramatiske 
ændringer i vandstanden. Op igen
nem 1 990' erne forekom der krafti
ge stigninger i vandstanden, hvor
ved en del af den omkringliggende 
skovbund og tilgrænsende stier 
blev oversvømmet, hvilket medfør

te en øget næringsudvaskning til 
søen, som igen resulterede i op
blomstring af alger og andemad 
(Lem1w sp.). Værre endnu medførte 
ændringerne en øget udvaskning af 
humusstoffer fra hængesækken, 
som yderligere bidrog til at gøre 
søen brunvandet l de seneste år har 
effekten af vandstandsændringerne 
fortaget sig noget, men hængesæk-
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ken er blevet væsentligt mere tør og 
fast, og er begyndt at blive bevok
set med dunbirk og blåtop (Mo/inia 
caerulea). 

Som tidligere nævnt mangler der i 
høj grad standardiserede og kvanti
tative studier af faunasammensæt
ningen i Bøllemosen, samt de un
derliggende fYsiske og kemiske for
hold. At stedet overhovedet har en 
så velkendt entomologi og naturhi
storie skyldes udelukkende privat
personers ildhu og engagement, 
men betyder også, at en lang række 
andre og lige så interessante orga
nismegrupper st01t set er negligere
de. Dette gælder også den øvrige 
fauna af invertebrater på partierne 
med hængesæk, samt i de omkring
liggende områder, hvor kendskabet 
er endnu mere sparsomt. 

Med tanke på Bøllemosens historie 
og beliggenhed tæt på hovedstaden 
samt dens status som EU-Habit
atOimåde med store rekreative vær
dier, bør der være en interesse for 
at gøre noget mere ud af lokaliteten 
som naturvidenskabeligt reference
område. 
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GENE RALF O R SAMLIN G 

Der indkaldes til generalforsamling 

Lørdag d. 2 1 .  maj kl. l O på Hoed 
Kro ved Balle Kirke ca. 1 2  km syd 
for Grenå. 

Dagsorden ifølge lovene: 

l .  Valg af dirigent. 

2 .  Formanden aflægger bestyrel
sens beretning 

3. Kassereren aflægger regnskab 

4. Forslag fra medlemmer drøftes. 
De skal være fonnanden i hænde 
tre dage inden generalforsamlin
gen 

5. Valg til bestyrelsen 
På valg er Jane Anderson og 

Henrik SeJl. Begge er vil l ige til 
genvalg. 

6. Valg af revisor. 
På valg er Toke Skytte. 

7 .  Eventuelt. 

Foreningen giver morgenkaffe. 

Vi spiser medbragt frokost kl. 1 2 . 
Derpå ekskursion t i l  Glatved 
kalkbrud 

Tilmeldelse t i l  eigil.holm@pc.dk 
eller 75 66 5 1  30 senest 1 8. maj 
2005 . Ekskursion efter general
forsamlingen til Glatved kalk
brud, Jernhatten og andre lokali
teter i området. Det har en meget 
rig flora på grund af den kalkrige 
jord. 
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besvær med at finde indbetale
ren, når vedkommende står i 
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betale for sig. 

Kontingentet er uforandret 
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1 80 kr. for institutioner 
1 95 kr. for medlemmer i udlandet 

På bestyrelsens vegne 
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B O G A N M E L D E L S E  

Jens Overgaard Christensen: Gyl
dendals guide tilfuglene ved strand 
og kyst. 141 side1; il/. medfotos og 

fOlfallerens egne akvarelle1: ISBN 87-
02-02144-7. Gyldendal 2003. 

Denne bog, hvis omslag meget pas

sende er i blå nuancer, henvender sig 

i følge sit forord til  "mennesker med 
en almindelig, bred interesse for vo

res natur og landskaber". Det er må

let med denne bog og de andre fugle
bøger i serien, at skabe Gyldendals 
egen, danske håndbogsserie om fug

lelivet i Danmark. Forfatteren bar 
udvalgt, beskrevet og illustreret 96 
fuglearter, hvor kriteriet har været, 

disses forekomst ved strand og kyst. 

Bogen indledes med en grundig gen
nemgang af de forskellige typer kyst
nære områder, samt de faktorer der 
gør at fuglene opholder sig her. Der 
skal nok mere end "en almindelig 

bred interesse" til, før man har de 

forskellige begreber som f.eks. ma
comasamfund m.v. på plads. Men det 

må siges at være en grundig indfø
ring i fuglenes "spisekammer" på 
forskel l ige vanddybder. Til disse be

greber kunne der godt knyttes illu

strationer af de forskellige fødeem
ner. Der er dog andre flotte farvefo

tos af vade-, vandfugle og biotoper, 

som gør, at bogen virker meget ind
bydende. 

Artsgennemgangen er bygget over 
"samme læst", hvilket er yderst over

skueligt. Der angives f.eks. hvornår 

arten træffes, dels vha. logoer, som 
indikerer, om fuglen yngler, er træk

og/eller vintergæst i DK og dels en 

årstidslinje.  Derefter bliver udseende, 
stemme og forekomst behandlet. Der 
er en tilpas grundig gennemgang af 

de enkelte arter og langt hovedparten 
af fuglene er illustreret med vellig

nende akvareller, det være sig både 
stående voksne individer og ungfug-
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le/fugle i vinterdragt samt flugtprofi
ler af og til .  

Desværre er der ikke lavet flugtprofi
ler af samtlige fugle, hvilket der er 

plads til  og vil være en stor hjælp til 
bogens brugere, men alt har sine be

grænsninger. I mit eksemplar af bo
gen ser den flyvende hjejle noget 
mystisk ud, det kan skyldes tryknin

gen, er det ikke det, bør den rettes i 
kommende oplag. De øvrige il lustra
tioner er flotte og virkel ighedstro, 

dog er enkelte arter ikke lige efter 
mit  hoved f.eks. den voksne havørn. 

Teksten er velbearbejdet og infonna

tiv, men enkelte svipsere skal der jo 
være plads til  f.eks., at man skulle 

kunne høre sangsvanen året rundt. 

Det er nok lidt svært i Danmark, da 
det er meget få sangsvaner, der yng

ler eller opholder sig her om somme
ren. Måske skulle begrebet "brokfug

le" have været udelukket, hvis ikke 
skulle de tre arter afpræstekraver 
også ind under denne hat, hvilket de 
ikke er kommet. På trods af disse få 
skønhedsfej l fremstår bogen som et 
smukt og anvendeligt opslagsværk. 

Formatet gør, at man kan medbringe 

bogen på turene til strand og kyst, 
som den jo også er beregnet t i l .  

Jens Overgaard Christensen: Gylden
dals guide til.fiiglene ved skov og 
hegn. 120 side1; il/. medfotos og for
fallerens egne akvarelle1: Sa1111 CD 
med lydoplageiser af 72 .fi!glearlel: 

ISBN 87-02-02146-3. Gyldendal 
2003. 

Bogen her har, som forrige (herefter 

"
S & K") en minutiøs gennemgang 

og afgrænsning af de naturtyper, som 
bogens fugle kan opleves i. Bogens 
farve er grøn, lin ien fra 

"
S & K" føl

ges op. På omslagets inderside er 

flertallet af de danske træers blade 

afbilledet - en god ide. Denne ide 
kunne også være brugt til i llustrering 

af de forskellige fødeemner, som be
skrives i 

"
S & K", det er trods alt 2 

bøger i samme serie. 

Af bogens titel fremgår at det ikke 
udelukkende er skovens fugle den 

omhandler, hvorfor visse arter fra det 
åbne land, som f.eks. Kirkeugle, er 

kommet med. Selve beskrivelsen af 
den danske skov, de forskellige skov
typer og træarters betydning for fug

lelivet er skrevet meget læsevenligt. 
Intet er udeladt, hverken skovdannel
sen efter seneste istid eller bæverud

sætningen, hele tiden med skyldig 

hensyntagen til konsekvenserne for 
fuglelivet. At indledningen samtidig 

er indrammet af smukke fotos gør det 
bestemt ikke dårligere. Herefter føl
ger, som i foregående bog i serien, en 
"brugervej ledning" af forklaringer og 

symboler benyttet omkring bogens 
82 fuglearter. Det fremgår tydeligt, 
hvilke arter man kan glæde sig over 
at børe på sin cd-afspil ler, da disse 
har fået et lille cd-ikon samt en hen

visning til  nummeret på cd· en. Ba
gerst i bogen er der en beskrivelse af 
hvert enkelt lydspor, hvad hører man 

udover den aktuelle fugleart, hvor og 
hvornår er fuglen optaget m.m. Ho
vedparten af fuglestemmerne er opta

get i Danmark, er af høj kvalitet og 
er sammen med bogen og beskrivel
serne af fuglene et godt værktøj .  De 
flotte akvareller fanger fuglene om 

ikke i flugten, så dog i udseende. 
Dog er grønsiskenen ikke helt som 
jeg vil have den, men med lydopta

gelsen og beskrivelsen skal man nok 
få klaret artsbestemmelsen. Alt i alt 

må man konkludere, at den svære 

kunst at opdele fuglelivet efter bioto
per er lykkedes ganske godt. Forma
tet er det samme som 

"
S & K", så 

også denne bog kan man uden videre 
tage med på turen. 

Toiiiiii)' Kaae 



Insektpatogene svampe i overvintrende klyn
geflue, Pollenia spp. (Diptera; Calliphoridae) 

Tove Sleenberg1 

Entomopathogenic fungi in overwintering duster flies, Pollenia spp. 
(Diptera; CaUiphoridae) 

Overwintering cluster flies (Pollenia spp.) have frequently been reported to 
be infected by the entomopathogenic fimgus Enlomophlhora schizophorae 
(Zygomycetes: Entomophthorales). However, no quantitative data are avai
lable concerning infection levels. This study documents that E. schizopho
rae was the only fimgus found in seven Danish populations of overwinte
ring cluster flies. lnfection levels varied between 3% and 27%. Counting of 
the number o f nuclei in prima1y spores in cluster flies and house flies 
(Musca domeslica), showed marked differences. E. schizophorae spores 
produced from cluster flies contained an average of 5 .6 - 6.5 nuclei, while 
fimgus from house flies contained 3.5 - 5 .5  nuclei. At present, i t is not clear 
whether these differences in nuclei numbers are linked to differences in the 
biology o f the different fimgus isolates. Transmission experiments showed 
that E. schizophorae fi·om cluster flies could be transmitled to house flies 
(86% o f receptor flies infected), while cluster flies were Jess susceptible to 
this fimgus even when i t originated from the homologous host (35% infec
tion obtained). The possible relationship between E. schizophorae in over
wintering cluster flies and fimgus infection in house flies is discussed. 

Key words: Enleromophlera schizophorae, Enleromophlera muscae, Palle
nia, At/usca domeslica, ovenviniering 

Klyngefluer er fluer af slægten Pol
lenia (familien Calliphoridae, spy
fluer), der i sensommeren opsøger 
bygninger for at overvintre. Der er 
primært tale om P. rudis, men iføl
ge Rogn es ( 1 99 1 )  kan flere andre 
arter også overvintre inden døre. I 
modsætning til andre spyfluer læg
ger k lyngefluer (om sommeren) de
res æg i jord, og deres larver udvik
ler sig som snyltere i regnorme. 
Fluerne opsøger ikke madvarer i 
huset, og er især t i l  gene på grund 
af deres antal, navnlig hvis der sæt
tes varme på et hidtil uopvarmet 

rum (Mourier 1 995). 

Det er ikke ualmindeligt at finde 
overvintrende klyngefluer dræbt af 
den insektpatogene svamp Enlo
mophlhora schizophorae (Zygomy
cetes: Entomophthorales), f.eks i 
vinduer. Svampen afskyder sine 
sporer aktivt, og angrebne fluer ses 
ofte omgivet af en sky af sporer, der 
er fasthæftet underlaget fluen sidder 
på. Svampedræbte fluer er lette at 
genkende, især svampens sparule
ring fra bagkroppen i form af hvide 
ringe mellem segmenterne er påfal-

dende (Figur l og 2). Disse ringe 
består af svampens sporebærere og 
sporer. Svampedræbte fluers vinger 
og ben er oftest mere urlspærrede 
end hos ikke-inficerede fluer, og 
munddelene er almindeligvis rettet 
fremad og nedad, idet svampen vok
ser ud gennem sugesnablen og fast
hæfter den døde flue til underlaget 
(Figur l og 2). Dette er det typiske 
billede for fluer angrebet af svampe 
fra slægten Enlomophlhora, som 
kun angriber voksne fluer. 

Indtørrede, svampedræbte fluer be
varer dette udseende i lang tid, især 
ved lave temperaturer, og det kan 
efterlade et indtiyk af, at fluebestan
den er inficeret i betydelig grad. På 
trods af mange rapporter om fund af 
svampedræbte klyngefluer (bl.a Ri
chards & Morrison 1 973; Geden et 
al. 1 993) findes ingen angivelser af, 
i hvor høj grad disse fluebestande er 
inficeret med svamp, ligesom det 
ikke altid er undersøgt hvilken En
lomophlhora-art der er tale om. Det
te afgøres normalt ved tælling af 
sporernes kerneantal efter farvning 
med aceto-orcein (Kell er 1 987, se 
Figur 3). E. schizophorae angives at 
have gennemsnitligt 4-5 kerner pr. 
spore ( Keller 2002). 

Svampen E. schizophorae har be
tydning som naturlig fjende over for 
økonomisk vigtige fluearter, bl.a 
forekommer E. schizophorae i Dan
mark i gulerodsfluen (Chaemapsila 
rosae) og stuefluen (Musca domesli
ca) (Eilenberg & Philipsen 1 988; 
Kalsbeek 200 l). En anden art, En
lomophlhora muscae, forekommer 
ligeledes i en række fluearter og er 
den mest udbredte af de to svampe
arter i stuefluer i danske husdyrstal
de (Kalsbeek 200 l ;  Steenberg 
upubl .). Denne svamp er så vidt vi
des ikke beskrevet fra klyngefluer. 
For begge arter gælder, at de ofte 
danner epidemier i stuefluebestande 
i sensommeren med infektionspro-

'DJF Forskningscenler Sorgenfri, Skadedyrlaboraloriel, Skovb1Jinel l4, 2800 Kgs. Lyngby. 
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Figur l .  Klyngefluer (Pollenia spp. )  dræbt af svampen Entomophtlwra 
schizophorae. De fleste svampedræbte fluer sidder fasthæftet til burets 
sider ved hjælp af svampeus rhizoider, der vokser ud gennem fluens 
munddele. Fluernes vinger er urlspærrede i modsætning til ikke
inficerede klyngefluer, hvor vingerne holdes fladt og let overlappende 
henover bagkroppen. Foto: K.-M. Y. Jensen 

Figur 2. Klyngeflue (Pollenia spp.) 
dræbt af svampen Entomophthora 
schizophorae. Bemærk de urlspærrede 
ben og de hvide ringe af svamp, der 
b1yder frem gennem de bløde 
membraner mellem bagkroppens led. 
CI!1Sterf1y (Po I lenia spp.) killed by the 

fimgus Entomophthora schizophorae. 
Notice the outsfreched legs and the white 
rings of fimgus developing.from the 
intersegmental membranes af t h e 
abdomen. Photo: T. Steenberg 

Clusterjlies (Pollenia spp.) killed by thefungus Entomophthora 
schizophorae. Most.fimgus-killedf1ies are attached to the cardbomd 
cage by rhizoids growing through thef1y proboscis. The wings o.f 
.fimgus-kil/edf1ies are outstreched in con/rast to the wing position of 
healthy c/usterf1ies where the wings are heldf1at and slight�)' 
overlapping over the abdomen. Photo: K.-111. V. Jensen 

center på op til 90% (Skovgård & 
Steenberg 2002), og de skønnes der
for at have et potentiale i bekæmpel
sesøjemed, især hvis det kan lade 
sig gøre at starte svampeepidemier 
tidligere på sommeren end det sæd
vanligvis sker. 

Det er usikkert hvordan E. schizo
phorae (og E. muscae) overvintrer 
i stuefluepopulationer, men i nogle 
stalde kan svampe findes hele året 
i stuefluer (Kalsbeek 200 1 ) . Der er 
aldrig fundet hvi lesporer i stueflu
er i felten, og det er muligt, at 
svampen ganske enkelt overlever i 
de små bestande af voksne fluer, 
der normalt kan findes om vinteren 
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i varme lommer i staldene. 

Undersøgelser i USA har vist, at E. 
schizophorae sammen med E. 
muscae forekommer i stuefluer i 
stalde om foråret, mens E. muscae 
er helt dominerende i sommer- og 
efterårsmånederne (Steinkraus et 
al. 1 993; Geden et al. 1 993).  Kals
beek (200 l )  fandt, at E. schizopho
rae i Danmark forekom i stuefluer 
forår og efterår, men ikke i som
merperioden. Egne undersøgelser 
har dog vist, at det er muligt at fin
de svampen også om sommeren, 
men at forekomsten øges betragte
ligt fra slutningen af august (Steen
berg upubl .) .  

Samtidig er der rapporteret om fund 
af svampedræbte klyngefluer i stal
de (Geden et al .  1 993). Det bar der
for været fremført, at E. schizopho
rae kunne tænkes at blive ført ind i 
staldene i sensonuneren med over
vintrende klyngefluer, og at smitten 
derefter overføres til stuefluer frem 
ti l  det efterfølgende forår (Kalsbeek 
200 l). E i Ienberg et al. (200 l )  har 
vist, at E. schizophorae vil være 3,5 
måned om at inficere 50 klyngetluer 
i et bur placeret ved 5°C. Det skulle 
således være muligt for svampen at 
opretholde en inficerende bestand i 
overvintrende klyngetluer igennem 
en hel vinter uden at ud1ydde flue-



bestanden. Hvis svampen samtidig 
overvintrer i stuefluer vinteren igen
nem, kunne dens chance for vinter
overlevelse øges. 

Set fra et fluebekæmpelsessyns
punkt ville det være en fordel, at 
klyngefluer fungerede som ekstra 
opformeringsmulighed for svampen 
vinteren igennem, da man kunne 
forvente en højere tæthed af sporer i 
staldene og dermed en forbedret 
mulighed for en svampeepidemi i 
stuefluer tidligt på fluesæsonen. 
Dette forudsætter dog to ting: Dels 
at klyngefluer kommer i kontakt 
med stuefluer i staldene, og dels at 
svamp fra klyngefluer kan overføres 
til stuefluer. 

Det her beskrevne arbejde er en del 
af et igangværende projekt, der har 
til formål at klarlægge Ento
mophthora-arters populationsdyna
mik i fluer tilknyttet stalde. Formå
let med undersøgelsen er at vurdere, 
hvorvidt overvintrende klyngefluer 
spiller en rolle i samspillet mellem 
E. schizophorae og stuefluer i stal
de. Det sker bl.a ved at undersøge 
forekomsten af svamp i overvintren
de klyngefluer, ved at sammenligne 
kerneantal i E. schizophorae fra 
henholdsvis klyngefluer og stuefluer 
og desuden ved at undersøge 
svampens sygdomsfremkaldende 
evne (virulens) over for forskellige 
fluearter i smitteforsøg. 

Materialer og metoder 
Klyngefluer blev indsamlet i vin
dueskarme mv. i private boliger i de 
tidlige efterårsmåneder og ved en 
enkelt lejlighed i april måned. Fluer
ne var på indsamlingstidspunktet 
ofte ret sløve pga. lave temperaturer, 
og blev indsamlet ved at de blev 
børstet ned i en ventileret beholder 
forsynet med sammenkrøllet papir, 
nogle sukkerknalder og et rør med 
vand. At1sbestemmelsen af Pollenia 
arter er vanskelig (Rognes 1 99 1  ), og 
for at undgå unødig håndtering blev 
fluerne derfor ikke bestemt til art. 
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Figur 3. Kernefarvning i sporer af Entomophthom muscae ( 1 5  - 1 9  
kerner) og Enlomophthora schizophorae ( 3  - 6 kerner) fi·a stueflue (A1usca 
domestica) inficeret med begge arter i en dobbeltinfektion. Bemærk at 
også sporestørrelsen af E. schizophorae er betydeligt mindre end for E. 
1111.1scae. Foto: T. Steenberg. 
Nuclear slaining in primCIIJ' spores ofEntomophthora muscae (15 - 1 9  
nuclei) and Entomopthora schizophorae (3 - 6 nuclei) from house fly 
(Musca domestica) infected 1vith bol h �pecies in a double in(ection. Notice 
the considerab/y smaller spores o.f E. schizophorae compared to E. 
muscae. Photo: T Steenberg. 

Formentlig er der især tale om Pol
lenia rudis. 

Kvantificering af forekomsten af E.  
schizophorae i o veJvintrende klynge

fluer 
Levende klyngefluer indsamlet på 
fem danske lokaliteter blev anbragt i 
papbure med adgang til vand og et 
stykke sukker. Burene var placeret 
ved 20°C, 60% r.h . (relativ luftfug
tighed) og hver dag i 7 dage blev 
døde fluer sorteret fra. Hvis fluerne 
udviste symptomer på svampeinfek
tion, blev svampen artsbestemt i lys
mikroskop (400X forstørrelse) efter 
kernefarvning af sporer afskudt til 
vingerne (Keller 1 987). Normalt 
kernefarver man svampenes sporer, 
efter at de er afskudt til objektglas. 
Hos fluer vil der sidde et antal spo
rer på vingerne, og disse kan da er
statte brugen af objektglas, såfremt 
der blot er tale om en simpel artbe-

stemmeise af svampen. 

Kemetælling i E. schizophorae hos 
ove1vintrende klyngefluer og slw�fluer 
Fra en svampedræbt klyngeflue fra 
hver af fem lokaliteter blev antallet 
af kerner optalt i 25 sporer afskudt 
til en fluevinge eller et objektglas 
efter farvning med aceto-orcein 
(Keller 1 987); t ilsvarende blev 
svampedræbte stuefluer fra fire lo
kaliteter undersøgt (Tabel 2). 

KIJ'dssmilfejorsøg med E. schizo
phorae og E. muscae 
Klyngefluer og stuefluers modtagelig
hed over for E. schizophorae fra klyn
gefluer blev sammenlignet i smittefor
søg. En tilsvarende sammenligning 
blev lavet i et forsøg, hvor E. 1111.1scae 
blev forsøgt overfØ11 fra stuefluer til 
klyngefluer og stuefluer. Sporulerende 
fluer ( 4- 1 O stk., klyngefluer med E. 
schizophorae, stuefluer med E. 
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Figur 4. Smitteforsøg med Entomophthora schizophorae (grønne 

søj ler) og Entomophthora muscae (blå søj ler). E. schizophorae 

overført fra Pollenia spp. t i l  Pollenia spp. (N=30) og fra Pollenia 

spp. t i l  Muse a domestica (N= ! 50). E. muscae overfØlt fra M 

domestica t i l  M domestica (N=60) og fra M domestica t i l  Pollenia 

spp. (N=60). 
Transmission experiments with Entomophthora schizophorae (green 

co/umm) and Entomophthora muscae (blue columm). E. 

schizophorae transmitfed from Pollenia spp. to Pollenia ::,pp. (N=30) 

and fl-om Pollenia spp. to Musca domestica (N= 150). E. muscae 

transmitted jim11 M. domestica to M. domestica (N=60) andfim11 

M. domestica to Pollenia ::,pp. (N=60) . 

muscae) blev anbragt på gazelåg over 
papbure (Figur 2) med 20-50 recep
torfluer (klyngefluer henholdsvis stue
fluer). Receptorfluerne, som var ikke
inficerede, var enten feltindsamlede 
fluer fi·a karantænebure (klyngefluer) 
eller laboratorieopdrættede (stueflu
er). Mens stuefluerne var 5-6 dage 
gamle, kendes klyngefluernes alder 
ikke. Burene var placeret ved 20°C og 
60% r. h. og blev tilset dagligt i 7 
dage, hvor antallet af svampedræbte 
fluer blev noteret. 

Resultater 
E. schizophorae synes at forekom-
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me almindeligt udbredt blandt 
overvintrende klyngefluer i Dan
mark, idet den blev fundet i samtli
ge undersøgte bestande. E. muscae 
blev derimod ikke fundet i denne 
flueart (Tabel l ) .  Infektionsprocen
ten varierede mellem 3 og 27% i de 
undersøgte bestande. Kerneantallet 
i sporer var højere i k lyngefluer 
(gns. 5,6 - 6,5 kerne/spore) end i 
stuefluer (gns. 3,5 - 5,5 kerne/spore 
(Tabel 2). 

Smitteforsøgene viste, at E. schizo
phorae nemt kunne overføres fi·a 
klyngefluer til stuefluer, som var 

meget modtagelige for infektion. 
Faktisk var stuefluer mere modtage
lige end klyngefluer (hhv. 86 og 
35% infektion, Figur 4). Derimod 
kunne E. muscae kun i ringe grad 
overføres fi·a stuefluer til klyngeflu
er sammenlignet med den oprindeli
ge vært, stueflue (hhv. 5 og 97% in
fektion, Figur 4). 

Diskussion 
Selvom Entomophthora-svampe 
ofte kan dyrkes i kunstigt vækstme
dium, om end ikke uden problemer, 
er opformering af svamp til bekæm
pelsesforsøg hidtil udelukkende sket 
i levende i stuefluer. Udsætning af 
store mængder inficerede fluer og/ 
eller svampedræbte individer har 
endnu ikke resulteret i en forbedret 
stuefluebekæmpelse, selvom det 
lykkedes at få svampen etableret i 
fluebestanden i kmiere eller længere 
tid (Steinkraus et al .  1 993 ; Geden et 
al. 1 993; Six & Mullens 1 996). Fle
re af disse forsøg er lavet med E. 
schizophorae, der oprindeligt var 
oveiført i laboratoriet fra overvin
trende klyngefluer til stuefluer, som 
er en meget modtagelig vært (Kra
mer & Steinkraus 1 98 1 ,  Figur 4) . 

Smitteforsøget bekræftede feltun
dersøgelsen, som viste, at overvin
trende klyngefluer ikke er inficeret 
af E. muscae. Selvom man kan fore
stille sig, at der findes en særlig E. 
muscae type t ilpasset klyngefluer, er 
det ikke særligt sandsynligt, efter
som der aldrig er rapporteret om E. 
muscae fi·a denne flueart Stuefluers 
høje modtagelighed over for E. schi
zophorae fi·a klyngefluer er velkendt 
(Kramer & Steinkraus 1 9 8 1  ), men 
det er alligevel ovenaskende, at 
svamp fi·a klyngefluer her viste sig 
mere vimlent over for stuefluer end 
over for k lyngefluer. En årsag kun
ne være fluernes a lder, da det er 
kendt at modtageligheden aftager 
med alderen (Mullens 1 985). Imid
lertid bekræftes resultatet af et til
svarende smitteforsøg rappotieret af 
Jensen (200 1 ). De ret lave infekti-



Lokalitet Region N (antal indsamlet) N (svampedræbte) Infektion (%) 
Localion Region N (number co/lee/ed) N (fungus-killed) lnfeclion (%) 

Vanløse 1 5 .09.2002 NEZ 1 3  3 23 
Skibby 1 5 . 1 0.2002 NEZ 32 5 1 6  
Knebel 3 1 .04.2003 EJ 1 20 3 3 
Skibby 03 . 1 0.2003 NEZ 1 1 6 3 1  27 
Knebel 08. 1 0.2003 EJ 52 7 1 4  
St. Merløse 14 . 1 0 .2003 s z 1 56 6 4 
Hasle 2 1 . 1 0.2003 B 1 97 1 1  6 

Tabel l .  Svampeinfektion hos overvintrende klyngefluer (Po/lenia spp.) indsamlet fra bygninger på fem lokali teter 
i perioden september - april. Alle svampeangrebne fluer var inficeret af arten Entomophthora schizophorae. 
Grupper af levende fluer blev anbragt i papbure 7 dage ved 20°C/60% relativ luftfugtighed med adgang til vand og 
sucrose. 
Prevalence �fEntomophthora schizophorae in ovenviniering clus/erjlies (Pollenia spp.) col/ectedfrom buildings 
al jive localions September - April. Gmups offlies were incubaled in cardboatd cages supplied wilh waler and 
suerose for 7 days al 20 "C, 60% 1 :h. 

ansprocenter fundet i flere af de 
overvintrende klyngefluebestande 
(Tabel l) tyder også på, at svampen 
ikke er særlig virulent over for klyn
gefluer. På flere af lokaliteterne blev 
klyngefluerne indsamlet blandt 
svampedræbte artsfæller, og all ige
vel var kun en mindre del af popula
tionen inficeret. 

En forholdsvis begrænset virulens 
over for klyngefluer er en fordel for 
E. schizophorae's vinteroverlevelse 
(i klyngefluer), hvor det er afgøren
de, at ikke alle fluer dræbes inden 
foråret. Omvendt vil det være en 
ulempe for svampen med en lav vi
rulens i sommerhalvåret, hvor fluer
ne i højere grad lever rumligt ad
skilt, og hvor risikoen for, at infekti
onen dør ud, derfor er større. Car
ruthers et al. ( 1 985) beskriver spred
te forekomster af Entomophthora
inficerede klyngefluer i sommer
halvåret. At E. schizophorae er al
mindeligt udbredt i overvintrende 
populationer antyder, at også som
merpopulationer almindeligvis må 
være inficeret med svampen. 

Keller (2002) nævner, at E. schizo
phorae fra klyngefluer i Schweiz 
har flere kerner (gns. 5,6 - 6,6 ker
ne/spore) end samme svamp i andre 
fluearter, herunder stuefluer (gns. 
4 , 1 - 5,5 kerne/spore). Det samme 

ses i det danske materiale (klynge
fluer: 5,6-6,5 kerner; stuefluer: 3,5 -
5,5 kerner). At der muligvis er tale 
om flere arter eller typer af svamp i 
forskellige fluearter udelukker ikke 
nødvendigvis, at stuefluer kan være 
en udmærket vært for svamp fra 
klyngefluer. 

Anvendelse af molekylærbiologiske 
teknikker har tidligere vist sig me
get anvendelig til afklaring af En-

Lokalitet (dato) 
Localion (date) 

Pollenia spp. 
Esbønderup (29. 1 1 . 1 997) 
Skibby ( 1 5 . 1  0.2002) 
Vanløse ( 1 5 .09.2002) 
St. Merløse ( 14 .0 1 .2003) 
Knebel (3 1 .04.2003) 

Musca domes/ica 
Skibby ( 1 5 .09.2002) 
Alsønderup (3 1 .05. 1 997) 

Vejby (24.07 . 1 997) 
Ramløse (29.07. 1 997) 

lomophthora-svampes slægtskab 
(Jensen & Eilenberg 200 1 )  og har i 
begrænset omfang været anvendt til 
analyse af i so la ter af E. schizopho
rae fra henholdsvis stuefluer og 
klyngefluer (Jensen 200 1 ) . Noget 
tyder på at svampeisolater fra de to 
værter adskiller sig fra hinanden, 
men flere isolater bør undersøges, 
før der drages konklusioner. Indtil 
sådanne resultater foreligger kan 
man overveje mulighederne for, at 

Gns. antal kerner (variationsbredde) 
Mean no. ofnuclei(range) 

(N=25) 
5,6 (4-7) 
6,3 (5-7) 

6,5 (5-8) 

5,9 (5-7) 
5,9 (5-7) 

4,7 (4-5) 
5,5 (4-6) 
3,5 (3-4) 
4,3 (3-7) 

Tabel 2. Kerneantal i sporer af Entomophthora schizoplwme i over vin
trende klyngetluer (Po/lenia spp.) og i stuefluer (Musca domeslica) 
indsamlet i stalde i sommerhalvåret. Gennemsnitl igt antal kerner er angivet 
for 25 sporer optalt fra en svampedræbt flue pr. lokalitet. 
Number ofnuclei in spores ofEntomophthora schizophorae in ovenvin
lering clus/erflies (Pollenia spp.) and in houseflies (Musca domestica) 
co/lee/ed in stables in swnme1: The mean 1111111ber ofnuclei was calculated 
from mtclei numbers in 25 spores.fi·om onejllngus-killed.fly per location. 

1 5 1  



svamp fra overvintrende klyngefluer 
kommer i kontakt med stuefluer i 
eller uden for stalde. 

Klyngefluer optræder ikke på artsli
ster over fluer indsamlet i stalde. 
Limfældefangster på 6 gårde i sen
sommeren 2002 indeholdt heller in
gen klyngefluer (Skovgård pers. 
medd.). Overvintrende klyngefluer 
søger typisk ind i de højereliggende 
bygningdele, dvs. lofter etc. (01-
droyd, 1 964), mens stuefluerne vil 
være at finde omkring foder og gød
ning i staldene. I parcelhuse på lan
det er der i lune sensomre flere gan
ge set stueflue talrigt alene i stueeta
gen, mens klyngeflue forekom tal
rigt alene på loftsetagen (Reddersen 
pers. komm.). Der vil derfor sand
synligvis være et ringe rumligt over
lap mellem de to fluearters vinterop
holdssteder. Enkelte klyngefluer er 
observeret på træer i umiddelbar 
nærhed af en stald, i øvrigt sammen 
med stikfluer (Sto111oxys calcitrans) 
og stuefluer i august 2003 (Steen
berg upubl.). Sandsynligheden for at 
stuefluer og andre fluer i stalde 
kommer i kontakt med sporer fi·a 
klyngefluer vurderes alt i alt at være 
ringe. Geden et al. ( 1 993) rapporte
rer dog om svampedræbte klynge
fluer i stalde i New York State, 
USA, men alt peger i retning af, at 
dette er et sjældent fænomen. 

Hvis den E. schizophorae, man fin
der i stuefluer ikke stammer fra 
overvintrende klyngefluer, hvordan 
overvintrer svampen da gennem 
vinteren? Og hvor er svampen om 
sommeren, hvor den forekommer 
sporadisk? En mulighed kan være, 
at svampen faktisk findes i stuefluer 
i stalde både vinter og sommer, men 
ved så lave niveauer, at den ikke op
dages med standardmetoderne (der 
indsamles typisk 1 00-200 levende 
stuefluer til inkubering). E. schizo
phorae vides at være følsom over 
for høje temperaturer (Watson et al 
1 993), hvilket kunne forklare, at den 
ikke almindeligvis registreres i de 
varme sommermåneder. Måske 
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skyldes det tidsmæssige sammen
fald mellem klyngefluers indtræn
gen i bygninger og øget forekomst 
af E. schizophorae ganske enkelt de 
faldende temperaturer sidst på som
meren. 

Det er med den nuværende viden 
ikke muligt med sikkerhed at afgø
re, hvorvidt svampedræbte klynge
fluer spiller en rolle for forekomsten 
af svampedræbte stuefluer i stalde i 
efterårs- og forårsmånederne. Der 
findes andre fluearter, der overvin
trer indendøre. Kvægfluen (Musca 
autumnalis) kan ligesom Museina 
stabulans findes på kølige - men 
frostfri - overvintringssteder i uop
varmede bygningsafsnit om efter
året (Thomsen 1 938) og derfor også 
i staldbygninger. Der er dog ikke 
rapporteret om svampeinfektion i 
overvintrende eksemplarer af disse 
arter, og smitteforsøg har vist at E. 
schizophorae kun i begrænset om
fang kan overføres til disse to arter 
(Kramer & Steinkraus 1 98 1  ). De 
øvrige overvintrende fluearter spil
ler derfor formentlig slet ingen rolle 
i overvintringen af E. schizophorae i 
stalde. 

Tak 
Tak til Henrik Skovgård, Jens Red
dersen, Kristian Hansen og Minna 
Wernegreen for henholdsvis ind
samling af klyngefluer og hjælp i 
laboratoriet. 
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B O G A N M E L D E L S E  

Lars Serritslev: Gyldendals guide Iil 
danske insekte1: Gyldendals Naturgui
des. J 60 s, 149 k1: (2004, J. udg.). 

En lille bog, der spænder over et stort 

emne. Forfatter og biolog Lars Serrit

slev har godt overblik over sit stof, og 

de indledende kapitler, der byder på en 

kortfattet gennemgang af insekternes 

udvikling, bygning og systematik, giver 

en mængde basale oplysninger på en 

kortfattet og overskuelig facon. 

Bogens hovedafsnit er en præsentation 

af 116 udvalgte arter, et meget beske

dent udsnit af de omkring 20.000 dan

ske insektarter. Lars Serritslev nedtoner 

umiddelbart selv forventningerne, idet 

han i forordet anfører, at bogens formål 

er opfyldt, hvis teksten sammen med 

Steen Drozd Lunds smukke fotografier 

vækker interesse, begejstring og lyst til 

selv at bevæge sig ud i naturen og ople

ve insekternes skønhed. 

For de 116 arters vedkommende får man 

en ganske udførlig gennemgang af ken

detegn, udseende, adfærd, biologi og 

forekomst i Danmark. Forfatteren må 

have været langt omkring for at indhen

te alle disse oplysninger, længere end 

den beskedne litteraturliste bag i bogen 

lader antyde. Han kommer ind på væ

sentlige aspekter omkring fødesøgning, 

parring, æglægning, larve- og puppeud

vikling samt overvintring hos de fleste 

arter, og det er interessant læsning for 

den, som gerne vil opsøge insekterne på 

velegnet tid og sted. 

At dette overhovedet er muligt skyldes 

bl.a., at bogen fortrinsvis beskæftiger 

sig med almindelige og velkendte arter. 

Forekomsten i Danmark angives skema

tisk i tre kategorier, som sjælden (kun 2 
af de beskrevne arter), lokalt hyppig ( 18 

arter) eller almindelig (96 arter). Om 

vurderingerne holder stik kan diskute

res; det vender vi tilbage til. 
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Blandt de mindre insektordener er især 

guldsmedene og græshopperne for

holdsvis godt repræsenteret med tilsam

men 12 arter. De store specialværker 

som Ole Fogh Nielsen har udgivet i de 

senere år har antagelig - direkte eller 

indirekte - bidraget med talrige infor

mationer, om end disse bøger ikke refe

reres i litteraturlisten. 

Sommerfuglene er dog med 33 arter 

hvoraf godt halvdelen er dagsommer

fugle - den orden der optager mest 

plads i guiden, og Michael Stoltzes 

"Danske Dagsommerfugle" er citeret - i 

øvrigt som litteraturlistens eneste spe

cialværk. Talrige oplysninger om dan

ske sommerfugle er som bekendt til

gængelige i en lang række nyere vær

ker, så heller ikke for denne gruppes 

vedkommende har guiden specielt me

get nyt at byde på. 

Anderledes interessant er det derfor at 

gå videre til de øvrige store insektorde

ner, som for en stor del er mangelfuldt 

behandlet i nyere dansk litteratur. Bil

lerne får 23 arter, mens tovingeroe (flu

er og myg) og årevingerne (bier, hvepse 

og myrer) hver får 13 arter i Gyldendals 

nye guide til danske insekter. Det er me

get få i forhold til disse ordeners artsan

tal og spændvidde i form og funktion. 

Beskrivelserne bygger øjensynlig på 

ældre og mere sporadisk viden. At fx 

bøghjorten angives med signaturen al

mindelig, samt omtales som udbredt og 

forholdsvis almindelig i det østlige Dan

mark, synes ikke opdateret for en nu 

næsten truet art. Både brun og grøn 

sandspringer omtales som almindelige, 

mens gåsebillen kun anses for temmelig 

almindelig - og den er da vistnok langt 

hyppigere end de to sandspringere. 

Mens dagsommerfuglen det hvide C 

ganske korrekt omtales som mere talrig 

i de senere år, så har Serritslev åbenbart 

ingen tilsvarende fornemmelse for bi ul

ven. Den angives som en af bogens to 

sjældne arter, men bi ulven har faktisk 

ligesom det hvide C - spredt sig med 

stor hastighed i Danmark i de senere år. 

Arter som ørecikade og nordlig myrelø

ve bør nok snarere gælde som sjældne i 

Danmark, men er anbragt i midtergrup

pen. 

Det er i øvrigt også lidt uheldigt at Ch-
1piopa seplempunclala tildeles navnet 

guldøje som artsnavn, uden præfix bør 

det nok kun anvendes som familienavn. 

Cluysis ignala optræder tilsvarende 

med artsnavnet guldhveps, der bør re

serveres som familienavn for guld

hvepsene, men der er forståelig navne

forvirring blandt disse ikke særlig kend

te grupper. At samme guldhveps omta

les som meget almindelig synes i øvrigt 

også ude af proportion, fx i forhold til 

ovenfor nævnte gåsebille. Men her er vi 

vist nede i detaljer, som mange læsere 

vil betegne som "fluek.nepperi". 

Ideen med bogen er jo vældig god. En 

mængde detaljerede oplysninger om et  

ret beskedent antal arter. Det  kunne 

være rart, hvis der kom tilsvarende bø

ger med beskrivelser og gode fotos om 

de enkelte ordener eller familier hver 

for sig. Så ville der blive plads til et ri

meligt antal sammenlignelige arter, og 

en masse ny viden kunne blive formid

let. 

Tyskerne har allerede gjort det i en ræk

ke populærvidenskabelige håndbøger 

om diverse insekt familier, som også an

vendes af mange danske entomologer. 

Gid de etablerede danske forlag dog 

også turde binde an med - eller måske 

endda kunne se en udfordring i - at po

pularisere de lidt mindre velkendte in

sektgrupper! 

Søren Tolsgaard 



Mindre Meddelelse: 

Fugleedderkoppen Atypus affinis fundet i 
Himmerland (Arachnida: Atypidae) 

Søren Tolsgaard1 

The bird spider Atypus affin is record ed in Himmerland. A male speci
men of Atypus affinis has been found on October 3, 2004 in Lindalen, a 
valley with a fine heath-vegetation near the town Hadsund in Eastern Jul
land, Denmark (UTM 32V NH68). This location is approximately 25 km 
North o f the northernmost hitherto known population. S everal other Da
nish populations have been discovered over the last years, but the species 
may still be susceptible and care should be taken to proteet the habitat of 
the species. 

Key words: Atypus, Jutland, maginal populations 

Søndag den 3. oktober 2004 var der 
dømt weekend hos "svigerrnekanik
ken" i Hadsund. Mens jeg drønede 
rundt på nogle kendte lokaliteter i 
omegnen, for om muligt at gøre et 
par gode insektfund, spadserede fa
mil ien en tur i Lindalen umiddelbart 
øst for byen. 

Da alle var tilbage sent på dagen, kom 
min datter mig smilende i møde, idet 
hun havde fimdet en "meget stor ed
derkop". Og den var virkelig bemær
kelsesværdig! En stor, mørk karl med 
kollossale kæber ( chelicerer), men jeg 
var ikke helt sikker på, hvad det 
egentlig var for en. Dagen efter fast
slog arachnologen Lars Bruun, at det 
faktisk var en han af fugleedderkop
pen Atypus affin is Eichwald, 1 830 -
og endda det første kendte fund af 
denne art fra Nordjyllands Amt. Den 
hidtil nordligs t kendte population fin
des i Læsten Bakker ca. l O km vest 
for Randers, så artens nordgrænse er 
med det nye fund rykket ca. 25 km 
nordpå. 

Atypus blev længe anset for uddød 
her i landet, men i 1 994 genfundet 
af Morten DD Hansen og Anders 
Aasberg Pedersen, som till ige har 
givet en grundig vej ledning i at op
spore spindet af denne skjult leven
de edderkop, hvor nonnaJ t udeluk
kende hannen færdes over jorden og 
kun i efteråret, hvor den søger en 
parringsvill ig hun (Flora og Fauna 
1 03 :  1 -5). 

Figur l .  
Atypus affinis 
Eichwald, 1 830:  
Lindalen, 3 .  
oktober 2004 
(Vera Lyby 
Tolsgaard leg.). 
Foto: Lars 
Bruun l Nature 
Eyes. 

'Naturhistorisk Museum, Universitetsparken, 8000 Aarhus C 

Flora og Fauna l l0(4): 155. Århus 2004. 

Fugleedderkoppen er i de senere år 
konstateret på en række lokaliteter i 
Midtjylland langs en linie fra Bil
lund i syd til Læsten Bakker i nord, 
samt isolerede bestande på Helge
næs, Røsnæs, Samsø, Æbelø, 
Bjørnø og Bornholm (Lars Bruun & 
Morten DD Hansen, pers. medd.). 
Den har endvidere flere gange været 
eftersøgt på egnede lokaliteter i det 
nordlige Jylland - særlig i Rebild 
Bakker - men hidtil uden held. Det 
foreliggende fund peger dog på, at 
der antagelig er bestande i Himmer
land. Desværre er flere mindre, men 
førhen oplagte lokaliteter nu tem
melig uegnede, det gælder fx Bram
slev og Svanfolk Bakker, hvor mas
sivt husdyrhold har trængt hedeve
getationen helt i bund. 

Forhåbentlig vil myndighederne i 
Nordjyllands Amt være opmærksom 
på at vedligeholde de arealer, hvor 
hedevegetationen endnu står til at 
redde. Hensigten med Naturbeskyt
telseslovens §3 er jo, at de sårbare 
naturtyper skal beskyttes, men des
værre inddrager myndighederne kun 
sjældent entomologisk viden i den 
konkrete vurdering. 

Der bør i tide udarbejdes en fornuf
tig plejeplan for Lindalen, så områ
dets fine flora og fauna hverken 
ødelægges af beplantning, tilgro
ning eller overdreven græsning. 
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B O G A N M E L D E L S E  

Kaj Sand-Jensen & Cla11s Lindegaard 

Ferskvandsako/ogi. 312 s., indb11ndet. Pris 

375 k�: Gyldendal 2004. 

Det går et spøgelse gennem Europa - ja, 

hele verden. Engelsk sprog vinder frem 

også i faglitteraturen, da forskningen er og 

skal være international. Handelshøjskolen i 

København underviser nu på engelsk og 

hedder Capenhagen Business School. Lære

bøgerne på de naturhistoriske universitetsfag 

er engelsksprogede. Formanden for en ar

bejdsgruppe under Kultunninsteriet, sprog

forskeren Jørgen Lund, anbefaler nu, at man 

får oversat en vigtig faglitteratur til dansk 

bl.a. fordi det sikrer, at nye fagtermer kan få 

danske ord. H.C. Ørsted gjorde i 1 800-tallet 

et kæmpearbejde for at sikre danske ord -

fra ham stammer ord som massefylde og 

rumfang. Danske fagord sikrer, at forskning 

kan blive formidlet til bredere kredse også 

på dansk og uden unødige "anglicismer". 

Men hvorfor oversætte til dansk, hvis der 

kan skrives nye bøger på dansk? 

Ferskvandsoko/og i løfter flot denne viglige 

opgave. l en overskuelig og velformuleret 

fagtekst bringes læseren godt og grundigt 

igennem ferskvandsøkologien. Bogen er på 

dansk og primært med eksempler fTa danske 

lokaliteter, undersøgelser og arter, uden at 

bogen bliver "dansk" i provinsiel forstand. 

Dens gode faglighed rækker ud og forbinder 

sig til et internationalt fagmiljø, som også 

må og skal være kvalitetsstandarden for de 

mange biologer, som denne bog bør kunne 

vinde for ferskvandsbiologien. Og rent 

sprogligt synes jeg, man vælger rigligt ved 

IX at bruge et dansk ord som partikulært or

ganisk stof, men samtidig det etablerede en

gelske akronym POM (particulate organic 

matter). 

Økologien var i mange år fokuseret på ener

gi- og stofkreds løb, hvor organismerne kun 

trådte frem, når de spillede en altdomineren

de rolle for kredsløbene. Ferskvandsøkologi 

fokuserde derfor på mikroskopiske sager 

som sedimentbakterier og algeplan klon. Men 

pendulet bar svinget igen - naturhistorien 

1 56 

med arter, adfærd, udbredelser og tilpasnin

ger er heldigvis inde i varmen igen. Og hvis 

ikke Kaj Sand-Jensen (bogen om Wesen

berg-Lund) skulle være eksponent for denne 

glædelige opprioritering af naturhistorien, 

hvem skulle så? 

Hvert kapitel er fint indledt med et kort resu

meafsnit Gennem kapitler som Vandets 

kred,/ab, Vandets kemi, Næringssalte i van

det, Vcmdlobenes form, stram og temperall/r 

og Vandlobenes iltind/w/d når vi så fTem til 

Vandlobenes plcmier med fine tegninger (fig 

6.6) og en glimrende hitliste (tab. 6. 1 )  over 

mest hyppige arter i hhv. 82 danske søer og 

200 vandløb. Gennem kapitlet 01ganisk stof

ti!forsel til vandlobene til Vandlabenes inver

tebraler, hvor fokus er på ti lpasninger - hør 

blot det fine generaliseringsniveau "disse 

tilpasninger til stram er så karakteristiske, al 

man /lanse/ hvilken verdensdel nwn befinder 

sig i, ofie kan afgore, om en fallnaprave 

stammerfra el vandlob eller en so". Og så 

gennemgås tilpasninger i hhv. bygning, ad

færd, respiration og ernæring mm. med gode 

eksempler, fx om de specielle koldtvands/ 

kilde-arter . Kapitlet om Vandlobenes fisk er 

mindre generaliserende og eksemplificeren

de, fordi fokus er meget (for?) stor på kræ

vende ørred fisk. Vi får også de nyeste resul

tater med om snæblen, hvor DNA-analyser 

har vist, at den er en form af helt. De forrige 

afsnit om vandløbene opsummeres så i kap. 

l 0: Samfimelene og ene1giomsætningen i 

forskellige vand/obs typer, kilden, den øvre 

bæk i en dansk bøgeskov osv. Det er rigtig 

godt og pædagogisk og fagligt velprioriteret. 

Og så fortsætter det derudaf med søerne. 

De fleste kapitler er letfordøjelige, og kun få 

sider har væsentlige indslag af kemiske 

formler og stofbalance- og produktionslig

ningeL Jeg savner nok et eksempel med seri

øs anvendt modellering, som dog spiller en 

stor rolle i moderne ferskvandsøkologi. 

Bogen rummer el rimeligt antal figurer og 

tabeller, hvoraf en del er glimrende, fx fig. 

20.2 med fiskenes fordeling i en dyb sø uden 

for yngletiden. Figursiden er dog et af bo-

gens få svage punkter. At en bog, der vil tage 

udgangspunkt i netop de danske søer og 

vandløb, stort set ikke bringer hverken kort, 

detail-, oversigts- eller luftfotos er mig ufor

ståeligt. Fig. 1 9.2 og 20.3 viser hhv. muslin

ge- og fisketegninger af forskellig oprindelse 

og stil - måske fagligt ok, men meget uæste

tisk. Figur 1 8 . 1 1 med el 3-D stolpediagram 

er både grim og giver ingen speciel 3-D

information, fig. 1 9.3-6 er kun grimme. l en 

del tabeller er det kikset med placeringen af 

tallene i søj lerne, så de står centrerede i st. f. 

komma-stillede - en dødssynd imod tabeller

nes kemefunktion - sammenligning og over

blik. Her burde en redaktion have grebet ind. 

Tilbage til roserne. Der er rigtig mange kob

linger til små historier om tilpasninger, om 

arter der forsvandt og arter der kom igen, om 

fremmede arter, der fortrængte oprindelige 

arter, skrækhistorier om forureninger og 

gode historier om naturgenopretninger. Bo

gen skal vel være kort til sit publikum, men 

jeg savner ofte den luksus at kunne nyde 

nogle af naturhistorierne i mere detaljeret 

fremstilling - fx i eksempel bokse, hvor det 

ikke afbryder flowet i brødteksten. 

Bogen - men ikke historierne( ! ) - slutter 

naturligvis også godt. Side 260 starter en 

fænomenal oversigt over gode og dårlige 

erfaringer med sørestaurering. Endelig kap. 

23 opsummeres meget af det foregående i tre 

eksempler på danske søer: Furesø, Grane 

Langsø og Frederiksborg Slotssø. Meget 

fint, hvor jeg dog igen ville have elsket at 

høre mere om søerne især deres naturhistorie 

og artssamfund før og nu. Det kommer lidt 

om Furesø med bl.a. forsvundne istidsret ik

ter, men så ikke mere. Igen knaldhamrende 

dygtigt skrevet med en figurside, der igen er 

lidt tynd. 

Indvendingerne ændrer ikke på, at det er en 

appetitlig og velskrevet bog, der gør fersk

vandsøkologien interessant, tilgængelig og 

overskuelig for selv sådan en terrestrisk øko

log som mig - lidt af en bedrift skulle jeg 

mene. Tak for det. 

Jens Reddersen 



Mindre Meddelelse: 

Fund af en sjælden regnormeart 
i Danmark: Aporrectodea icterica 

Martin Holmstmp' 

Observation o f a rare Danis h earthwot·m: Aporrectodea icterica (Savig
ny, 1826). The continuous observation through three years of a population of 
the mottled worm Aporrectodea icterica is repot1ed. Previously, the species 
has only been reported from a single unspecified fmding in Denmark. The 
species occurred in a suburban garden in southern Aarhus, Jutland, Denmark 
at estimated densities up to 30-50 indv. per m2 along with A. caliginosa, A. 
rosea, A. longa, Allolobophora chlorotica, Lumbricus terrestris og Octolasi
on cyaneum. The Danish trivial name 'gul orm' is proposed. 

Key words: Aporrectodea icterica, mollied worm, Jutland. 

Allerede i 1 928 blev den danske 
regnannefauna grundigt beskrevet 
af forstmanden C. H. Bornebusch 
(Bornebusch 1 928). Sidenhen er 
der blevet publiceret et stort antal 
faglige artikler om regnormes fore
komst og funktion under danske 
forhold. En stor del af disse under
søgelser er foretaget på landbrugs
arealer, hvor temaet især har været 
regnormes reaktion på landbrugs
mæssige forhold som jordbehand
ling (Andersen 1 987), gødskning 
(Andersen 1 98 1 ;  Christensen 1 988) 
og brug af pesticider (Christensen 
& Mather 2004). Siden Borne
busch er der derimod kun frem
kommet relativt få rent faunistiske 
undersøgelser af regnorme i Dan
mark, og muligvis derfor er listen 
over danske regnorme kun vokset 
ganske lidt gennem tiden. Clausen 
( 1 987) fandt 4 nye arter for Dan
mark i sin undersøgelse af mange 
forskellige naturtyper, og senest har 
Bastholm & Holter (2002) besla·e
vet forekomst hos en anden sjæl
dent fundet regnorm, Allolobopho-

ra cupulifera. Clausen ( 1 993) angi
ver, at 1 8  regnormearter kan beteg
nes som forekommende naturligt i 
Danmark, dvs. undtaget arter, der 
kun er fundet i væksthuse. Alle de 
naturligt forekommende arter tilhø
rer familien Lumbricidae. 

Her beshives et fund af Aporrecto
dea icterica (Savigny, 1 826) gjort i 
forfatterens private have (i Høj-

Fig. l .  Voksent ek
semplar af Apor
rectodea icterica 
med tydeligt clitel
lum (bælte). Dette 
individ er ca. I O  
cm. 
Ad u l t Aporrecto
dea icterica (mott
led worm) with 
clitellum. This 
specimen is appro
ximately I O  cm. 
Foto: Thomas Lar
sen. 

bjerg ved Århus), hvor der i de sid
ste 3 år har været observeret en po
pulation af denne art, der sandsyn
ligvis har været ti lstede i meget 
længere tid. Ved håndsortering af 
jord kunne det bestemmes, at den 
fandtes i en tæthed på 30-50 indivi
der pr. m2 i fugtig havejord sam
men med andre almindelige arter 
(grå, rosa, lang, grøn, stor og blå 
orm, hhv. A. ca/iginosa Savigny, A. 
rosea Savigny, A. longa Ude, Allo
lobophora chlorotica Savigny, 
Lumbricus terrestris L. og Octola
sion cyaneum Savigny). Voksne in
divider var l 0- 1 2  cm lange og hav
de en friskvægt på omkring l g (Fi
gur l). A.  icterica er meget let at 
identificere, fordi dens clitellum 
(bælte) rækker helt ti lbage til 
kropsled nr. 43 (Clausen 1 993). 
Der er ikke andre danske regnorme, 
hvor clitellum rækker så langt til
bage. Individer havde meget karak
teristiske gullige farvninger af 
mange segmenter, som muligvis 
skyldes ophobede affaldsprodukter 
i caelomvæsken (Figur 2). A. icte
rica har mig bekendt ikke noget 
dansk trivialnavn, men man kunne 
passende give den navn efter far
ven, "gul regnorm" (icterica bety
der snarest "gullig"). Denne navn
givning vil være i tråd med flere 
almindelige danske regnorme. 

'Danmarks Miljøundersøgelse/; Afdelingfor Terrestrisk Økologi, Vej/søvej, 25, Postboks 314, 8600 Silkeb01g, Email 
IIWI"tin.hol!nstnlp@cbnu.dk 
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Figur 2. Aporrectodea iclerica bar tydelige, indre gule stmkturer, der giver 
den det karakteristiske "marmorerede" udseende. Heraf det engelske trivial
navn: "Mottled w orm". l forlængelse af dansk navngivning af regnorm fore
slås dog "gul orm". 
Aporrectodea icterica (mottled worm) has distinct, yellowish internat strue
rures giving the worm a "mottled" look. However, foliowing Danish naming 
o f earthworms, the author suggests 'gul onn' (yellow worm). Foto: Thomas 
Larsen. 

Ifølge Sims & Gerard ( 1 985) og 
Bouche ( 1 972) er A. icterica almin
deligt forekommende i England og 
syd for Danmark, helt ned til det 
sydlige Frankrig. Da fundet er gjort 
i en have, er det sandsynligt, at arten 
er indført med potteplanter, som det 
så ofte er set før med regnorme 
(Sims & Gerard 1 985). Ifølge Clau
sen ( 1 993) er der kun registreret et 
enkelt fund og individ af A. icterica 
i Danmark (Gates ( 1 982) citeret af 
Clausen 1 993), men der gives/fmdes 
ingen oplysninger om, hvor dette 
individ blev fundet. 
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Almindelige mennesker går sjældent 
op i at attsbestemme de regnorme, 
der dukker op under havearbejdet 
eller på skovturen. Den mulighed 
foreligger derfor, at mange atter kan 
være ret udbredte, uden at det bliver 
registreret. Jeg vil dog mene, at A. 
icterica må betegnes som sjælden i 
Danmark. Ormens karakteristiske 
p lettede udseende er for usædvanligt 
til, at arten kan være blevet overset 
af fagfolk. 

Citeret litteratur 
Andersen, N.C.  1 98 1 : Nitrogen tur-

nover by earthworms and related 
problems in animal manured 
plots. - Nordisk Jordbrugsforsk
ning 63: 363-364. 

Andersen, N.C. 1 987: l nvestigati
ons of tbe ecology o f earthworms 
(Lumbricidae) in arable soil. -
Royal Veterinaty and Agricultural 
University, Copenhagen, 1 95 pp. 

Bastholm & Holter P. 2002: Første 
fund på Sjælland af A/lolobopho
ra cupulifera - en s j æden regn
orm med en gådefuld udbredelse. 

-Flora og Fauna 1 08 : 1 03 - 1 06. 
Bornebusch, C.H.  1 928:  De Danske 

Regnorme. - Flora og Fauna 3 :  
253-263. 

Bouche, M. 1 972: Lombriciens de 
France. Ecologie et Systematique. 
- Institut National des Recherches 
Agriculturelles, Paris. 

Clu·istensen, O. 1 988: The direct ef
fects o f earthworms on nitrogen 
turnaver in cultivated soils. 
Ecol. Bull .  39: 4 1 -44. 

Cluistensen, O.M. & Matber, J.G. 
2004: Pesticide-induced surface 
migration by lumbricid earth
wonns in grassland: life-stage and 
species differences. - Ecotox. En
viron. Safety 57:  89-99. 

Clausen, M. W. 1 987: Regnorme 
(Lumbricidae) nye for Danmark. -
Flora og Fauna 93 : 39-43. 

Clausen, M. W. 1 993 : Regnorme. -
Danmarks Fauna, bd. 84. Dansk 
Naturhistorisk Forening/GAD, 
København. 

Gates, G. E. 1 968:  W hat is En terion 
ictericum Savigny, 1 826 (Lumbri
cidae, Oligocbaeta)?. - Bull . Soc. 
Iinn., Normandie, ser. l O, 9: 1 99-
208 

Sims, R. & Gerard, B. 1 985 :  Earth
worms. - Synopses of the British 
Fauna 3 1 :  1 - 1 7 1 .  



Alderens og jordbundens betydning for den 
botaniske kvalitet på overdrevene i Jægers
borg Dyrehave - en GIS-analyse 

Kåre Schultz1 

The importance o f age and so il type for floristic value o f grasslands 
in Jægersborg Dyrehave - a GIS analysis. Jægersborg Dyrehave, si
tuated roughly l O km north o f Copenhagen, has an unusual long history 
o f continuous grazing by deer. The major part o f the present grassland 
areas may have been grassland or arable fields for more than 800 years, 
which adds both scientific and causervation value to it. However, accura
te accounts o f status and location of the g rassland areas only date back to 
1 8 1 1 , where this analysis has it historical starting point. 
An analysis was carried out using land registry and fores t maps from 1 8 1 1  
and onwards, as well as maps o f so i l  types and present grassland vegetati
on. The purpose was to analyse the impact o f age and so i l  types o n botani
cal grassland quality. The application of GIS (Geographical Information 
Systems) made not only a qualitative but also a quantitative approach pos
sible. 
Successive statistical tests showed that key factors for high botanical qua
li ty of the grasslands in Jægersborg Dyrehave are age (older than c. 1 20 
years) and soil type (sand/grave!). 

Key words: Grazing, dee1; soil, grassland, histOJ)I, age, botanical qua/i/)1, GIS 

Jægersborg Dyrehave har været kul
turpåvirket længe. Der er mange 
fund fra bopladser og spor fra dyrk
ning af jorden fra bondestenalderen. 
Man kan stadig se terrassekanter fra 
jernalderen, og omkring hvor lands
byen Stokkerup lå umiddelbart syd 
for Eremitageslottet, kan man idag 
finde høj1yggede agre fra middelal
deren (Knudsen 1 982). Den tidl ig
ste kilde, der nævner Stokkerup og 
skoven syd for (Boveskov eller 
Bouæscogh), er Valdemars Jorde
bog fra 123 1 (Trap 1 920; Glob 
1 973). Dyrehaven har været indheg
net og brugt til dyrehave siden 1 670 
(G lob 1 973), og der bar været kon
tinuerlig græsning af ca. 2000 hjorte 
lige siden. Trap ( 1 920) skriver såle
des, at der fra 1 700-tallet og frem 

1Birlægade 6 st. th., 2000 København N. 

har været 1 400- 1 600 stykker hjorte
vildt, og i dag bl iver Dyrehaven 
græsset af godt 2000 stykker vildt 
fordelt på ca. 300 krondyr, 1 00 si
kahjorte og 1 700 dådyr (Skov- og 
Naturstyrelsen 2003a). 

Derfor byder Dyrehaven på en ene
stående mulighed for at undersøge 
effekten af lang græsningskontinui
tet. Jægersborg Dyrehaves historie 
og geologi er dokumenteret med 
matrikelkort og skovkort med sig
naturer for arealanvendelse tilbage 
til 1 8 1 1 og et kort over jordarternes 
fordeling (Upubl. l ) . Endelig findes 
der en undersøgelse fra 1 998, hvor 
Dyrehavens overdrev er kortlagt ef
ter botanisk kvalitet (Frandsen 
1 998). 

Flora og Fauua J 10(4): l 59-167. Århus 2004. 

Med henblik på overdrevene i Dy
rehaven har Københavns Amt, Jæ
gersborg Statsskovdistrikt og for
skellige interessegrupper, deriblandt 
Københavns Universitet, tidligere 
siddet i Dyrebaveudvalget, som har 
haft til opgave at ti lgodese interes
serne i Dyrehaven. Udvalget har ek
sisteret siden 1 926, men blev af re
geringen nedlagt i begyndelsen af 
2002 (Danmarks Naturfredningsfor
ening 2003). Mens det eksisterede, 
klagede DNs lokalkomite i Lyngby
Taarbæk over, at Jægersborg Stats
skovdistrikt med Københavns Amts 
tilladelse i distriktsplanen for 1 984 
havde planlagt at plante ny skov på 
et lille stykke gammelt og værdi
fuldt overdrev lidt nord for Eremita
geslottet DNs lokalkomite henviser 
til en floraliste med 72 arter regi
streret på dette område. Desuden er 
Frandsen ( 1 998) blevet brugt i be
dømmelsen af overdrevenes kvali
tet. Efter at sagen blev afgjort i Dy
rehaveudvalget i 1 984 og i 1 998 
med deltagelse af DN, i Naturklage
nævnet i 1 995 og ved Landsretten i 
2002, er området i 2002 blevet til
plantet (Upubl. 2). Disse forhold 
var en af grundene til at undersøge 
sammenhængen mellem alder og 
botanisk kvalitet af vegetationen på 
overdrevene. 

Jægersborg Dyrehave er i 2003 ble
vet udpeget som EF-habitatområde 
nr. 25 1 (Skov- og Naturstyrelsen 
2003b), for overdrevenes vedkom
mende med de to naturtyper 62 1 O 
(overdrev og krat på mere eller min
dre kalkholdig bund (vigtige orkide
lokaliteter)) og 6230 ( artsrige over
drev eller græsheder på mere eller 
mindre sur bund). Desuden er stør
steparten af overdrevene omfattet af 
Naturbeskyttelseslovens §3 (Skov
og Naturstyrelsen 2004). 

Undersøgelsesområde 
Jægersborg Dyrehave ligger om-
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Fig. l .  Undersøgelsesområdet (indteg
net med rødt). 
Stue/y area (drmvn in red). 

kring I O  km nord for København 
og bliver administreret af Jægers
borg Statsskovdistrikt. Undersø
gelsesområdet er afgrænset af det 
foreliggende kortmateriale over 
overdrevene, som ligger indenfor 
det sammenhængende, indhegne
de område, der kontinuerligt af
græsses af hjorte. Det udgør sam
tidigt den største del af den oprin
delige Dyrehave fra 1 670. Dyre
haven har et samlet areal på l 088 
ha (Skov- og Naturstyrelsen 
2004). Det undersøgte område 
(Fig. l )  udgør i a l t  623 ha, heraf 
er de 364 ha overdrev. 

Materialer og metoder 
Overdrevenes botaniske kvalitet 
Kvaliteten (Fig. 3) er bedømt af 
Frandsen ( 1 998), som har gen
nemgået Dyrehaven i øst/vestgå
ende transekter med en indbyrdes 
afstand på l 00 m. Langs transek
terne gennem overdrevene regi
strerede hun for hver 100 m koor
dinaterne til punktet ved hjælp af 
GPS, kompas og luftfoto (usikker
hed gns. ca. l O m). Der kunne dog 
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Fig. 2. Detalje af et skovkort ( Skovkort 1 883). Skov er enten rød (eg) eller 
grøn (bøg). Søer, grøfter etc. er blå. Eng og overdrev har ingen farve, men 
eng adskiller sig fra overdrev (de største arealer på kortet) ved at eng er 
kendetegnet af signatur for eng. 
Detailed view o.f a.forest map (Skovkort 1883). Fores/ is e i t her red (oak) or 
green (beech). Lakes, ditches etc. a re blu e. Meadow and grasslands have n o 
co/ow; but meadows are distinguishedjimn grasslands (largest uncoloured 
areas o.fmap) with symbo/for meadow. 

Fig. 3 .  Kortet frem
stillet af Frandsen 
( 1 998) på basis af ve
getationsdata fra 
1 997. Dyrehavens 
overdrev fordelt på 
fire kategorier efter 
botanisk kvalitet, kva
litet l rummer den 
mest karakteristiske 
overdrevsvegetation 
(digitaliseret og bear
bejdet efter Frandsen 
( 1 998) . 
The map Cl·eated by 
Frandsen (1998) ba
sed on vegetational 
datajimn 1 997. The 
grasslands ofthe deer 
park a re distributed 
overfour classes of 

floristic value, c/ass 
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Fig. 4.  Dyrehavens overdrev 1 997 fordelt på ALDER og 
FORJ-llSTORIE. 

Fig. 5. Dyrehaven (hele undersøgelsesområdet) for
delt på JORDART (bearbejdet efter (upubl. 1 )) .  

The grasslands in the deerpark / 997 distributed over age 
and hi.l'tOIJ' (overdrev = grassland, skov =.fOJ·est, vådom
råde = wetland). 

The deer park (whole study area) distributed over so il 
type (sand og gJUs = sand and grave/, tørv = peat, ler 
= clay) (adapted.from (upubl. 1)). 

godt være kortere afstand mellem 
to punkter, hvis der var en tydelig 
vegetationsgrænse i terrænet - vur
deret ud fra Frandsens ( 1 998) kort 
ned til ca. 25 m. l hvert punkt regi
strerede hun de "dominerende eller 
karakteristiske" biotopstypiske ar
ter (indtil 2 m fra punktet). Bio
topstypiske arter var de arter, som 
W ind ( 1 994) angiver som typiske 
for overdrev. Herudfi·a konstruere
de hun et kort, hvor Dyrehavens 
overdrev inddeltes i fire kvalitets
klasser (Fig. 3) vha. interpolation 
mellem punkterne hvad angår vege
tationen. Der blev højst fimdet 9 
biotopstypiske arter i et punkt. 
Kvalitet l (7 eller flere biotoptypi-

ske arter), kvalitet 2 (4-6 arter), 
kvalitet 3 ( l -3 arter) og kvalitet 4, 
hvis der ikke var nogen domineren
de biotopstypiske arter i punktet. 

De seks hyppigste biotopstypiske i 
Frandsens undersøgelse var (fal
dende rækkefølge): Alm. Kamgræs 
(Cynosorus cristatus, i 54% af 255  
punkter), Vellugtende Gulaks (Ant
hoxanthuiiJ odoratwn, 45%), 
Knold-Ranunkel (Ranunculus bulb
osus, 25%), Gul Snerre (Galiwn 
vent m, 2 1  %), Mark-Frytle (Luzula 
campestris, 1 3%) og Rødknæ (Ru
mex acetose/1a, 1 1  %). Derudover 
har Frandsen ( 1 998) medregnet 
Lyng-Snerre (Galium saxatile, 

26%), selvom den ikke er biotops
typisk art i flg. Wind ( 1 994). 

Statistik 
T alle undtagen en test er der blevet 
brugt en såkaldt tærskelmodel, også 
kaldet proportional odds model 
(Cox & Snell 1 989; McCracken 
1 994). Tærskelmodellen er en udvi
delse af X2-testen, så man ikke bare 
kan konstatere, men også kvantifi
cere indflydelsen af de uafhængige 
variable ALDER, FORHISTORIE 
og JORDART på den afhængige 
variabel OVERDREVSKVALI
TET. Fordelingen af arealerne på 
alle de relevante arealtyper 
(OVERDREVSKVALITET, AL-
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Overdrevskvaliteter fordelt på arealer i m2 

Alle overdrevsarealer skov i 1 965 
(arealer fra kort 4) vådområde i 1 965 

skov i 1 92 1  
vådområde i 1 92 1  
skov i 1 883 
vådområde i 1 883 
skov i 1 857 
vådområde i 1 857 
skov i 1 8 1 1 
vådområde i 1 8 1 1  
allerede overdrev i 1 8 1 1  
overdrev i m2 total 

Alle overdrev fordelt på sand og grus 
jordatt (undtaget områder ferskvandsdannelser (tørv) 
med søer/vådområde) moræneler 
(arealer fra kort 5) total i m2 

Overdrev på sand og skov i 1 965 

grus (arealer fra kort vådområde i 1 965 
6) skov i 1 92 1  

vådområde i 1 92 1  
skov i 1 883 
vådområde i 1 883 
skov i 1 857 
vådområde i 1 857 
skov i 1 8 1 1 
vådområde i 1 8 1  l 
allerede overdrev i 1 8 1 1  
sandede overdrev i m2 total 

Tabel l .  Arealer fra kort 4, 5 og 6 i m2. 

4 3 

28 1 1 24 1 47934 
42395 24 1 63 

3 1 39 1 9  2 1 0224 
9266 9668 

78970 65 1 44 
6300 5677 

23359 4 1 775 
1 708 5278 

24993 3 1 505 
304 1  1 1 1 1 1  

4474 1 2  1 443339 

84000 1 52400 
64800 25200 

692400 1 492800 

24660 30350 
1 688 580 

46550 58724 
648 40 1 

9422 1 3240 
807 486 
1 8 1  5905 

o 1 29 
1 52 6 1 1 7  

o o 
28224 870 1 3  

Areas.from the maps 4, 5 and 6 in m1 (skov =fores/, vådområde = wetland).  

DER, JORDART og FORHlSTO
RlE) ses i Tab. l .  

Selve de statistiske tests på arealer
ne skal af hensyn til den statistiske 
metodes forudsætninger ikke bereg
nes med de oprindelige arealer i ta
bel l ,  men med såkaldte observati
oner af overdrevskvalitet En ob
servation af overdrevskvalitet defi
neres ved det mindste areal, der kan 
erkendes ud fra kortet med den 
mindste opløsningsgrad. Det vurde
res at være kort l (fig. 3), med 
Frandsens ( 1 998) bedømmelse af 
overdrevskvaliteten. Her Uf. oven-
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for) kan det udledes, at det mindste 
areal, man kan erkende på kortet, er 
et areal med form som et rektangel 
på 1 00m *  25m = 2500m2• En ob
servation er således overdrevskvali
teten ( 1 -4) på et areal a f størrelsen 
2500 m2• 

Der findes ikke standardiserede 
check af tærskel modellen, men der 
findes relativt simple grafiske me
toder (Cox & Snell 1 989). Disse 
metoder er blevet brugt, og under 
resultaterne er det kommenteret, 
hvis de resulterer i begrænsninger 
ift. konklusionerne. 

2 Total 

7750 3860 440668 
4439 65 7 1 062 

23797 7 1 20 555060 
1 1 34 o 20068 
8926 1 622 1 54662 
4 1 1 0  o 1 6087 
8034 2 1 0 1  75269 
3 179 o 1 0 1 65 
6638 307 63443 
2289 o 1 6441 

2445 1 3  6396 1 2 1 99225 
3622 1 50 

77200 55600 369200 
800 o 90800 

1 72000 5600 2362800 
2822800 

1 143 3229 59382 
o 65 2333 

4758 5633 1 1 5665 
225 o 1 274 

295 1 1 407 27020 
1 2  o 1 305 

2606 1 942 1 0634 
834 o 963 

8 274 655 1  
o o o 

80343 60097 255677 
480800 

Det eneste sted, hvor der er blevet 
anvendt en anden test, er til testen 
af sandede overdrevs sammenhæng 
med alder, hvor der er benyttet en 
simpel X2-test (Fowler & Cohen 
1 990). 

Til de tre tests, hvor jeg har brugt 
en tærskelmodel, har jeg anvendt 
SAS 8.2 (proc genmod). l den sid
ste test på kortmaterialet har jeg 
brugt Sigmastat 1 .0 l. 

Korlanalyse 
Til digitalisering af kortene har jeg 
brugt M icrostation 05.07.0 1 . 1 4, Ar-
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cView 3 .2  og Areinfo 8.2.  Til at 
sammenlægge kort og beregne are
aler er brugt ArcView 3 .2 .  

Resultater 
Digitalisering af kor/ 
Den fqrste del af resultaterne er 
konstruktionen af seks digitale 
kort over Dyrehavens overdrev 
med samme grænser som Frandsen 
( 1 998). Efterfølgende har jeg lavet 
analyser af, hvordan arealet er for
delt på variablerne ALDER, 
JORDART, FORHISTORIE og 
OVERDREVSKVALITET. AL
DER betyder her, hvornår der iføl
ge skov- og matrikelkort senest 
har været andet end overdrev på 
arealet. Det ældste kort i denne 
analyse stammer fra 1 8 1 1 .  FORHI
STORIE fortæller, hvad der har 
været på arealet, før det blev over
drev (hvis det ikke allerede var 
overdrev i 1 8 1 1 ) . FORHISTORIE 
kan her kun antage tre værdier: 
Skov, vådområde eller gammelt 
overdrev. 

De seks kort er beskrevet i det føl
gende. Kort 1 -3 er lagt sammen til 
kort 4-6. De sammenlagte kort 
kom til at indeholde så mange for-

skellige kategorier af arealer, at 
gengivelsen blev grafisk uoversku
elig, og derfor viser jeg kun de 
første tre kort som figurer. 

* Kort l :  Overdrev inddelt efter 
OVERDREVSKVALITET 

Dette kort er en digitalisering af 
kort fra Frandsen ( 1 998) med ind
delinger i fire klasser for overdrev. 
Resultatet ses på Fig. 3 .  

* Kort 2 :  Overdrev inddelt efter 
ALDER og FORHISTORIE 

Dette kort har jeg tegnet ved billed
ligt talt at lægge matrikel- eller 
skovkort fra fem forskellige årstal 
siden 1 8 1 1  (Upubl. 3, Upubl. 4) 
ovenpå hinanden. Det resulterende 
kort (Fig. 4) viser arealerne med 
overdrev i dag sammen med deres 
ALDER og FORHISTORIE. De I l  
mulige kategorier af ALDER og 
Forhistorie er: Enten har et overdrev 
været overdrev allerede hvor min 
analyse starter ( 1 8 1 1  ) , eller også har 
der frem til et tidspunkt mellem 
1 8 1 1 og 1 997 (eftersom alt på kortet 
er overdrev i 1 997) været enten våd
område (kortsignatur for sø, vand-

løb, mose eller eng) eller skov. 

* Kort 3: Overdrev fordelt på 
JORDART 

Det tredje kort blev fremstillet ved 
at ved trække oplysninger om jord
art ud af det landsdækkende jord
artskort fra GEUS (Upubl. 1 ) . På 
dette kort (Fig. 5) er hele Frandsens 
( 1998) undersøgte område vist, og 
ikke kun overdrevene som i de an
dre kort. De tre jordarter, man kan 
finde i Dyrehaven, er moræneatlej
ringer af sand og grus, moræneaf
lejringer af ler og ferskvandsdan
nelser, altså aflejringer af organisk 
materiale i de lavere liggende dele 
af terrænet 

* Kort 4: ALDER, FORHISTORJE 
og OVERDREVSKVALITET læg
ges sammen t i l  et kort 

Til analyse af, hvordan ALDER og 
FORHISTORIE påvirker OVER
DREVSKVALITET, har jeg lagt 
Kort l med de fire klasser af 
OVERDREVSKVALITET (Fig. 3) 
sammen med Kort 2, hvor overdre
vene er inddelt efter ALDER og 
FORHISTORIE (Fig. 4). Resultatet 
bliver så mange kategorier af area
ler (3 klasser af FORHISTORIE * 
6 KLASSER AF ALDER * 4 
KLASSER AF OVERDREVS
KVALITET), at det bliver grafisk 
uoverskueligt. De resulterende are
aler vist i Tabel l ,  hvor arealerne 
for hver OVERDREVSKVALITET 
er delt op efter ALDER og FORHI
STORIE. 

* Kort 5: JORDART og OVER
DREVSKVALITET lægges sam
men 

Dette kort er en sammenlægning af 
Kort l (OVERDREVSKVALITET, 
Fig. 3) og Kort 3 (JORDART, Fig. 
5) og bliver brugt til at analysere 
betydningen af variablen JORD
ART for OVERDREVSKVALI
TET. Dette kort bliver heller ikke 
vist, men de resulterende arealer, 
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Fig. 7. Fordeling af OVERDREVSKVALITET på JORDART. 
Distribution o.f grassland.floristic vah1e over 3 classes o .f so il type (sand og 
grus = sand and grave/, tørv = peat, ler = clay). 

hvor hver af de fire klasser af 
OVERDREVSKVALITET er under
inddelt efter JORDART, er vist i 
Tab. l .  

* Kmt 6: ALDER, FORHISTORIE 
og OVERDREVSKVALITET (Kort 
4) smat JORDART og OVER
DREVSKVALITET (kort 5) lægges 
sammen til et kort. 

Det sidste kort er en slags "meta"
kort, idet jeg her ved hjælp af jord
artskortet (Kort 3, kan ses på Fig. 5) 
tager overdrevene på sand ud af 
Kort 4 (ikke vist), for at få svar på 
spørgsmålet om, hvor gammelt et 
sandet overdrev skal være for at 
opnå den højeste kvalitet. Dette 
gjorde jeg, fordi det i analysen viste 
sig, at sandede overdrevsarealer har 
den højeste botaniske overdrevskva
litet (se test 3 i det følgende afsnit). 

Tests på arealerne af de digitale kort 
Alle de arealer, der bliver bmgt til den 

statistiske analyse, er vist i Tab. l .  

* Test l :  Hvordan FORHISTORm 
(2 klasser) og ALDER (5 klasser) 
påvirker OVERDREVSKVALITET 

Resultaterne af Test l (Tab. 2) 
skal forstås sådan, at variablen 
FORHISTORIE, som kan antage 
værdierne skov el ler vådområde, 
ikke har nogen signifikant ind
virkning på variablen OVER
DREVSKVALITET (P > 0,05). 
Derimod har variablen ALDER 
(med 5 klasser fra 1 8 1 1 og frem til  
1 997) en stærk signifikant sam
menhæng med variablen OVER
DREVSKVALITET (P < 0,0 1 ). 
Der er ingen signifikant veksel
virkning mellem FORHISTORIE 
og ALDER (FORHISTORIE * 
ALDER). Arealerne med over
drev, der tidligere har været våd
område, er dog meget små. Det er 
måske den vigtigste forklaring på, 
at der ikke kunne påvises nogen 

Testvariable 

signifikant forskel mellem de to 
klasser af forhistorie. 

* Test 2 :  Hvordan ALDER (6 klas
ser) påvirker OVERDREVSKVA
LITET 

I Test l blev det konstateret, at det 
ikke har nogen signifikant betyd
ning for OVERDREVSKVALI
TET, om et overdrev tidligere har 
været skov e l ler vådområde. Derfor 
kan overdrevsarealer, der har FOR
HISTORIE som skov og vådområ
de fra samme år, slås sammen. 
Derved kan overdrev, som var 
overdrev a llerede i 1 8 1 1 ,  og som 
derfor ikke kan kategoriseres efter 
FORHISTORIE, nu også inddrages 
i testen. På den måde får ALDER 
en ekstra klasse. Tabel 3 er en sam
menskrivning af resultaterne af Test 
2. Forskellen på Test l og Test 2 er 
altså, at overdrev fra før 1 8 1 1  nu er 
inddraget, og at FORHISTORIE 
ikke er med i Test 2. 

Af Tab. 3 og Fig. 6 ses, at fordelin
gen af overdrev, som allerede var 
skov eller vådområde i 1 8 1 1  er sig
nifikant forskellig fra fordelingen 
af overdrevene fra 1 883 og frem. 
Overdrevene fra 1 8 1 1  og 1 857 ad
skiller sig signifikant fra overdre
vene fra 1 92 1  og fremover. Man 
kan således tale om tre successive 
grupper; de gamle overdrev i den 
første gruppe, overdrevene fra 1 8 1 1  
og 1 857 i den anden gruppe, og 
overdrevene fra 1 883, 1 92 1  og 
1 965 i den sidste gruppe. Mellem 
disse grupper viser den statistiske 
test (tærskel modellen) med andre 
ord, at de ældre aldersklasser har 

FORHISTORIE ALDER FORHISTORIE * ALDER 

P-værdi 0. 1 792 0.0073 0.9550 

Tabel 2. P-værdier ved sammenligning af fordelingen af OVERDREVSKVALITET med 5 klasser for ALDER og 2 
klasser for FORHISTORæ. 
P-valuesji-om tests comparing grassland.floristic value with 5 classes o .f grassland age and 2 classes o .f pre-grassland 
landuse (forhistorie = pre-grassland landuse, alder = age). 
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ALDER P-værdi 

gamle-1 8 1 1  O ,  1 788 

gamle1 857 0,46 1 1  

gamle-1883 0,0002 

gamle-1 921 0,0000 

gamle-1 965 0,0000 

1 81 1 -1 857 0,6349 

1 8 1 1 -1 883 0 ,1 796 

1 8 1 1 -1 921 0,0255 

1 8 1 1 -1 965 0,0048 

1 857-1 883 0,0580 

1 857-1921 0,0043 

1 857-1 965 0,0006 

1 883-1 921 0,34 1 6  

1 883-1 965 0 ,0846 

1 92 1 - 1 965 0,3 1 91 

Tabel 3 .  P-værdier ved sammenlig
n ing af forde l ingen af OVER
DREVSKVALITET med 6 klasser 
for ALDER (fed = signifikant på ni
veau 0,05). 
P-values from tests compari n g gras
slandfloristic value with 6 classes o f 
grassland age (gamle = ol d) (bold = 
signijicance at level 0. 05). 

højere overdrevskvalitet end de 
yngre (tabel 3 og figur 6). Hvad 
man kan se af modeltjekket er 
imidlertid, at denne tendens kun 
kan accepteres helt for OVER-
DREVSKVALITET 2-4. Man kan 
derfor ikke med sikkerhed konklu-
dere, at ALDER påvirker fordel in-
gen af OVERDREVSKVALITET 
l. Dette kan muligvis hænge sam-
men med, at arealerne af OVER-
DREVSKVALITET l i de enkelte 
aldersklasser var så små. 

* Test 3: Hvordan JORDART (3 
klasser) påvirker OVERDREVS-
KVALITET 

Denne test beregner, hvordan varia-

Jordart P-værdi 

sand og grus - tørv 0 ,0000 

sand og grus- ler 0,0000 

tørv - ler 0,0000 

Tabel 4. P-værdier ved parvis sam
menligning af fordelingen af over
drevskvalitet mellem 3 jorda1ier (fed 
= signifikant på niveau 0,0 l ) .  
P-valuesfrom tests comparing gras
slcmdfloristic value with 3 classes o.f 
soil types (sand og grus = sand and 
grave/, tørv = peat, ler = clay) (bold 
= significance at level 0.01 .  

blen JORDART påvirker OVER
DREVSKVALITET Jordart kan 
falde i de tre klasser sand og grus, 
tørv eller ler. Resultaterne er vist i 
Tab.  4 og Fig. 7. Det fremgår, at de 
tre jordarter har en stærkt signifi
kant forskellig fordeling af OVER
DREVSKVALITET (P « 0,0 1 ) .  
OVERDREVSKVALITET l findes 
stort set kun på sand og grus (Tab. 
1 ) . 

* Test 4: Hvordan ALDER (6 klas
ser) påvirker OVERDREVSKVA
LITET på sand og grus 

OVERDREVSKVALITET l findes 
næsten udelukkende på sand og 
grus (Test 3), og der er en forøgelse 
af OVERDREVSKVALITET med 
stigende ALDER (Test 2). 

Det der nu er interessant at under
søge, er hvornår og i hvilket om

fang en høj OVERDREVSKVALI
TET præger overdrevsvegetationen, 
når de forekommer på sand og 
grus. l Fig. 8 er vist FORDELIN
GEN AF VARIBLEN OVER
DREVSKVALITET på ALDER 
(her er det kun arealer på sand og 
grus (se evt. tabel l ), der er medta
get). Til X2-testen bør ikke mere 
end en femtedel af de forventede 
frekvenser være under 5 og ingen 
under l (Fowler & Cohen 1 990) . 
Til afhjælpning af dette problem ift. 
nogle af de meget små arealer med 
overdrev på sand og grus har jeg 
slået klasserne med OVERDREVS
KVALITET l og 2 sammen og 
klasserne med OVERDREVSKVA
LITET 3 og 4 sammen. 

En X2-test på overdrevsgrupperne 
fra Tab. l (se Fig. 8) viser signifi
kant forskel på OVERDREVS
KVALITET mellem aldersklasserne 
(X2 = 25,68; p <  0,0 1 ) .  

Med alderen bliver der relativt flere 
overdrev med kvalitet 1 -2 og færre 
med kvalitet 3-4. Man kan vælge at 
se bort fra det arealmæssigt svagest 
repræsenterede år 1 8 1 1  (det eneste 
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OVERDREVSKVALITET Høj Lav 

ALDER 

JORDART 
gamle (mere end - 1 20 år) 

sand og grus 

unge (mindre end - 120 år) 

ler (moræne) 

Tabel 5. De vigtigste økologiske gradienter som resultat af rumlig analyse af 
kort over Jægersborg Dyrehave. 
Mosl imporlant ecological gradienls as a resu/t ofspalial analys is ofmaps af 
the deer park Jægersbo1g Dyrehave. 

år, hvor der ingen observationer er i 
OVERDREVSKVALITET 1 -2 ,  så 
det ifølge ovenstående forudsætnin
ger måske skulle være udeladt af 
testen), og som også afviger fra den 
generelle tendens. I anden test (Fig. 
6) er der et meget større materiale 
på grund. af, at alle klasser af 
JORDART er taget med i testen, 
især er de lerede overdrev talmæs
sigt stærkt repræsenterede. Her 
fortsætter tendensen med den sti
gende kvalitet over alle årene. Un
der forudsætning af, at aldersklasse 
1 8 1 1  ikke er repræsentativ, er der 
for OVERDREVSKVALITET 1 +2 
er en grænse mellem 1 857 og 1 883, 
således at OVERDREVSKVALI
TET 1 +2 næsten kun forekommer 
på overdrev på sand, som er ældre 
end ca. 1 20 år. De gamle overdrev 
fra før 1 8 1 1  er arealmæssigt meget 
stærkt repræsenteret. Alligevel er 
andelen af overdrev i kvalitet 1-2 
kun lidt større end i de perioder, 
som stammer fra perioden mellem 
1 857 og 1 883 (men meget større 
end i de overdrev, som stammer fra 
perioden efter 1 883). 

Diskussion 
Kortanalysen fra Dyrehaven viser 
en klar sammenhæng mellem over
drevenes botaniske kvalitet og de
res alder. Ud over at kvaliteten på 
alle jordarter bliver højere over 
hele den undersøgte periode, kan 
det også konstateres, at de bedste 
(botanisk set) overdrev i Dyrehaven 
ligger på sand og er over 1 20 år 
gamle. Sandet, gruset eller stenet 
jordbund er den hyppigste jordbund 
under overdrev i almindelighed, 
selvom overdrev undertiden også 
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kan forekomme på letjord (Skov
og Naturstyrelsen 1 999). l hvilken 
udstrækning det er den sandede 
jord eller alderen i sig selv, der er 
årsagen til den højere kvalitet, er 
ikke klart, da man traditionelt ikke 
har opdyrket sandede jorder i sam
me grad som lerede jorder (Bruun 
& Ejrnæs 1 993, 1 995). Overdrev
svegetation indvandrer langsomt 
(se fx. Bruun & Fritzbøger ( 1 999)), 
hvorved alderen får en positiv ef
fekt på overdrevskvaliteten. I litte
raturen om overdrev er det dog ret 
uafklaret, hvilke edafiske forhold, 
der har indflydelse på den botani
ske kvalitet på gamle, uforstyrrede 
overdrev. Fx bemærker Bruun & 
Ejrnæs ( 1 993), at det ikke er et høj t  
næringsstofniveau i sig selv, som 
gør at overdrevsvegetation har en 
lav kvalitet, da eutrofieringen ikke 
kan spores på 

"
ret" gamle overdrev, 

men at det må være noget andet, 
som de ikke umiddelbart kan for
klare. Det kunne være jordbehand
lingen eller forskudte konkurrence
forhold i jorden mellem fx. mikro
organismer. 

Op til omkring 120  år kan der ses 
en stærk, signifikant forøgelse af 
overdrevskvaliteten med alderen. 
Herefter øges overdrevskvaliteten 
tilsyneladende langsommere, selv
om kategorien gamle overdrev 
(overdrev der var overdrev allerede 
i 1 8 1 1 )  omfatter alle overdrev æl
dre end 1 8 1 1 ,  dvs. antagelig også 
meget gamle overdrevsarealer. Det 
kunne skyldes, at Winds ( 1 994) 
overdrevsarter, som l igger til grund 
for hele kvalitetsklassifikationen 
overvejende er atter, der karakteri-

serer successionen af de første om
kring 1 20 år, og at der derefter duk
ker andre overdrevsarter op. But
tensclløn & Buttenschøn ( 1 99 1 )  
finder stadig tegn på succession på 
moderat sure og sandede overdrev 
efter mere end l 00 år, idet der til 
stadighed dukker nye arter op. Til
svarende observationer af nytil
komne arter på gamle overdrev gø
res af Bruun & Ejrnæs ( 1 998). Bru
un & Ejrnæs ( 1 995) undersøgelse 
viser da også, at alder er den vigtig
ste faktor for fordelingen af over
drev i deres analyser, derefter pH 
og græsning. 

Det gamle Stokkerup og Boveskov 
mod syd (umiddelbart syd for Ere
mitageslottet i dag) omtales allere
de i 1 23 1 ,  som nævnt i indlednin
gen. Det må formodes, at ormåder
ne nord forludenfor Boveskov har 
været relativt lysåbne og opdyrkede 
eller græssede på det tidspunkt, i 
hvert fald bekræftes det af etui
stensen ( 1 935), at der har ligget 
agre omkring Stokkerup. På de før
ste kort over Dyrehaven (Upubl. 5 ;  
Upubl. 6 ;  Upubl. 7 )  ses det samme 
billede med spredt træbevoksning 
nordøst for Stokkerup/Eremitage
slottet og sammenhængende skov 
syd for Stokkerup. Stokkerup ned
lægges først ved Jægersborg Dyre
haves oprettelse i 1 670 (Trap 1 920; 
Glob 1 973), men på et kort fra 
1 764 (Upubl. 8) er det stadig om
trent den samme fordeling af skov 
og åbent land. Derfor er det muligt, 
at store dele af overdrevsarealerne 
på kortet fra 1 8 1 1  (Upubl. 3) også 
var overdrev i 1 23 1  og derfor er 
mindst omkring 800 år gamle, bort
set fra nogle mindre, tidvis opdyr
kede arealer. 

Det er muligt, at overdrev af høj 
kvalitet kan opstå andre steder end 
i de sandede områder i Dyrehaven, 
hvis de får lov til at l igge uopdyr
ket hen længe nok. Under a l le om
stændigheder er der grund til at be
vare og beskytte de gamle overdrev 
med en lang græsningskontinuitet -



både af hensyn til al lerede eksiste
rende naturbeskyttelse og landska
belige hensyn, men også af hensyn 
til overdrevenes usædvanligt lange 
historie og dermed iboende viden
skabelige potentiale. 

Tal< 
Bjarne Fog (Geografisk Institut, 
KU), Morten Sigurd Andersen 
(Skov- og Naturstyrelsen), Peter 
Milan Petersen og Thomas Hansen 
(begge Botanisk Institut, KU) samt 
Waage Sørensen (Jægersborg Stats
skovdistrikt). 
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Anfi·ed Pedersen 14 .  januar 1 920 -
1 3 .  maj 2004 

En af Flora og Faunas flittige bi
dragydere, botanikeren Anfred Pe
dersen, er gået bort. Det første bi
drag om vegetationen på danske 
gravhøje blev bragt i årgang 52 fra 
1 946 og omfattede 4 1  sider. Siden 
fulgte en række artikler om danske 
vegetationsforhold, artsvariation, 
floristik, plantegeografi og apo
miksi. Sideløbende publicerede An
fred Pedersen en strøm af artikler i 
Botanisk Tidsskrift og var den væ
sentligste bidragyder af TB U-af
handlingerne om karplanternes ud
bredelse i Danmark. 1 5  bidrag blev 
det til, hvilket er over 1 /3 af samtli
ge afhandlinger. 

Kendetegnende for indholdet af ar
tikler og afhandlinger er grundighed 
og indsigt, akkuratesse og engage
ment i de emner, Anfred Pedersen 
tager op. Og det er ofte komplicere
de problemstillinger, der redegøres 
for. For TBU-afhandlingernes ved
kommende bør det bemærkes, at det 
er flere af de mest artsrige danske 
familier som kurvplanterne, kors
blomstrede, nellikerne, roserne, læ
beblomstrede, maskeblomstrede og 
græsserne, der behandles. Samtidig 
viser de Anfred Pedersen store inte
resse for at beskrive arternes variati
on og hybridisering samt for apo
miksi. 

Netop apomiksi især hos slægten 
Brombær kom ti l  at spille en større 
og større rolle for Anfred Pedersen. 
Han kortlagde de danske brombær
arters udbredelse i perioden 1 974-
1 982. Resultatet heraf blev publice-
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ret i bogen Nordiske Brombær, der 
blev baneb1ydende for kendskabet 
til denne vanskelige slægt. Bogen 
fik mange botanikere og andre t i l  at 
interessere sig for brombærrenes 
svært tilgængelige univers. Sidelø
bende har Anfred beskrevet nye ar
ter af Brombær og publiceret flere 
af disse afhandlinger i Flora og 
Fauna. 

Et lokalområde, Anfred Pedersen 
behandlede med særlig omhu og 
kærlighed, var Vadehavet og især 
vegetationsforholdene på de danske 
vadehavsøer. Grunden var, at han 
blev født i Sønderho på Fanø. Efter 
afsluttet lærereksamen i 1 942 fra 
Jelling Seminarium tog han sin fag
lærereksamen i 1 947. Gennem kur
ser på den Kgl. Veterinær- og Land
bohøjskole fortsatte han med at ud
bygge viden og kompetencer i na
turhistorie, mens han i perioden 
1 944-56 var ansat ved skolevæsnet 
i København, Glostrup og Holte. l 
1 956 blev han ansat som seminarie
lærer ved Vordingborg Statssemina
rium og fra 1 962 som seminarielek
tor indtil hans pensionering i 1 986. 

Bestyrelsen for Naturhistorisk For
ening for Jylland arrangerede i 
2002 en minikonference med delta
gelse af alle landets apomiktspecia
lister: Anfred Pedersen (Brombær), 
Jens Christian Schou (Høgeurt), 
Peter Frost Olesen (Løvefod) og 
Hans Øllgaard (Mælkebøtte). Her 
bidrog Anfred Pedersen med ind
læg om artsdannelse hos Brombær 
og en oversigt over anerkendelsen 
af flere nye arter af Brombær fra 
Jylland. Flora og Faunas læsere kan 
se/gense disse bidrag i årgang 1 09 

Anfred Pedersen under Ru bus-in
ventering i Tyskland, med Skarnty
de Coniw11 maculalum i baggrun
den. Foto: H. E. Webe1: 

side 35-38 og 39-44. Det sidste bi
drag fra Anfred Pedersens hånd er 
nybeskrivelsen af Rubus selandiae, 
der kan læses i dette hæfte af Flora 
og Fauna. 

En publikationsliste over Anfred 
Pedersens 1 24 artikler, afhandlin
ger og bøger er tilgængelig på for
eningens hjemmeside. 

Æret være Anfred Pedersens minde. 

Peter Wind 
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Nah1rhistorisk Forening havde annonce

ret en heldagsekskursion til Vorsø under 

ledelse af Peter W ind og Eigil Holm. 

Viggo lvlahler demonstrerede biller. Jens 

Gregers en, der har opsynet med øen, 

fortalte om arbejdet og viste en udstil

ling, han har lavet om Vorsø. 

K lokken lO begyndte ekskusionen med, 

at de 13 deltagere vadede 700 meter fra 

fastlandet til Vorsø. Det var højvande, 

dvs. at på et tidspunkt var dybden så

dan, at vandet på deltagere med normal 

benlængde nåede underlivet. Forudseen

de deltagere havde taget søstovler med, 

men resten klarede sig i badebukser/un

derbenklæder. Heldigvis var vejret lunt 

trods ustabilt vejr og lettere vind fra 

vest, så den faste grund på øen nåedes i 

højt humør. Efter en lettere aftørring og 

påklædning gik vi til feltstationen, hvor 

vi blev modtaget hj erteligt af stationens 

leder, Jens Gregersen, der gennem årene 

har leveret mange pragtfulde tegninger 

til Flora og Fauna. l øens laboratorium 

opmagasinerede vi vort ekstra grej i 

form af vådt tøj, proviant, overtøj osv. 

Den østlige del af øen var fonnidda

gens ekskurs ionsmåL Vi gik gennem 

strandengene mod øens nordøstligs te 

punkt. Her ligger en stribe holme i 

farvandet mellem Vorsø og fastlandet. 

En kort vadetur gennem den rivende 

tidevandsstrøm og vi var ovre på den 

første af Langøerne, som de kaldes. 

Her optrådte typisk forklitvegetation 

på de højere dele, samt strandvegetati

on på den eksponerede side mod syd

øst og lidt strandengsvegetation på 

den beskyttede nordves tside. Størst 

interesse sam lede s ig om den sjældne 

Tidevands Glansløber (Cillenus latera

lis),  en bi l leart, der ellers kun findes 

på Vadehavsøerne. Den optræder her i 

en speciel m ørkfarvet form, der hidtil 

er ubeskrevet. På to døde råger fandtes 

to arter af ådselsbil ler. 

Vorsø Kalv. Foto: Eigil Holm 6.8. 1997. 

Den hyggelige frokost blev indtaget i 

feltlaboratoriet, da en byge netop havde 

gjort sit indtog over Vorsø. Eftennidda

gens program omhandlede den vestlige 

del afVorsø. Begejstringen ville ingen 

ende tage, da Tidevands Glansløber 

også blev fundet her på den vestlige side 

af Vorsø. Derefter besøgte vi den .lille ø, 

Vorsø Kalv. Det var ehbe, så vi kunne 

vade næsten tørskoet over til Kalven . .  

Den h a r  e n  markant skrænt på øens syd

vest side på 8-9 m beklædt med skrænt

krat bestående aftjørn, ask, hassel, rose, 

slåen og andre naturligt forekommende 

vedplan ter. I krattet er der ræve- og 

grævlingegrave. For 75-100 år siden var 

der kartoffelmark på Kalvens højeste 

dele, men der er nu et monotont græs

dække domineret af Draphavre. Træer, 

bl.a. birk, er ved at få fodfæste på øen. 

Tidligere holdt en stor mågekoloni træ

erne borte ved hjælp af de store mæng

der af excrementer, men efter at der er 

kommet ræve til Vorsø ca. 1980, har 

mågerne opgivet stedet. Den skov, der 

vil vokse op og måske dække øen, skyl

des altså ræve ! 

Fra kalven var der et godt udsyn mod 

Vorsøs vestlige ende med den ældste af 

øens to skarvkolonier. 

Den fik vi lejlighed til at se på nært 

hold fra et højst observationstårn, der er 

bygget, s å  man kan observere de enkelte 

skarver, hvoraf en del er mærket med 

store nununerskilte. Stien til tårnet er 

overdækket, så skarverne ikke kan se, at 

der kommer mennesker. Den største 

skarvkoloni findes i skoven mod øst, 

hvor rederne findes i trækronerne. Der er 

knapt 2000 par skarver på Vorsø. De 

dræber redetræeme i løbet af en halv 

snes år, men skaden er begrænset til en 

del af skoven, fordi skarverne ruger tæt 

med flere reder i hvert træ. 

Behøver jeg at berette, at tilbageturen ad 

ebbevejen til fastlandet foregik i ankel

høj ebbevands tand? En pragtfuld tur til 

et af Danmarks få ' uberørte' områder, 

hvor den naturlige succession dvs. natu

rens egne kræfter for lov til at regere. 

Øen har været reservat siden 1 929, bort

set fra 1 5  ha, der var under dyrkning til 

1979. Øens skov viser, hvordan natur

skov kan udvikle sig. 

Peter Wind og Eigil Holm 
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