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LEDER: NATIONALPARKER OG NATUR 

Skal vi skabe mere natur i Danmark ved hjælp af de nye nationalparker? 
Eller hvad vil staten og borgeme med dem? 

Man kan stille spørgsmålet: Har vi 
over hovedet natur i Damnark? og be
svare det med et NEJ! Natur, der er 
upåvirket af menneskelig aktivitet, har 
vi ikke! I det mindste er naturen påvir
ket af ammoniak fra husdyrgødning 
og diverse luftforureninger. Vandløb 
og søer er påvirket af vedligeholdelse 
og af gødning, der udvaskes fra mar
kerne osv. Desuden er næsten alle vore 
skove kultiveret, så de kan betragtes 
som en slags marker med en ca. hund
redårig omdriftstid. 

Alligevel kan vi sagtens tale om natur 
i Danmark. Menneskets aktivitet på
virker den, men den er der. Ukrudtet i 
haverne kormner år efter år, det består 
af arter, der kan modstå vore bekæm
pelsesmetoder. Det er naturens kræfter 
mod menneskets. 

Vore byer er klippelandskaber, set 

med fuglenes øjne. Duer, mursej lere, 
svaler, tårnfalk og visse uglearter hø
rer hjemme i bjergene og mger på 
klipperne. Huse bar de samme egen
skaber som klipper, og det giver en 
bestemt fuglefauna, som ellers ikke 
kunne trives her i landet. l gen ser vi 
menneskets kræfter og naturens kræf
ter i arbejde. 

Ligegyldigt hvad vi gør, skaber vi ni
cher til dyr og planter. Der sker også 
noget, hvis vi intet fortager os. 

Denne viden må vi have i baghovedet 
ved planlægningen af nationalparker
ne. Hvis staten lukkede nationalpar
kerne nogle år, købte alle mennesker 
ud, og lod det hele ligge, så ville det 
blive til løvskov, for det er den naturli
ge plantevækst i Danmark. Men dette 
vil ikke ske; de, der bor i de områder, 
som udpeges til national parker, kan 

blive boende. Landmænd, skovbmge
re og andre vil fmtsætte med deres 
aktiviteter, eventuelt underkastet sær
Lige restriktioner. Naturhistorisk For
ening for Jylland søger at beskrive 
Nationalparkskovenes skæbne på en 
konference d. 14. januar 2006 (se an
noncen andet sted i bladet). Der er tre 
hensyn, som skal afbalanceres, nemlig 
de naturlige planters og dyrs trivsel, 
fritidsfolkets ønsker og skovejernes 
økonomiske interesser. Disse interes
ser kan nemt kollllne i konflikt, og det 
gælder derfor om at finde ud af, hvad 
man vil tillade i de enkelte skove. Sat
ser man på bæverne i vandløbene, luk
ker de ørreden ude fra ynglepladserne. 
Tillader man cykling udenfor skovs ti
erne, forstyrres vildtet. Tillader myn
digbederne frit træartsvalg i skovene, 
kan man let få ensformige skove med 
ganske få træarter. Påbud om at have 
mange arter frugtbærende træer og 
buske får stor indflydelse på insekter, 
fugle og pattedyr, samt u1ter. 

Altså: Nationalparker skal planlæg
ges. De skal også plejes, så man frem
mer de arter, man gerne vil have, og 
fjerner de uønskede. Det samme gæl
der landskabstyper. Solid viden er 
nødvendig, men den skærmer ikke 
mod overraskelser. 

Eigil Holm 

Tofte Skov har været nævnt som del a f 
kommende nationalpark. Midt i bille
det ses et eksempel på "skovens 
vugge" - ber krat af Slåen der beskyt
ter Kristtorn mod afgræsning. Foto: J. 
Feilberg, 2005. 



Edderkappefaunaen på Anholt (Arachnida: Araneae) 

Lars Dylu·berg Bruun' 

The spider fauna on the danish island Anholt (Arachnida: Araneae) 
Anholt is the most isolated Danish is land, situated in Kattegat, 45 km from 
both the east coast o f lutland and the west coast of Sweden. The island has 
an area of22 km2, most of which is a large dune and heathland area, "Ørke
nen" ("the Desert"). Smaller parts of the island inelude plantations, marsh, 
grasslands, fens and meadows. In the summers o f 200 l ,  2002 and 2003, the 
a1thopod fauna o f Anholt was investigated by a team of entomologists affi
liated with N atural History Museum in Aarhus. Based o n thi s, as well as the 
previous investigations published by Toft ( 1 977) , the material deposed in 

ZoologicaJ Museum, University o f Copenhagen, and the private calleetions 
o f Ole Bøggild and Kaj Nissen, thi s pap er presents an annotated list o f s pi
der species recorded from Anholt. A total o f 2 1 1  species - or approximately 

40% of the species known from Denmark- are recorded from the island. 

Key words: Anholt, Kattegat, spiders, is/and, isolation, biogeography. 

Med sin isolerede beliggenhed 45 
km fr·a nærmeste fastland er Anholt 
et oplagt emne for fannistisk inte
resserede naturhisto:rikere. Tidligere 
undersøgelser har givet fund af ad
skillige sjældne arter af svampe, 
planter og leddyr. I 1977 publicere
de Toft ( 1 977) en oversigt over ed
derkopper indsamlet på Anholt til 

Naturhistorisk Museum, Århus. Li
sten omfattede kun 84 mter, heraf 
dog et relativt højt antal sjældne ar
ter. Efterfølgende har de private 
samlere Ole Bøggild og Kaj Nissen 
besøgt øen og indsamlet edderkop
per. I somrene 200 l, 2002 og 2003 
har artiklens forfatter med assistan
ce fra Rune Bygebjerg, Morten 
D.D. Hansen, Thorkild Munk og 
Søren Tolsgaard, alle Naturhistorisk 
Museum, foretaget meget omfatten
de indsamlinger på øen. Materialet 

fr·a de ovennævnte indsamlinger, 
samt materiale fra Zoologisk Muse
um publiceres her i sammenhæng 
og udgør dermed en næsten komplet 

liste over edderkappemateriale ind
samlet på Anholt. En mindre del af 

Ole Bøggilds materiale er dog end
nu ikke bestemt og derfor ikke med
taget her. 

Metoder 
Forfatteren foretog i 2001 -2003 i alt 
7 ekskursioner af hver 3-5 dages va
righed, i alle måneder fra maj til 
september. Indsamlingen er sket ved 
sigtning af løv, manuel undersøgelse 
af mikrohabitater, ketchning i højere 
vegetation, nedbankning fr·a træer 
og buske og med nedgravede fang
glas, der har været aktive i flere om
gange i perioder fr·a få dage op til 6 
uger. De fleste naturtyper på Anholt 
er blevet undersøgt, dog med de be
grænsninger, der er for offentlighe
dens adgang. Det var således ikke 
muligt at få adgang til visse private 
områder i Anholt By og omkring 

Kæret. 

Indsatsen blev hovedsageligt opdelt 

på naturtyper som kyst og sh·and, 
klit og hede, overdrev, mose, fersk 
eng, skov og krat, samt byen. Geo
grafisk opdeles Anholt her i områ
derne Flakket, Ørkenen, Sønder
bjerg, Byen, Kæret og Nordbjerg 
inklusive Vilhelminelyst (Fig. l). 

For en generel beskrivelse af An
holts natur og forhold af generel en
tomologisk interesse henvises til 

Nielsen (1 975) og Tolsgaard (2003). 

Det har ikke været ambitionen at 
udføre kvantitative undersøgelser af 
arternes hyppighed i de forskellige 
områder, men primært at registrere 
flest mulige arter på Anholt som 
helhed. Letgenkendelige arter, der 
kan bestemmes og genudsættes, er 
derfor ofte kun indsamlet en enkelt 
gang i hver naturtype i hvert geo
grafisk område. Anvendelsen af de 
forskellige indsamlingsteknikker i 
de forskellige naturtyper har varieret 
efter deres anvendelighed i den på
gældende vegetation. I princippet 
har indsamlingen i hve1t ornråde 
stået på, indtil der ikke kunne regi
streres flere nye a1ter ved den givne 
metode og indsats. Arternes hyppig
heder blev anslået og inddelt i tre 
kategorier: A: Talrig og udbredt, 
eventuelt i flere naturtyper, B: i det 
mindste lokalt talrig, C: enkelte 

fund. 

Nomenklaturen følger Platnick 
(2004), mens danske navne følger 
Breiting et al. (2002). 

Resultater og diskussion 
Artslisten fra de ovennævnte ind
samlinger er vist i Bilag l .  Listen 
over edderkopper kendt fra Anholt 
er deJmed øget fr·a 84 til2 1 1  arter, 
dvs. til ca. 40 % af Danmarks edder
kappe fauna. Det indsamlede materi
ale udgør 5 1 8  registreringer og 1 280 
individer. De fleste arter er således 
kun indsamlet i ganske enkelte ek
semplarer. Mange arter blev dog i 

2001 -2003 som nævnt observeret 

' Naturhistorisk Museum, Universitetsparken, bygning 210, 8000 Århus C. E-mai!: larsdb@nathist.dk. 
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ANHOLT 

Sønderstrand 

Figur l. Anholt 2002. Tolsgaard (2003). 

flere gange end de er indsamlet, og 
antallet af observationer er derfor 
reelt langt højere. Den følgende dis
kussion af udvalgte arters hyppig
hed og fordeling er således i vid ud
strækning baseret på observationer 
og vurderinger i felten. 

Karakteristiske arter for de 
enkelte naturtyper 
Kyst og strand 
Kun få af de fundne arter er over
vejende fundet i de kystnære områ
der. Derimod er der et stort sam
menfald med faunaen i de bagved 
liggende klitter og heder. Omkring 

Flakket er der strandrørsump og an
tydning af åben strandeng. Her fin
des meget lokalt den ellers uhyre 
talrige og almindelige Stranddværg
edderkop Erigane arctica, som den 
eneste egentligt kystbundne art. Fle
re arter, der normalt er talrige ved 
vore kyster, blev ikke fundet, herun
der jagtedderkoppen Pardos a agri
cola og dværgedderkoppen Erigane 
longipalpis. 

Klit og hede 
Anholt mmmer de fleste typer klit 
og bede, og disse dominerer areal
mæssigt øen. Det er dog ikke her, 
den største artsrigdom ses. De åbne 
stensletter i Ørkenen bar en meget 
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begrænset vegetation, og den spar
somme fauna skulle derfor findes 
under eller imellem småsten. Her 
fandtes ret talrigt den sjældne myre
edderkop Micaria lenzi. Jagtedder
koppen Pardos a montico/a fore
kommer også her, desuden talrigt 
den sjældne kugleedderkop Lasaeo

la prona, der i Danmark ellers kun 
kendes fra et enkelt fund på Røsnæs 

(Søren Toft, upubl. data). 

I sandede hedeområder forekom ret 
hyppigt den op til 1 7  mm lange jagt
edderkop Alopecosafabrilis, der er 
en meget lokal art i Danmark. Det 
samme gjaldt arterne Grøn pighånd, 
Cheiracantiwn virescens, springed
derkoppen Sitficus saltator, kugleed
derkoppen Cl'llstulina stieta og løbe
krabbeedderkoppen Philodromus fal
lax, der på Anholt er almindelige på 
sandstrande. Dværgedderkoppen Tri

choncus hadonani var også blandt de 
mest talrige arter i klitten, ligesom 
springedderkoppen Phlegra Jascia fa 
var ikke overraskende meget almin
delig. 

Faunaen i de grå klitter domineres 
af typiske arter som Thanatus siria
tus og Stribet baldakinspinder Ste
monyphantes lineatus, mens der i 
grønsværklitterne ved vestkysten 

især blev fundet dværgedderkoppen 
Peponocraniwn ludicrum, samt i 
antal den sjældne kugleedderkop 

L asaeola prona. 

På fugtige beder med Klokkelyng 
Erica tetralix og Pors Myrica gale 
fandtes fåtalligt sækspinderen Clu
biona frutetorum, løbekrabbeedder
koppen Philodromus histrio, og et 
enkelt eksemplar af Labyrintedder
kop Agelena labyrinthica. Labyrint
edderkoppen er typisk for meget 
varme græsareal er, og det var for
ventet at finde den i antal på Anholt. 

Trods ihærdig eftersøgning lykkedes 
det dog ikke at finde flere, hvilket 
kan undre, da arten ofte optræder i 
store tætte kolonier, hvor den laver 
store tragtformede spind i græsset. 
Der virker derfor usandsynligt, at 
den skulle være talrig på øen. 

Overdrev 
Flere steder på den vestlige, kuperede 
del af øen findes sure, tørre græsarea
l er, der til dels falder ind under natur
beskyttelseslovens definitioner af 
overdrev og her behandles som sådan
ne. Mest markant er skrænten på Søn
derbjerg, der er ekstremt sol- og vind
eksponeret, og derfor har en tørketole
rant fauna. Karakteristiske mier er 
springedderkopperne Phlegra fasciata 
og Ae/uri/lus v-insignitus, hjulspinder
ne Neoscona adian/a og Hypsosinga 
albovittata, jagtedderkopperne Klit
kæmpejæger Alopecosa barbipes og 

Alopecosafabrilis, samt den ellers 
meget lokalt forekommende kugleed
derkop Enop/ognat ha thoracica. På 
nordsiden af Sønderbjerg blev over
drevsområdet Sønderstænge under
søgt. Blandt de interessante at1er var 
den lille plantekrustrådsspinder Ar

gemw subnigra, der ellers kun er 
kendt fia enkelte spredte fund rundt 
om i landet. 

Moser 
Der findes enkelte moser syd og 
vest for Anholt By, ingen af dem 
blev dog særlig grundigt undersøgt. 

I mosen syd før byen, kaldet Kæret, 
blev der dog sat fangglas i høj græs/ 



staudevegetation langs en grøft. Her 
fandtes flere typiske og almindelige 
kærarter, men også enkelte ovetTa
skelser - jagtedderkopperne Pardosa 

paludicola og Pirata piscatorius, 
hvoraf sidstnævnte normalt er til
knyttet tørvemoser. Denne art blev 

fundet almindeligt i flere af de små 
tørvemosfyldte lavninger syd for 
Flakket. Flere af disse lavninger var 
meget våde, med Smalbladet Kær
uld Eriophorwn angustifolium, Pors 
og Mose-Bølle Vaccinium u/igino

swn. Her fandtes flere arter, der er 
karakteristiske for lysåbne kær, her
under jagtedderkoppen Pirat a hygr
ophilus. Mere ualmindelige ar1er var 
tæppespinderen Sam·istoa abnorm is 
og Kamæleonedderkop, Miswnena 

vatia, der blev fundet i en enkelt 
lavning samt i et æbletræ nord for 
byen. Arten lever af bestøvende in
sekter og sidder på lur i blomsten. 
Den er kendt for på få dage at kunne 
skifte farve efter omgivelserne og 
findes i flere varianter af gul og 
hvid. 

Strandrørskoven er lokalitet for ty
piske rørskovsarter som sækspinde
ren Clubiona phragmitis og Sivhjul
spinder Lariniaides cornutus, samt 

Rørstavedderkop, Tetragnatha siria
fa, der dog ikke er genfundet siden 
angivelsen af Toft (1977). 

Figur 2 a-c: Tre af de karakteristiske 
arter fi"a de mest sandede hede/klit
områder på Anholt: Den store og 
ellers sjældne Alopecosafabrilis , 
springedderkoppen Sitficus disdin

guendtts, og den effektivt camoufle
rede løbekrabbeedderkop Philo

drotnllsfallax. Fotos: NatureEyes/ 
Lars Bruun. 
Three characteristic species from 
the sandyheath/dune areas on An
holt: Tlte large and athenvise rare 
Alopecosa fabrilis, t h e jumping spi
der Sitticus disdinguendus, and the 
Silperbly camo11jlaged Philodromus 
fallax. Plwtos: Nat11reEyes/ L ars 
Bru11n. 
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Skov og krat 
Spredt i de åbne områder findes 
mindre plantager og krat af især 
Bjerg-Fyr og Enebær. Her fandtes 
tragtspinderen Textrix denticulata, 
Sektorhjulspinder Zygiel/a alrica og 
B lækkugleedderkop Keija tineta me
get talrigt, og også Korsedderkop 
Araneus diademotus var meget al
mindelig her. 

Wilhelminelyst er en plantage af 
Bjerg-Fyr mellem havnen og byen. 
Jorden er meget sandet, og skoven 
lysåben med indslag af dværgbuske, 
nøgent sand og rensdyrlav i skov
bunden. Karakterart her var jagted
derkoppen Xerolycosa nemoral is, og 
fyrreskov er også angivet som loka
litet for Alopecosa aculeala, meldt 
af Toft ( 1 977). Det er det eneste dan
ske fund, men arten er ikke genfun
det ved senere indsamlinger. Talrige 
er derimod tæppespinderne Dismo
dicus el evatus og Poeciloneta varie
gata, samt Høstedderkop Meleliina 
segmenlala. Løvtræer forekommer 
kun sparsomt, og hovedsagelig i de 
østlige dele afWilheminelyst. Her er 
bl.a. birk i de fugtige områder, og et 
lille område består af ret tør bøge
skov. Der var på trods af den ringe 
geografiske udstrækning alligevel 
fund af typiske 1løvskovsarter som 
jagtedderkoppen Pardosa saltans, 
Barkjæger Drapetisca social is og 
tæppespinderen Diplocephalus pici
nus. 

Anholt By. \ Byen er det eneste ormåde, der i hi-

Fisrur Ja-c: Tre af de mte1� det ikke var 
forvenlet at finde på Anho lt : Philo
dmmus hi.1·trio, der i resten af landet 
forekommer meget lokalt på heder 
med især ældre lyng, Kamæleonedder
kop Misumena valia, og jagtedderkop
pen Pi rata piscatorius. 
Fotos: NatureEyes/ Lars Bruun. 
Three species which were not e.1pectecl 
on Anholt: Philodromus his trio, Misu
mena vatia, and Pirata piscatorius. 
Photos: NatureEyes! Lars Bruun 



storisk tid har haft konstant træ- og 
buskvækst, mens resten af øen har 
været 1yddet for trævækst I haverne 
her fandtes skovb1ynsarten Agurke
hjulspinder, Araniella opistographa, 
mens Rød vægjæger, Donaps dome

stieus, Mejeredderkop, PlwlctiS plw
langioides og jordjægeren Scotoplw
eus blaekwalli, blev fundet i fm·bin
delse med bebyggelse i Anholt By 
og sommerhusene. Alle er synan
thrope og utvivlsomt kommet til øen 
ved menneskelig hjælp. Rød vægjæ
ger er sandsynligvis ret almindelig, 
men er nataktiv og derfor overset, 
mens Mejeredderkop har bredt sig 
over hele landet i løbet af de sidste 
1 5-20 år. 

Tvivlsomme arter 
Visse arter er svære at bestemme og 
derfor tvivlsomme: Jordjægerne Ze
lotes elivieo/a og Z. aprieorum har 
ofte været forvekslet. Forfatteren 
fandt Z. clivieola, mens Toft angiver 

Z. aprieorum. Ved en gennemgang 
af dette materiale har jeg efterbe
stemt alle individer til Z. elivieo/a 
ved hjælp af Heimer & Nentwig 
( 1 99 1 ). Samme problem ses ved ad
skillelsen af jordjægerne D1-assodes 
eupreus og D. lapidosus. Jeg efter
bestemte det af Toft refererede mate
riale til D. eupreus ud fra Roberts 
( 1 995). 

IIllie genfundne arter 
En del af arterne fra Tofts ( 1 977) 
publikation er ikke genfundet ved 
senere indsamlinger. Det drejer sig 
som nævnt bl. a. om en af de største 
sjældenheder, jagtedderkoppen Alo

peeosa aeuleata, der af Toft blev an
givet i et enkelt eksemplar i "fyrre
skov". Der er ikke gjort yderligere 
danske fund af arten, som fortrinsvis 
findes i ældre nåleskov (Hanggi et 
al. 1 995). Det er ikke usandsynligt, 
at den stadig kan findes på øen, da 

Anholts fyrreskove næppe har foran
dret sig meget siden fundet. Jordjæ
geren Hap/odrassus dalmatens is, 

Vandedderkop, Argyronela aquatiea, 
Rørstavedderkop Tetragnatha stria-

la, og tæppespinderen Silometapus 
elegans er heller ikke genfundet. H. 
dalmatensis er en klitskov- og klit
hedeart, der findes langs den jyske 
vestkyst, og den kan antagelig stadig 

findes på Anholt. Vandedderkopp
pen, der kun trives i rent ferskvand, 
er angivet fi·a Flakket. Siden 1 970'
erne er en stor del af Flakkets nord
kyst dog blevet ført med strømmen 
mod øst, og saltpåvirkningen af de 
indre dele af Flakket er efter alt at 
dømme forøget. Der var i 200 l og 
2002 kun meget få vandsamlinger, 
hvoraf de største var meget saltpå
virkede uden undervandsvegetation, 
og de resterende var meget små, pe
riodisk vandfyldte tørvemoser i lav
ningerne mellem tidligere strandvol
de. Det er derfor usikkmt, om arten 
stadig findes på Anholt. Det ferske 
vandhul syd for Anholt By er dog 
som nævnt ikke blevet undersøgt, og 

Vandedderkop kan muligvis findes 
der. Rørstavedderkop blev afToft 

( 1 977) angivet i relativt stort antal 
på Flakket, men kunne ikke genfin
des. Den lever i rørskov, og er kendt 
fra en del danske lokaliteter, blandt 
andet Furesøen og flere af de store 
søer i Midtjylland. Den er derfor nok 
overset af senere samlere på Anholt. 

Si/01netopus elegans er næppe så 
sjælden i Danmark som angivet af 

Toft ( 1 977), da den siden er fundet 
flere steder i landet i forskellige ha
bitater. 

Manglende arter 
Et af incitamenterne til at iværksætte 
undersøgelsen af Anholts fauna var 
naturligvis at undersøge, hvilke a1ter 
der savnes på øen. Det kan naturlig
vis være problematisk at fastslå en 
a1ts fi·avær, og mange kan være 
overset. En del arter kan dog sand
synligvis afskrives på grund af fra
vær af egnede habitater. Hvidbuget 
baldakinspinder N eriene peltata er 
på fastlandet meget almindelig og 
talrig i skov og buskads. Det er tidli
gere konstateret, at arten er i stand til 
at sprede sig ved flyvende sommer 

(Søren Toft, upubl. data), og det er 

derfor svært at forklare, at den ikke 
kunne findes på Anholt. Det er også 
mærkværdigt, at en art som Hvid
plettet voksedderkop Steatoda al
bomaeulata, trods ihærdig og mål
rettet eftersøgning på samtlige ture 
ikke har kunnet fmdes. A1ten er tæt 
knyttet til sandede heder, og kan 
som regel findes i fordybninger i 
sandet på selv små arealer. Der er 
ingen angivelser af, at arten kan 
sprede sig ved flyvende sommer, og 
den er derfor et muligt eksempel på, 
at Anholt ligger udenfor en mts 
spredningsradius. 

Tak 
Schøtz-Christensens Mindefond skal 
takkes for at have finansieret trans
pOlt og ovematning. Ole Bøggild, 

Kaj Nissen og Zoologisk Museum 
København takkes varmt for at have 
stillet artslister og materiale til rådig
hed for gennemsyn. 
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Bilag l .  Artsliste over edderkopper indsamlet på Anholt - anført i taxonomisk orden og fordelt på hovedlokaliteter og 
hovednaturtyper. Det er med 

"
x" markeret, hvilken indsamling eller publikation, arten er angivet fra. NHMA: Materi-

al e fra denne indsamling; <200 l :  tidligere indsamlinger. Arternes lokale hyppighed i N HMA-datamaterialet angivet i 
kategorierne A, B, og C, hvor A: Talrig og udbredt, B: i det mindste lokalt talrig, C: enkelte fund. 
Species list o f spiders fimn Anholt - Iisted by laxonomical arder and by main finding areas and habitat. For each spe-
c i es, the relevant publication/ collections a re denoted. NHMA: Material from the present collection, <2001: em·! i er 
collections. Local abundance (es/ima/ed duringjield collectiom) in the NHMA-material is deno/ed by A, B and C. A: 
Abundant and widespread, B: locally abundanl, C:  sparse/y recorded. 

<2001 NHMA ØrkenenSonderbjergByenNordbjerg Kær·et Flakket 

Amaurobiida e  -hu ska rt espindere 

Amaurobius similis (Biackwall ,  1861) x A 

Di ctynidae -plant ekru st rådsspin dere 

Argeuna subnigra ( O.P.-Cambridge, 1861) x B 

Oon opi da e  

Donaps damesficus Dal ma s, 1916 x 
Pholci da e  -mejerederkopper 

Pholcus phalangioides (Fuesslin ,  1775) x B 

Gna phosida e  -jord jægere 

Drassodes cupreus (Bia ckwall, 1834) x x B B B B 

Drassodes lapidasus ( Wal ckenaer, 1802) x 
Hap/odrassus dalmaiensis ( L .  Koch, 1866) x 
Hap/odrassus signifer ( C. L. Koch , 1839) x 
Scolophaeus biaeloval/i ( Thorel l ,  1871) x c 
Micaria lenzi (B iisenb erg, 1899) x B 

Drasyllus praejicus ( L. Koch, 1866) x A 
Drasyllus pusil/us ( C. L. Koch, 1833) x c 
Zeloles elivieo/a (L. Koch, 1870) x x c 
Zelo/es e/ec/us ( C. L. Koch, 1839) x c c c 
Zeloles lalreillei (Simon, 1878) x c c c c c 
Zeloles longipes (L.  Koch, 1866) x x c A c c c 
Zeloles sublerraneus ( C. L. Koch, 1833) x c c B c 
Mitu rgi da e -sækspindere 

Cheiracanlium erralicum ( Wal ck ena er, 1802) x c 
Cheiracanlium virescens (Sundevall, 1833) x x B B 

Clubionidae- sækspindere 

Clubiona com/a C. L. Koch, 1839 x x c 
C/ubiona diversa O. P.-Cambri dge, 1862 x x c 
C/ubionafhtlelorum L. Koch, 1867 x c 
Clubiona germanica Thore! l, 1871 x 
C/ubiona lulescens Westring, 1851 x c 
C/ubiona neglee/a O. P.- Cambridge, 1862 x c c c 
Clubiona pallidu/a ( Cierck, 1757) x 
C/ubiona pilragmi/is ( C. L. Koch , 1843) x x A 
C/ubiona reclusa O. P. Cambridge, 1863 x c c 
Clubiona slagnalilis Kulczynski , 1897 x B A 

C/ubiona subsullans Thore! l,  1875 x B B 

Clubiona lerresfris Westring , 1851 x B B 

C/ubiona frivialis C. L. Koch, 1843 x x B B B 

C/ubionafl'isia Wunderli ch & S chu ett, 1995 x x c c 
Li ocrani da e  

Agroeca proxima (0. P.-Cambri dge, 1871) x x B 

Scolina gracilipes (Bia ckwall, 1859) x x B 

Zori da e -katt eedderkopper 
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Zara spinimana (Sundevall ,  1833) x x c 
Thomisidae -k rabb eedderkopper 

Miswnena vatia (Clerck, 1757) x c c 
Xysticus audax (Schrank, 1803) x B B B B 

Xysticus cristatus ( Cierck, 1757) x x B B B B B 

Xysticus erraticus (Biackwall ,  1834) x x c 
Xysticus kochi Thorell, 1872 x c B B 

Xysticus u/mi ( Hahn, 1831) x B 

Ozyptila pratico/a (C .  L. Koch, 1837) x c B 

Phil odromida e  -løb ekrabb eedderkopper 

Philodromus aureo/us ( Cierck, 1757) x x B 

Philodromus cespitum ( Wa lckenaer, 1802) x x c c c 
Philodromus co/li nus C. L. Koch, 1835 x c 
Phi/odromus fa l/ar S un deva l i, 1833 x x A 
Phi/odromus histrio ( Latrei l l e, 1819) x c c 
Tilanatus siriatus C. L. Koch, 1845 x x A B 

Tibellus mariiimus (Menge, 1875) x x B A 
Ti bellus oblongus ( Walckenaer, 1802) x 
Salti cidae -springedderkopper 

Ae/uri/lus v-insignitus ( Cierck, 1757) x x B B 

Euopluys frontafis ( Walck enaer, 1802) x x c A B 

Evarchafalcata ( Cl erck, 1757) x B c 
Heliophanus flavipes ( Hahn, 1832) x B B B c 
Mmpissa muscosa ( Cierck, 1757) x c 
Mmpissa nivoyi ( Lucas, 1846) x B 

Neon reticu/atus (Bia ckwall , 1853) x x B 

Ph/egrafasciata ( Hahn, 1826) x x A 
Salficus scenicus ( C lerck, 1757) x 
Sitficus distinguendus (Sim on ,  1868) x 
Sitficus saltatar (0. P.-Camb ridge, 1868) x x A B 

Lycosi da e -j agt edderkopper 

Pardosa agrestis ( Westring, 1861) x x c c 
Pm·dosa mnentata ( Cl erck , 1757) x 
Pardosa saltm1s Topfer-Hoffman n, 2000 x c B 

Pardosa montico/a ( Cierck , 1757) x x A B B B 

Pardosa nigriceps ( Th orel l ,  1856) x x B B B 

Pardosa paludicola ( C lerck, 1757) x c B 

Pardosa palustris ( Linnaeus, 1758) x x c 
Pardosa prativaga ( L. Koch, 1870) x x B A A 
Pardosa pullala ( Cl erck, 1757) x x B A 
Xerolycosa nemaralis ( Westring, 1861) x B 

Alopecosa aculeata ( Cl erck, 1757) x 
Alopecosa barbipes (Sundevall , 1833) x c B B 

Alopecosafabrilis ( Cierck , 1757) x x A B 

Alopecosa pulveru/en/a ( Cierck, 1757) x 
Are/osa leopardus (Sundevall ,  1833) x B 

Are/osa perita ( Lat rei lle, 1799) x x A A c 
Pirat a piraticus ( C ierck, 1757) x x A A 
Pirata hygrophilus Thorell, 1872 x B B 

Pirata piscat01·ius ( Cierck, 1757) x B B 

Trochosa ruricola (de Geer, 1778) x x B B 

Trochosa terricola Thorell, 1856 x x c B c B B B 

P i sa uri da e- rov edderkopper 

Pisaura mirabi/is ( Cierck, 1757) x x c c c 
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Cyba ei da e  

Argyroneta aquatica ( C ierck, 1757) x 
Agelenidae -t ra gtspin dere 

Agelena labyrinthica ( Cierck, 1757) x c 
Tegenaria alrica C.L. Koch, 1843 x x B c c 
Tegenaria domeslica ( Cierck, 1757) x x B 

Texlrix denliculala (Olivier, 1789) x B A B 

Ha hni ida e  -orgel pib eedderkopper 

CIJ'PIIOeca silvieo/a ( C. L. Koch, 1834) x B B 

Halmia helveo/a Simon ,  1875 x c 
Halmia 111011/ana (B1a ckwa l l, 1841) x x B B 

Halmia nova (Biackwall, 1841) x x B B 

Mim etida e-p i ra ledderkopper 

Ero fin-ca/a ( Vi liers, 1789) x x B B 

Theri di ida e  -ku g1eedderkopper 

Achaearanea luna/a ( C1erck , 1757) x B B B 

Ane/osimus villatus C. L. Koch, 1836) x x B A 

Cmstulina gullala ( Wi der, 1834) x x B 

Crustulina stieta (0. P.-Camb ri dge, 1861) x c 
Enop/ogna!IICI!atimana Hippa & Oksala, 1982 x B 

Enoplognatha ova/a ( C1erck, 1757) x x B B 

Enoplognatha tlwracica ( Ha hn, 1833) x B c 
Lasaeola prona (M en ge, 1868) x B B 

Episinus angulatus (Bia ck wall, 1836) x B B B 

Roberlus lividus (B1a ckwall ,  1836) x B c c 
Steatoda bipunelala ( Linnaeus, 1758) x x B 

Neolliura bimacu/ata ( Linnaeus, 1767) x x B A B B 

Tileridion impressum L. Koch, 1881 x 
Tileridion myslaceum L. Koch, 1870 x c c c 
Paidiscm·a pallens (Bia ckwall ,  1834) x x B B 

Similidion simile ( C.L. Koch, 1836) x B B 

Tileridion sisyphi11111 ( Cierck, 1757) x c 
Keijia Iiiiela ( Wal ck ena er, 1802) x x B B B B 

Tetra gna thi da e  -hu1hju1edderkopper 

Meleliina mengei (Biackwall ,  1870) x x B 

Meleliina merianae (S copol i ,  1763) x c 
Meleliina segmen/ala ( C1erck, 1757) x x B 

Pachygnat ha clercki Su ndeva li, 1823 x x c A B 

Pachygnat ha degeeri S un deval l ,  1830 x x c c 
Te/ragna/ha ex/e11sa ( Linnaeus, 1758) x x A 

Te/ragna/ha 111011/ana Simon ,  1874 x B B A 

Tetragllalha 11igrita L endl, 1886 x c 
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 x c 
Te/ragna/ha pinicola L. Koch, 1870 x c 
Tetrag11alha siria/a L. Koch, 1862 x 
Aran eida e -hjul spindere 

Araneus diademotus C1erck, 1757 x x c B B B 

Araneus quadratus Cl erck, 1757 x x B 

Araneus sturmi ( Hahn, 1831) x c 
Araniella opistographa (Ku1czynski , 1905) x c 
Hypsosinga a/bovillala ( Westring, 1851) x B B 

Lariniaides comutus ( C1erck, 1757) x x B A 

Ma11gora acalypha ( Walck ena er, 1802) x B B B 

Neoscona adian/a ( Walck ena er, 1802) x x A 
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Nuctenea umbratica ( Cierck, 1757) x B 

Zygiella atrica ( C. L. Koch, 1845) x x A B 

Zygiella x-nota/a ( C1erck, 1757) x x B 

Linyphiidae -t æppes pindere og dværgedderkopper 

Ceralinella scabrosa (0. P.-Cambridge, 1871) x c 
Walckenaeria acuminala B 1a ckwall, 1833 x x B 

Walckenaeria antica (Wi der, 1834) x x c 
Walckenaeria atrotibialis (0. P.-Cambridge, 1878) x A 
Walckenaeria cucullata ( C. L. Koch, 1836) x x c 
Walckenaeria cuspidata B 1a ckwall, 1833 x c 
Walckenaeria dysdemides (Wi der, 1834) x c 
Walckenaeria nwnoceros ( Wi der, 1834) x x c 
Walckenaeria midipalpis ( Westring, 1851) x c 
Walckenaeria obtusa B 1a ckwall , 1836 x c 
Dicymbium brevisetosum (B 1ackwa11, 1834) x x B 

Enteleeara congenera (0. P.-Cambridge, 1879) x x B B 

Gnatlwnarium dentalum ( Wi der, 1834) x x B B 

Dismodicus bifi'Ons (Blackwall , 1841) x x B 

Dismodicus eleva/us ( C.L. Koch, 1838) x x B A 
Hypo1mna bituberculatum (Wi der, 1834) x x A B 

Hyponmw comutum (Bla ckwall, 1833) x c c 
Metopobactrus promimdus (0. P.-Cambri dge, 1872) x x B B 

BmJ'phyma maritimum ( Crock er & Parker, 1970) x c 
Gonatium rubens (Bla ck wall ,  1833) x 
Maso sundevalli ( Westrin g, 1851) x x B 

Pep01wcraniwn ludicrum (0. P.-Cambridge, 1861) x A 
Pacadienem is juncea Locket & Millidge, 1953 x c c 
Pacadienem is pumila (Bia ckwall, 1841) x x B 

Oedothorax apicatus (Biackwa ll ,  1850) x 
Oedothorax retusus ( Westring, 1851) x x A A B 

Gongylidiellum vivum (0. P.-Cambridge, 1875) x c 
Trichoptema cito (0. P.-Cambridge, 1872) x B c 
Parapelecopsis nemaralis (B1ackwall, 1841) x 
Pelecopsis paralle/a ( W  i der, 1834) x c 
Silomelopus e/egm1s (0. P.-Cambridge, 1872) x 
Silomelopus reussi ( Thorell, 1871) x 
Triconclws lwckmani M i l li dge, 1955 x x B B B B 

Evansia merens O. P.-Cambridge, 1900 x c 
Tiso vagm1s (Black wall, 1834) x 
Minyriolus pusillus ( Wi der, 1834) x x B B B 

Tapinocyba praecox (0. P.-Cambri dge, 1873) x 
Dip/ocephalus pieiiilis (Biackwall, 1841) x x c 
Arae01tcus crassiceps ( Westring, 1862) x x c 
Erigane arctica ( Whit e, 1852) x c 
Erigane atra B 1a ckwall, 1833 x x c c c c 
Erigane dentipalpis ( Wi der, 1834) x c 
Leptothrix hardyi (Blackwall , 1850) x x c 
Porrhomma pygmaeum (Bia ckwall, 1834) x B 

Agyneta conigera (0. P. -Cambridge, 1863) x c c c c 
Agyneta subtilis (0. P.-Cambridge, 1863) x c c c c 
Meiane/a ruresfris ( C. L. Koch, 1836) x 
Microneta viaria ( B 1a ckwal l, 1841) x x c 
Cen/rome/'1/S dilutus (0. P.-Cambri dge, 1875) x x c 
Cen/rome/'1/s ineiiilun (L. Koch, 1881) x 
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Cenframerus sylvaficus (B1ackwall, 184 1) x x c c 
Tallusia ex perl a (0. P. -Cambri dge, 1871) x 
Centromerila bicolor (B1ackwall, 1833) x 
Centromerila concinna ( Th or ell, 1875) x 
Macrargus cmpenleri (0. P.-Cambri dge, 1894) x c 
Bathyphan les gracil is (B1ackwall, 1841) x x A A 

Bathyphanles parvulus ( Westring, 185 1) x B 

Bathyphanles seliger F.O. P. -Cambridge, 1894 x c 
Diplosty/a concolor (Wider, 1834) x x A B 

Poeci/onela variegala (B1ackwall, 1841) x B 

Drapelisca socialis (Sundevall, 1833) x x B B 

Tapinopa Iongidens ( Wi der, 1834) x x c 
Florania buccu/enla ( C1erck, 1757) x c c 
Saorisloa abnormis (Blackwall, 1841) x c 
Stemonyphanles linealus ( Linna eus, 1758) x x B B B 

Palliduphantes ericaeus (B1ackwa1, 1853) x x c 
Tenuiphanlesjlavipes (Blackwall ,  1854) x x B B B 

Tenuiphanles mengei Ku1c zynski, 1887 x x c 
Leplhyphanles mimilus (B1ackwall, 1833) x x c c 
Megalepthyphanles nebulosus (Sundevall, 1830) x 
Obscuriphanles obscurus (Blackwall, 1841) x c 
Tenuiphanles lemtis (B1ackwall, 1852) x x c B B 

Tenuiphanles zimmermanni (B ertkau, 1890) x x c 
Linyphia lenuipalpis Simon ,  1884 x x c 
Linyphia lriangularis ( C1erck, 1757) x x B B B B B 

N eriene clathrala (Sundevall, 1830) x x B A B 

Microlinyphia pusil/a (Sundevall, 1830) x c 
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En ny Brombær-artRubus selandiae K. Lind & A. 
Pedersen sp. nov. (sect. Corylifolii) fra Danmark 

Klaus Lind', Anfred Pedersent og Jens Christian Schou2 

Rubus se/andiae K Lind &A. Pedersen sp. nov. (sect Corylifolli) aus Olinemark 
Ru bus selandiae ist eine neue endemische Regionalart in der Sektion Cory
lifolii, die n ur von NW-Seeland bekannt ist. Vermutlich leitet si e sich von 
Rubus harridus K. F. Schultz ab. Von R. harridus unterscheidet sich R. se
landiae besonders durch die normalen EndbHittchen am mittieren und bas
alen Te il des Schosslings. Diese sind in der Mitte am breitesten, seJtener 
auch schwach verkehrt-eif<irmig. Bei dem verschmalerten unteren Teil der 
Endblattchen is t die Basis ansgerandet bis abgerundet und nicht wie die ent
sprechenden Endblattchen bei R. harridus breit ei-herzf<irmig mit einem tie
fen, herzf<irmigen Einschnitt am S tie!. 

Die ungleichartigen Stacheln des BlUtenstandes sind bei R. selandiae allge
mein etwas diinner ais bei R. harridus und eher gerade-geneigt. Die Bliiten
stiele mit 4-8 gebogenen Stacheln, bei R. harridus (7-) 1 0- 1 8. Der oft wie 
bei R. harridus sehr heteracanthe basale Teil  des Schosslings hat schlankere, 
weniger dicht gestelite Stacheln, die teilweise gerade-geneigt sind. 

R. selandiae ist im nordostliehen Grenzgebiet von R. harridus verbreitet. 

Key words: Ru bus selandiae, spec. nov., group R. horridus, endemic, Den mark. 

Ru bus selandiae K Lind & A. 
Pedersen sp. nov. 

A Rub o horrid o KF.Schultz, cui 
similis est, his notis differt: Foli
oli terminales partis turionis me
diae inferiorisque ad medium la
tiores (neque u t in Rubo horrido 
late ovato-cordato basi cordata). 

Aculei plerumque graciliores, et 
in turianibus et in inflorescentia 
plures recti vel reclinantes, in pe
dunculis subrecurvis vel recurvi 
4- 8 numero (in Rubo horrido 
(7-) 10-18), in parte inferiore het
eracantha turionis vulgo minus 

densi, aculeis minus craspedatis. 

Holotypus: Danmark, NV-Sjæl
land, vest for Bjørnskovgård ved 
Stenrand SV for Bjergsted, di
strikt 42, Klaus Lind leg. juli 
1999, Herb.C. 

Ru bus selandiae er i tiden efter We
ber ( 1 98 1 )  den fjerde Ru bus, der ny
beskrives fra en lokalitet i Danmark. 
De to første var R. wessbergii (Pe
dersen & Walsemann 1 987) og R. 
hobroensis (Pedersen & Schou 
1 993). Den tredje var R. curvacicu
latus (Weber 1 996) - den er fra Kol
lund. 

'Asmussens Alle 4 l.tv. 1808 Frederiksberg C.;2Sallingvej 3, 9500 Hobro. 

Beskrivelse 
Bladskuddets blade. Bladstilke med 
m.m. buede torne og med småkirtler 
på oversiden, længere end de nedre 
sidesmåblade. Endesmåbladene på 
de midterste og nederste blade er 
bredest på midten eller svagt om
vendt ægformede med en afsmal
nende, udrandet til afrundet basis. 
Oversiden glat eller med enkelte 
småhår, undersiden blødhåret, grå
grøn mellem ribberne. Serratur 
svagt periodisk, ret grovtakket, mest 
med tilspidsede takker, de fremtræ
dende med afsat spids. Endesmåbla
denes stilke 30 - 42 % af bladpla
dens længde. Sidesmåblade ellipti
ske med "elmeskæv" basis. Det skal 
bemærkes, at karakterer hos de øvre 
blade på bladskuddet kun sjældent 
bør medtages ved beskrivelser af 
Ru bus. 

Bladskuddets stængler 1 -2 m, ofte 
højt buede, opefter tiltagende skarp
kantede. Torne ulige lange og 
ujævnt fordelte, på midten og fmtil  
4-6(-8) pr. 5 cm side, 3-5 mm lange, 
skrå til svagt buede, nedefter sæd
vanligvis i stigende grad heteracan
the (med uens torne), rette til skrå, 
l 0- 16  pr. 5 cm side, med overgang 
fra mere kraftige, 4 (-5) mm lange 
til spinklere, 2-3 mm lange, de små 
brækker let af. Hele bladskuddet 
uden eller med enkelte småhår, 
jævnt tæt besat med ensartede, 0,2-
0,5 mm lange stilkkirtler, på den 
nedre heteracanthe del iblandet kir
telbørster eller deres rester. 

B lomsterstande sammensatte, 20-60 
cm lange. På den samme busk kan 
der som regel ses både en kort, sva
gere skyggeform, en mellemform og 
en lang, kraftig lysform (Fig. 1 -2 og 
4). Nedre højblade 3-delte med om
vendt ægformede endesmåb lade, 
ovenfor er der (0-) 1-2 trefligede, 
fulgt af hele-elliptiske - alle disse 
højblade groft tilspidset takkede el
ler på hovedtakkerne afsat-spidstak-
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Figur l .  Rubus selandiae, toppen af en lidt skygget 
blomsterstand. Foto: I. Lind 25 .06. 2003 

Figur 2. Ru bus selandiae, toppen af en mere kraftig, lys
eksponeret blomsterstand. Foto: T. Lind 3 .07. 2000. 

kede. Øverst i den tætte del af blom
sterstanden er højbladene meget 
små, fodfliglignende og m.m. skjul
te. Fra højbladene udgår nedefra og 
op dels 1 (-2) lang- til kortstilket si
degren, i spidsen med en fåblom
stret kvast, dels 1 -2(-3) lang- til 
kortstilkede enkeltblomster. Side
grenene kan være indtil 25 cm lange 
og grenede. Den tætblomstrede øvre 
del af b lomsterstanden er oventil 
flad med m.m. udspærrede blom
sterstilke. 

Blomsterstandens hovedakse er 
skarpkantet og opefter tiltagende 
filtet håret og tæt kort stilkkirtiet un
der udstående hår. Dens torne er 4-5 
mm lange og buede, i den tætblom
strede ende spinkle, 1 -2 mm lange, 
rette eller sluå. 
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B lomsterstilke filtet hårede, 0,5-
1 ,5(-2,5) cm lange, tæt kort stilk
kirtiede og med 4-8 m.m. buede tor
ne, i lys ret luaftige og rødfodede, i 
skygge spinkle. 

De fleste bægerblade har afsat spids, 
gråfiltede og med korte, røde stilk
eller punktkirtler. Kronblade m.m. 
svagt lysrosa, grifler grønne. Frugt
knuder med få ret lange, senere af
faldende hår. 

Lignende arter 
Først og fremmest R. harridus K.F. 
Schultz (Weber 1 98 1  ), hvorfra den 
må anses for at være udgået. Et stort 
antal korte stilkkirtler på alle akser 
og en ujævn fordeling af torne af 
uens form og størrelse er med til at 
karakterisere serie Subradulae. Tor-

nene hos R. harridus er gennemgå
ende kraftigere, og på den nederste 
del af bladskuddet kan de ofte være 
så tykfodede, at de rører ved hinan
den. 

Særligt afvigende mellem de to er 
endesmåbladene fra den midterste 
og nederste del af bladskuddet - hos 
R. selandiae er de bredest på midten 
eller lidt derover, med en m.m. af
smalnende udrandet til afrundet ba
sis - hos R. harridus bredest under 
midten med en tydeligt hje1teformet 
basis og dermed en dybere indskæ
ring ved stilken. 

Afvigende er også blomsterstilke
ne - hos R. selandiae er der 4-8 
m.m. svagt buede torne - hos R. 
harridus (7-) l 0- 1 8  haftigere og 



mere buede torne. 

Med til R. harridus-gruppen under 
ser. Subradulae hører også R. ha
broens is (Pedersen & Scbou 1 993, 
Pedersen 2003) og R. " trivultus " K. 
Frid. (upubl. som art). 

R. hobroensis er en kraftig art med 
en stor bladfylde. Endesmåbladene 
på de midterste og nederste blad
skudsblade er bredt til meget bredt 
æg-bjertefonnede, nogenlunde som 
hos R. horridus, men de er endnu 
mere spidstakkede og har oftere end 
R. harridus en bjørnelap på begge 
sider. I dobbeltlaget af torne på den 
nedre beteracanthe del afbladskud
det er der både skrå og rette torne 
som hos R. selandiae. Alle højblade 
er groft og dybt savtakkede og der 
er oventil flere hele end fligede. 
Modifikationerne mellem de enkelte 
blomsterstande på en busk er lige
som bos R. selandiae, og deres tor
ne er lige så spinkle, skrå til rette. 
Men de store kronblade er på det 
næ1meste hvide. 

R. " trivultus " har mindre blade og 
færre, ulige fordelte sti lkkirtler. 

R. fasciculatus (ser. Subcanescen
tes) kan have en lignende blomster
stand, den mangler helt kirtler på 
bladskuddet, og bladoversiden er 
tæthåret 

Forekomst 
Belæg af en nordvestsjællandsk 
Corylifolii fra Stenstrup og Trund
holm i 1 975, Vejrhøj i 1 982, Eske
bjerg Vester lyng, Kaldred og Løg
tved i 1 987 var samlet af AP og hen
lagt som ubestemte. Til disse føje
des belæg fra Nykøbing 1 979 og 
1 983, samlet af resp. Hans Ø ligaard 
og Erik Wessberg. 

I 1 990'erne blev samme Coryl ifolii  
fimdet ved Haveskov på Kattrup 
Gods, ved vejen gennem Bjergsted 
Skov og nær Stenrand af KL. Be
læg herfra blev sendt til H .E .  
Weber, der returnerede dem som 

Figur 3. Rubus selandiae, blade nogenlunde fra midlerdelen af et bladskud. 
Foto: l .  Lind 25.06. 2003. 

spec. indet. Herefter fandt KL den 
flere steder i egnen, og 3 nye belæg 
blev sendt fra inventeringen til At
las Flora Danica. Da den kendte 
forekomst blev ganske hyppig og 
fordelt over en arealdiameter på 
over 50 km, var den efter konceptet 
hos Weber ( 1 98 1 )  berettiget t i l  at få 
navn og beskrivelse som regional
art. Artsnavnet selandiae er afstemt 
med R. fioniae K. F rid. ex N eu
man, en syddansk-nordtysk Coryli
fol i i  fra ser. Subcanescentes Weber. 

Som regionalart befinder R. selan
diae sig subkontinentalt i R. harri
dus' nordøstligste grænseområde 
med landets varmeste sensommer 
og den laveste årsnedbør. Størst er 
det subkontinentale præg ved ky
sten i vest, hvor halvdelen af fun
dene er gjort, således fra Røsnæs 
og over egnen ved Saltbæk Vig 
(Snevris, Kaldred) t i l  Eskebjerg 
Vesterlyng og Odsherred mellem 
Vejrhøj og roden af Sjællands 
Odde, (figur 5). 

I indlandet er R. selandiae østover 
fundet indtil Skeilingsted ved Åmo
sen. Når kortet viser særlig mange 
fund SV f. Bjergsted, skyldes det en 
intens eftersøgning . .  Når der i 2003 
forgæves blev ledt efter den skov
næit SV f. Sorø og kystnæ1t NV f. 
Slagelse, skyldes det nok en be
grænset indsats. 

De to andre endemiske regionalarter 
i R. horridus-gruppen, R. " trivul
tus " og R. hobroensis fra det nordli
ge Østjylland befinder sig i R. hol-ri
dus' nordvestligste grænseområde, 
hvor klimaet er typisk subatlantisk 
de tre "satellit-arter" bør i evolutio
nær henseende have interesse. 

Næsten alle fund af R. selandiae er fra 
kultw·landskabet ved levende hegn på 
gærder og ved veje og marker, mest 
sydvendte og ofte nær større gårde. 
Den er set ved mindre træplantninger, 
men bmiset fra fund i og ved skov
bryn ikke på egentlige skovbiotoper. 
Ved et frodigt gærdehegn V. f. 
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Figur 4. Ru bus se/andiae, figurtav le. l )  S-delt blad, l a) alternativt endeblad, 2) 
5 cm bladskud - tv. fra midterdelen, th. fra den nederste del, 3) 5-cm blomsler
standsakse - tv. fra den øverste del, th. fra den nederste, 4) En tæt øvre del af 
en meget kraftig blomsterstand, 5) Blomsterstilke, 7) Bæger, l O) Frugtknude. 
Enkelt streg angiver l mm, dobbelt streg l cm. Jens Chr. Scbou del. 

Bjørnskovgård fandtes der over 
ca. 1 80 m2 ganske meget R. selan
diae med både svage og kraftige 
b lomsterstande og med m.m. højt
buede b ladskud i konkurrence 
med høj stauder som Stor Nælde 
( Urtica dioeca), Lådden Dueurt 
(Epilobium hirsutum) og Ager
Tidsel (Cirsium arvense). Op fra 
et bunddække trængte Burre
Snerre (Galium aparine) sig frem 
ti l  et pletvist overdække. Lidt op-
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vækst fra gærdet med småskud af 
Slåen (Pnmus spinosa) ,  Hassel 
(C01yllus avellana) og Hunde
Rose (Rosa canina) var der også 
- let havde R. selandiae det ikke, 
hvor det var værst. 

Fundliste 
Findestederne er i hvert af de to 
TBU-distrikter (42 og 43) i tidsføl
ge. EW: Erik Wessberg, HØ: Hans 
Øllgaard, ML: Mikael Landt, PH: 

Per Hartvig, SGC: Søren G. Chri
stiansen. 

TB U-distrikt 42 
Kaldred 1 987 (AP) 
N f. Jorløse 1 987 (AP) 
Løgtved Plantage 1 987 (AP) 
Eskebjerg Vesterlyng ved indgan-

gen fra Føllenslev 1 987 (AP) 
Eskebjerg Vesterlyng S f. P-plads i 

SV 2003 (KL) 
Kattrup Haveskov i skovbryn i SØ 

1 992, 1 993 og 1 999 (KL) 
Bjergsted Skov ved landevejen 

1 996 (KL) 
Løgtved Huse ved levende hegn 

1 996 (KL) 
Brokøb NV f. Egely og S f. Tosse

hulshus i skovb1yn og buskads 
1 996, 1 997 (KL) og 2003 (KL og 
AP) 

Røsnæs SSV f. Krogebæk N f. Lis
trup Bakke i skovlysning 1 997 
(KL) 

Stenrand 1 50 m og 350 m V f. 
Bjørnskovgård i egeplantning, 
skovbryn og Slåen-Hassel-krat 
1 999 (KL) 

Stenrand ved gærdehegn 2000 og 
2003 (KL og AP) 

Skeilingsted SØ f. Løkkegård, bu
skads i gammel have 2002 (KL) 

Snevris, markvej mellem eng og 
gamle ege 2002 (SGC). 

TB U-distrikt 43 
Strenstrup 1 975 (AP) 
Trunelholm 1 975 (AP) 
Nykøbing, kratklædt vejskrænt l 

km mod Rørvig 1 979 (EW) og 
1 983 (HØ) 

Nykøbing ved Vejrhøj Skov i hegn 
og NV f. Vejrhøj 1 982 (AP) 

Snavhuse ved Dragsholm på krat
klædt vejskrænt 1 996 (ML) 

Gudmindrup Lyng 1 998 (AP) 
Vindekilde nær Dragsholm ved 

gammel Bøg-Hasselskov V f. 
B1ydebjerg 1 999 (PH) 

Tak 
Tak til Inga Lind for fotos fra 
Bjørnskovgård og til Hans Øl l 
gaard for den latinske diagnose. 



Birgit Esdahl-Schou takkes for 
hjælp med renskrivning af manu
skriptet. 

Citeret litteratu r 
Pedersen, A. 2003 : Nyere jyske 

Hasselbrombær (Rubus sect. 
Corylifol i i ) - Flora og Fauna 
l 09: 39-44. 

Pedersen, A.  og Schou, J.C. 1 993 : 
Rubus hobroensis, en ny regio
nalart i Brombærrenes sekt. 
Corylifo l i i .  - Flora og Fauna 
99: 59-64. 

Weber, H.E. 1 98 1 :  Revision der 
Sektion Corylifol i i  in Skandi
navien und im nordliehen Mit
teleuropa. - Sonderb. Natur
wiss. Ver. Hamburg 4. Ham
burg. 

Om Rubus i Danmark 

Studiet af de apomiktiske brom
bærarter har i Danmark en lang 
tradition bag sig. Allerede i 1 859 
beskrev Johan Lange i sin 
"Haandbog i den danske Flora 2 .  
udgave" Rubus arrhenii på bag
gmnd af materiale fra Flensborg. I 
bl.a. Flora Danica blev yderligere 
nogle ra arter beskrevet, men det 
store gennembrud for nordisk 
Brombærforskning kom i 1 887 
med F riderichsen og Gelerts 
"Darunarks og Slesvigs Rubi" med 
tilhørende eksicatværk på 1 0 1  
numre. Brombærarteme blev be
handlet i de første udgaver af 
Raunkiærs Flora og i 3. og 4.udga
ve i hhv. 1 9 1 4  og 1 922 blev afsnit
tet udbygget og forfattet afFride
richsen. 

Herefter er der et totmum. Brom-

Figur 5. Udbredelsen af Rubus se/andiae. 

bærrene forsvandt fi·a Raunkiærs 
flora i de efte1følgende udgaver og 
interessen for dem dalede. Red
ningsplanken for dansk Rubus-forsk
ning kom fra Tyskland, hvor 
H.E.Weber i 1 972, 1 98 1  og 1 982 ud
gav meget omfattende monografier 
over Ru bus-slægten i Nord- og Mel
lemeuropa. Inspireret af dette impo
nerende arbejde tog Anfi·ed Pedersen 
tråden op og startede et samarbejde 
med Weber omkring de danske og 
tyske Brombær. Med Webers støtte 
og med en meget stor personlig ind
sats kunne Anfi·ed Pedersen i 1 980 
runde de topografisk botaniske un
dersøgelser af med en afhandling om 
udbredelsen af de danske Brombær, 
Hasselbrombær og Korbær - TBU-
42. Men hermed sluttede kO!tlæg
ningen af de danske brombær ikke. I 
1 983 kom "Atlas der Brombeeren 
von Dånemark, Scbleswig-Holstein 
und dem benacbbarten Niedersach
sen" folfattet af H.O.A. Martensen, 

Anfred Pedersen og H .  E. Weber. I 
kølvandet på disse to kO!tlægnin
ger og senere i forbindelse med 
Atlas Flora Danica inventeringen 
dukkede en række bidtil ubeskrev
ne arter op, hvoraf størstedelen 
blev beskrevet i F lora og Fauna. 
Nærværende nybeskrivelse er den 
sidste fi·a Anfi·ed Pedersens bånd. 

Særligt betydningsfuldt for arbej
det med Brombær i Norden var da 
Botanisk Institut i 1 989 udgav 
"Nordiske Brombær" forfattet af 
Anfred Pedersen og illustreret af 
undertegnede. Bogen har længe 
været udsolgt og savnet, og nordi
ske botanikere må nu pænt vente 
på, at Rosaceae-bindet af Flora 
Nordica udkommer. Bindet vil om
handle alle de nordiske brombær
arter og er forfattet af Anfred Pe
dersen og H. E. Weber og illustreret 
af undertegnede. 

Jens Christian Schou 
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B O G A N M E L  

Jens Overgaard Christensen: Dan
marks store fuglebog af Gyldendal 
2004, 360 sider 

Danmarks Store Fuglebog omhand
ler 3 1  O danske fuglearter, der alle er 
illustreret af fmfatteren selv. 

Hver mt behandles på en side, hvor 
der informeres om forekomst, leve
sted, udseende m. v. Desuden vises 
arternes europæiske udbredelse på 
en planche, og den enkeltes arts fæ
nologi i llustreres ved hjælp af et far
veskema over de forskellige måne
der. Sluttelig følger der to cd' er med 
stemmerne af 1 5 1  arter. 

Bogen giver et flot helhedsindtryk, 
idet omtalen af de enkelte arter er 
fornuftig, og der er masser af flotte 
tegninger. Desværre er der en hel 
del ting, der forårsager ridser i lak
ken. Et vigtigt ankepunkt er den 
svingende kvalitet af illustrationer
ne. Visse er virkelige flotte f.eks. de 
fleste vadefuglearter, medens andre 
falder igennem i forhold ti l  disse, 
eksempelvis skrigefuglene og flere 
af sangerne. I denne forbindelse sy
nes jeg også, at det er både underligt 
og misvisende, at for- og bagside, 
som det eneste i bogen, prydes af 
fotos. 

E L S E  

Min største indvending mod bogen (og 
lignende udgivelser for den sags skyld) 
er dog, at den er for ambitiøs, idet an
tallet af fugleaarter simpelthen er for 
stort. Bogen henvender sig primælt til 
Hr. og Fru Jensen, for hvem mter, som 
Kuhls Skråpe, Prærieløber, Hvidskæg
get Terne m. v. ikke er aktuelle. 

For den mere drevne fuglekigger er 
bogen næppe aktuel, idet den ikke 
er særlig anvendelig ti l  feltbestem
melse, og gennemgangen af de en
kelte arters økologi sandsynligvis 
ikke vil b idrage med væsentlig vi
den for de flestes vedkommende. 

Rune Sø Neergaard 

Temadag: Østersøen rundt 
Lørdag d. ll. mm·ts k1. 12.30-18. 

Naturhistorisk Museum, Universitetsparken, Arhus. 
Få dansk natur sat i relief med en spændende rejse gennem vores nabolande rundt om Østersøen. Programmet 
omfatter foredrag af: 

1 2.30 - 1 2.40 Erik Hammer. Indledning 
1 2.40 - 1 3.00 Bent Odgaard. Vegetationshistorie 
1 3 .00 - 1 3 .30 Peter Friis Møller. Skove 
1 3 .30 - 1 4.00 Peter W ind. Botanisk karakteristik af Østersøregionen 
1 4.00 - 14.30 Bjarne Moeslund. Landskaber og kultur i Estland 
14 .30 - 1 5 .00 Pause 
1 5 .00 - 1 5 .20 Mats Gustafsson. Kystflora i den Botniske Bugt 
1 5 .20 - 1 5 .40 Christine Rasmussen. Tarmvrid Røn. 
1 5 .40 - 1 6.00 Henrik Jørgensen. Høslætenge. 
1 6.00 - 1 6.20 Pause 
1 6.20 - 1 6.50 Michael Stoltze. Sommerfugle 
1 6.50 - 1 7  . l  O Henrik Æren lund. Orchideer. 
1 7  . l  O - 1 7 .30 Ole Lyshede. Ølands vegetation 
Afrunding. 
ca. 1 7 .45 : B uffet. 

Eventuelle ændringer i programmet kan læses på DN's hjemmeside for Århus lokalkomite: www.dn.dklaarhus 
eller endeligt program kan rekvireres hos Eva Kuliberg (se nedenfor). Fri entre. I t i lslutning t i l  dagen er der kl. 1 8  
fælles spisning på Naturhistorisk Museum. Den århusianske stjernekok Rene Knudsen har sammensat en buffet 
over dagens tema: Østersøen rundt. Deltagelse i måltidet koster 1 50 kr. (exe!. drikkevarer), og tilmelding ti l  
aftenarrangementet er nødvendig senest d .  26. februar ti l  Eva Kullberg: Mai!: ek@marselisborg-gym.dk eller 
mobiltelefon: 2 1 698223. Arrangementet er e t  samarbejde mellem Dansk Botanisk Forening, DN, Jysk Forening 
for Naturvidenskab og Østjydsk Biologisk Forening. 
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Mindre meddelelse: 

Ferskvandssnegle (Gastropoda) på Endelave 

H.N. Garner' 

Freshwater gastropods on the Danish island Endelave 
In August and September 2004, 1 5  ponds and a few ditches were investi
gated on the 1 3  km2 Danish island Endelave, c. 40 km south of Aarhus, 
Eastern Jutland, as a contribution to our knowledge of the occurence of 
freshwater snails on the smaller Danish islands. In 1 938, P. Helveg Jesper
sen found six species of freshwater snails, while, in the present study, only 
one species was found: Lymnaea peregra L. It is argued that the reduction 
most likely has been caused by pollution of the ponds. 

Key words: Gas/ropoda, Lymnaea peregra L., is/and, Den mark. 

Poul Helveg Jespersen foretog i 
1 938 en undersøgelse af Endelaves 
sneglefauna (Jespersen 1 939), og 
det kunne være interessant at kon
statere, hvilke ændringer i forekom
sterne der måtte have fundet sted i 
de forløbne 66 år. PHJ noterede sig 
fra Endelave i alt seks arter af fersk
vandssnegle: Aplexa hypnorwn L., 
Lymnaea lruncalula O.F.M. ,  L. pe
regra (ova/a) O.F.M., L. s/agna/is 
L. ,  Anisus /eucosloma Millet og Gy
rau/us (Armiger) cris/a L. 

syd-nord. Øens form giver vejlæng
der på indtil 5-6 km, så ekskursioner
ne foretoges bedst pr. cykel. 

Ca. l /3 af øen består af uopdyrkede 
naturonu·åder af forskellig slags. 
Størsteparten af øens dyrkede land
brugsområder samt Endelave By og 
sommerhusonu·ådet Lynger Strand 
ligger på den vestlige og centrale del, 
hvis kerne er en moræneaflejring. 

Øens højeste punkt Snekkebjerg (8 
m.o.h.) ligger der, hvor den nordli-

ge halvø "Øvre" udgår. Denne 
halvø er for størsteparten et tidlige
re hedeområde med strandenge - nu 
med krat og plantager, tildels ret 
utilgængeligt. En stor del af Øvre 
er alluvialdannelse med lave, paral
lelle strandvolde og ligeledes paral
lelle, smalle vådområder, oprinde
ligt brakvandslaguner. Plantninger 
og kratskov er for størstedelen op
vokset i løbet af det sidste halv
hundrede år. Ældre løvskov findes 
ved feriekolonien Louisenlund. 

Ekskursionerne på Endelave foregik 
over tre hele dage, den 5-7 august 
og igen 9. september, og her under
søgtes 1 5  vandhuller og nogle grøf
ter. Grøfterne og to større vandhul
ler var udtørrede, nogle vandhuller 
var brakke (vurderet på omgivende 
flora og manglen på fersk
vandsvandplanter) og et opfyldt til 
overfladen af tørvemos Sphagnum 
sp. Vandhullerne blev grundigt un
dersøgt, visuelt og vha. en solid me
talketcher med 2 m skaft og med 
særlig opmærksomhed på vandplan
ter, hvor sneglene især findes. Jes
persen ( 1 939) nævner ikke, hvordan 
vandhullerne blev undersøgt. 

Resultater 
I kun to afvandhullerne fandtes 
ferskvandssnegle og da af samme 
og dermed eneste art, almindelig 
mosesnegl Lymnaea peregra L. Sta-

Denne forfatter har tidligere publi
ceret undersøgelser af sneglefauna
en i de ferske vande på de danske 
småøer Vejrø, Anholt, Sprogø og 
Romsø. (Garner 1 997, 1 999, 2003). 
I 2004 besøgtes Endelave for at un
dersøge forekomsten af ferskvands
snegle. 

Jeppesen ( 1 939) Denne undersøgelse/ 
The present study 

Materialer og metode 
Endelave ligger 1 0 km fra Ashoved 
og I l  km fra Gyllingnæs på den jy
ske østkyst, samt godt 1 3  km fra 
Samsø. Med sine 1 3  km2 danner øen 
en ret vinkel i retningen øst-vest og 

Aplexa hypnonun L. 
Lymnaea trunealu/a O.F.M. 
Lymnaea peregra (ova/a) O. F.M. 
Lymnaea s/agna/is L. 
Anisus /eucostoma Millet 
Gyrau/us (Anniger) crista L. 

x 
x 
x 
x 
x 
x 

x 

Tabel l :  Oversigt over ferskvandsnegle fundet i vandhul ler og grøfter på En
delave i henholdsvis 1 938 (Jeppesen 1 939) og i denne undersøgelse (2004). 
Lisl ofji·eshwa/er gastropods (ound in ponds and ditelles on the is/and Ende
lave in 1938 (Jeppesen 1939) and in 2004 (lhe present stue/J!). 

'Ca/mus Research, Ry Mølle, Rodelundvej 2B, 8680 Ry. 
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E n d e l a v e  

8 n� .  
K o n g s b o  

L o u i s e n l u n d . 
n•• 

l km. 

Figur l :  Kortskitse over Endelave. Runde, sorte punkter viser beliggenheden 
af de undersøgte små vande. A og B de eneste vandhuller med fund af fersk
vandssnegle, arten L)'lllnaea peregra L .  
Jvfap dmft of'the Danish is/and Endelave. Dots shows the ponds investigated. 
Letters A and B shows the only pond.� present/y inhabited by.fi·eslnvater 
sn(li/s, the species Lymnaea peregra L. 

tus kan ses afTabel l .  

Den ene nuværende forekomst var i 
et lille vandhul på den yderste, vest
lige del af Endelave. Vandhullet fin
des nederst på et hældende terræn 
og var omgivet af et større "krat" af 
Stor Nælde Urtica dioeca, hvilket 
må indikere en rigelig tilførsel af 
næringsstoffer fra markerne. Vand
hullet er nærmest cirkelrundt, nogle 
få meter i diameter, og havde i au
gust 2004 ved udtørring en betyde
lig sænket vandstand. Et tykt lag an
demad Lem11a. sp. dækkede vandfla
den, hvor et ådsel, formentlig af en 
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af øens talrige kaniner, yderligere 
forringede vandkvaliteten. Her fand
tes Lymnaea peregra i en pejusform 
af tildels meget små eksemplarer. 

Den anden forekomst af L. peregra 
var i et vandhul nær Louisenlund 
mod sydøst. Vandhullet befmder sig 
på et græsningsareal og var fOJ·ure
net af kreaturer. Også her fandtes 
sneglene i et tykt lag andemad og 
også her i ret små eksemplarer. 
De to gadekær i Endelave By, hvor 
PHJ fandt tre sneglearter, er ved 
andehold forurenede og stort set 
tomme for undervandsliv, og her 

fandtes ingen snegle. I en gammel 
mergelgrav ved gården Kongsbo, 
hvor PHJ fandt stor mosesnegl Lym
naea s/agna/is L. indslæbt med 
åkander, var der nu et rigt insekt! i v, 
men ingen snegle. Ifølge gårdens 
ejer har vandhullet på et tidspunkt 
været udsat for indtrængen af salt
vand, der da må have udryddet 
sneglebestanden. Åkanderne var så
ledes også forsvundet. 

Det åbne terræn med hede og spred
te træer og buske, som Helveg Jes
persen i 1 938 havde for øje, og hvor 
der var let tilgængelige, mest men
neskeskabte småvande, har siden 
ændret karakter. Mange biotoper er 
tilgroede, overskyggede og med 
tykke lag af nedfaldet løv, medens 
andre vandhuller på det landbrugs
udnyttede land er forurenede. En vis 
afvanding af fugtige arealer har 
også fundet sted og efterladt dybe, 
tørre grøfter. 

Der er i de forløbne 66 år mellem de 
to undersøgelser sket en stærk for
ringelse af ferskvandsbiotoperne på 
Endelave, hovedsagelig forårsaget 
af landbrugsdrift, andehold og til
groning af småvandene. Et resultat 
af denne forringelse er en drastisk 
tilbagegang for øens bestand af 
ferskvandssnegle, således, at der af 
de i 1 938 fundne 6 arter i 2004 kun 
var l art, Lymnaea peregra, tilbage. 
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B G A N E 

Benny Gensbøl: Sådan synger ha
vens fltgie - kursus i jitglestemme1: 
48 sider samt l CD. 38 farvefotos. 
lSBN 87-12-04073-8. GE. C. Gads 
Forlag i samarbejde med Dansk Or
nitologisk Forening. 

Benny Gensbøl: Fuglestemme1: 
3 CD 'er og medfølgende teksthæfte, 
71 side�: ISBN 87-12-04078-9. 
GE. C. Gads Forlag. 2. udgave, l. 
oplag. 

Benny GensbøJ bar i "Sådan synger 
havens fugle" begrænset sit fugle
stemmekursus til havens fugle ale
ne. Det er en klog dis osition, fordi 
haven huser et overskueligt antal 
fuglearter, som det faktisk er muligt 
at gå i gang med at lære. Og i haven 
kan man altid repetere, når man har 
tiden til det. Benny GensbøJ advarer 
dog omsorgsfuldt i indledningen. 
Fuglesang er ikke noget man lige 
lærer sig. Dertil ligner for mange 
fuglestemmer hinanden, skriver han, 
men går så ellers ufortrødent i gang 
med at videregive sin store erfaring 
i fuglestemmer. 

Kurset er tilrettelagt således, at man 
læser teksthæftet, mens man lytter 
til CD'en. Senere kan man også bla
de løst i hæftet og læse om en art og 
samtidig finde de aktuelle lydspor, 
der angives i teksten. CD'en er ikke 
beregnet til at kunne bruges alene, 
og der er ingen oversigt over de 67 
spor med fuglestemmer. 

Kursets indledes med en generel 
gennemgang af fuglesangens op
bygning, tonehøjde, sanglængde, 
tempo, styrke og klang. Mens man 
lytter med på de første 20 spor, vej
ledes man gennem de forskellige 
termer, som bogen benytter. Benny 
GensbøJ vover på denne måde at 

løse det gamle problem ved de vidt 
forskellige opfattelser, vi hver især 
har ved beskrivelsen af lyde. Gens
høJs egne og selvsagt subjektive 
kvalitets-termer som hæs, hurtig, 
høj, kraftig og uskøn lægges i ind
ledningen fast og bliver på den 
måde grundlæggende for resten af 
bogen. 

Samlingen består af38 almindelige 
arter fra haven. Fuglemæssigt er 
"have" et vidt begreb - den kan lig
ge ved skoven, ude på landet eller 
midt inde i byen. Derfor er artsud
valget nødvendigvis bredt og spæn
der fra spætmejsen i den gamle skov 
over gulspurven i markhegnet til 
nattergalen i mosen. Kun tre arter 
kan undre lidt, nemlig kvækerfin
ken, vindroslen og sjaggeren. De 
hører ikke til i den danske have, 
men derimod i haver i Norge, Sveri
ge og Finland. Måske kan arternes 
tilstedeværelse begrundes med en 
eventuel udgivelse af kurset i de an 
dre skandinaviske lande. 

Hver fugleart har en hel side med et 
klart og instruktivt farvefoto af fu
glen og en kortfattet omtale af al
mindelighed, foretrukne biotop og 
sangens almene karakter. De gode 
fotografier er Benny Gensbøls egne, 
suppleret af Axel Kielland ved 3 ar
ter. 

Den fyldige del af teksten er om 
sangens opbygning. I en fast skema
form følges termerne sangperiode, 
tonehøjde, sanglængde, tempo, styr
ke og klang. Især den sidste term -
klangen - er interessant at læse for 
en gammel fuglestemmemand, idet 
vi her sidder med en meget person
lig opfattelse og formidling af kend
te lyde. 

E L S R 

Optagelserne på CD'en er generelt 
af meget god kvalitet. Som Benny 
GensbøJ selv anfører, er stille natur 
uden maskinstøj efterhånden svær at 
finde. Følgelig er lydbilledet ved 
nogle af optagelserne præget af en 
markant filtrering. 

Sådan synger havens fugle er et an
befalelsesværdigt, lille fuglestem
mekursus. Mange taler om at ville i 
gang med at lære fuglestemmer. 
Med dette hæfte og CD'en er det 
blot at begynde. Man behøver kun 
at stille sig uden for døren og be
gynde at lytte - omhyggeligt - til 
omgivelserne en stille forårsmorgen. 

Benny Gensbøls anden udgivelse er 
en ny, revideret udgave af G.E.C. 
Gads store lydbibliotek "Fuglestem
mer" fra 1 998. Samlingen omfatter 
199 arter. GensbøJ har selv optaget 
langt hovedparten, suppleret med 
optagelser af Per Schiermacher 
Hansen (2), Lasse Kreutzfeld (2), 
Krister Mild (23) og Sture Palmer 
(3). Stemmerne ligger på 3 CD'er i 
en plastkassette, lidt upraktisk sta
blet oven på hinanden i stedet for at 
sidde hver for sig. 

Arterne er opstillet systematisk 
med lappedykkere til vadefugle på 
CD l ,  måger til græshoppesangere 
på CD2 og rørsangere til værlinger 
på CD3. I det medfølgende tekst
hæfte bringes fon·est en systematisk 
liste over arterne og deres placering 
på CD'erne. Bagest i hæftet er der 
en alfabetisk oversigt over arter med 
lydspor. Artens navn er indtalt ved 
starten af hvert spor, så man kan ud
mærket blot lytte ti l  CD'erne og få 
et stort udbytte på den måde. 
I teksthæftet gøres for hver art rede 
for de optagne stemmers type (kald, 
flugtkald eller sang), sæson, andre 
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arter i baggrunden og forvekslings
muligheder. 

l det indledende afsnit om stem
mens type forklares detaljer, som er 
værd at lytte efter for at  kunne be
stemme arten. Her diskuteres også 
de væsentlige forskelle, som adskil
ler arten fra andre lignende arter. 
Afsnittet om fugleartens lydmæssi
ge sæson formidler godt. Det er et 
begreb, man ikke møder i de gæng
se håndbøger, og mange fuglearter 
er faktisk tavse en stor del af den 
tid, de er her. 

Stemmerne i baggrunden er ofte 
mindst lige så interessante som sel
ve "hovedpersonen" på fuglestem
meoptagelser. GensbøJ angiver i 
teksten det præcise tidspunkt, hvor 
tydelige og genkendelige arter fal
der ind. 

For de fleste arter gennemgås der i 
det sidste afsnit de forvekslingsmu
ligheder, der l igger lige for. Ofte 

henvises desuden t i l lydsporenes 
numre, så man let kan skifte frem og 
t ilbage for sammenligning mellem 
detaljerne. 

Lydoptagelserne er i stereo, og langt 
hovedparten er meget flotte og præ
cise. Der er sket forbedringer i den
ne reviderede lydsamling, ligesom 
teksthæftet er udvidet med 20 sider. 
Naturligvis svinger kvaliteten af 
lydsporene stadigvæk her og der. 
Bortfiltrering af den motorstøjsfyld
te bund i det danske lydlandskab 
sætter sit præg - et generelt problem 
for alle lydfolk herhjemme. Hos en
kelte arter - som nøddekrigen - er 
der stadigvæk så korte lydstumper 
til rådighed, at stemmen bliver gen
taget "båndsløjfeagtigt". Her burde 
man nok hellere have ofi"et det, det 
koster at  supplere med længere og 
bedre stemmer fra andre lydarkiver. 
Men det er småting i den store sam
menhæng. 

Benny Gensbøls samling af danske 

O P S L A G  

optagelser af fuglestemmer står sta
dig som en væsentlig præstation. I 
snesevis af år har vi måtte ty til de 
velkendte store svenske, engelske, 
tyske og franske lydarkiver på 
grammofonplader, kassettebånd og 
CD'er. Med Gensbøls indsats har vi 
fået vores helt egen, hvor fuglene 
omsider høres synge med vore 
hjemlige dialekter. Denne 2. udgave 
kan varmt anbefales til brug både 
for nybegyndere og som referance 
for de rutinerede. 

Benny GensbøJ døde desværre sen
sommeren 2005. Med udgivelsen af 
sin store samling af fuglestemmer 
efterlader han os summen af en ufat
telig mængde timer både i felten og 
derhjemme t i l  efterfølgende redige
ring - gennem mange år. Optagelser
ne vidner om hans store kærlighed 
til fuglene og hans glæde ved at vi
deregive sine oplevelser til os. Det 
er jeg ham meget taknemmelig for. 

Jens Kirkeby 

Afdelingsleder dr. phil . Borge Schjotz-Christensens 
og fru Kit Schjotz-Christeosens Mindefond 

Fondens formål er at støtte entomologiske indsamlinger i det palæarktiske område til fordel for Naturhistorisk 
Museums samlinger. 

Fondens årlige uddelinger finder sted i januar 2006. Der er ca. 20.000 kr. til rådighed til fordeling på flere projek
ter. 

Der vil blive lagt vægt på projekter vedrørende Danmark, faunistisk forsømte lokaliteter og insektgrupper, fx 
studier af truede arter, samt projekter med conservationsigte. Der kan ydes støtte til biologistuderendes specialer. 

Ansøgere kan evt. hente yderligere oplysninger hos Naturhistorisk Museums entomologer. 
Ansøgningsfristen er den 3 1 .  december 2005. 

Ansøgningen bør indeholde beskrivelse af projektet med budget samt oplysning om, hvorvidt der søges støtte fra 
anden side. Der kan ikke forventes støtte t i l  løn. 

Ansøgningen sendes til : Schjøtz-Christensens Mindefond, Naturhistorisk Museum, Universitetsparken, Bygning 
2 1 0, 8000 Århus C. Tlf. :  86 1 2  97 77 
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Dyrespredning af skovplanter til et krat på Føns
skov-halvøen 

Peter Milan Petersen' 

Epizoochorous dispersal o f fores t plants to a scrub o n the Fønsskov 
peninsula, Denmark 
In contrast to most scrubs on cornmons and slopes in Denmark a hawthorn 
scrub on the Fønsskov peninsula contains quite a number of true forest 
plants (2 1 species). The scmb is linear, planted, 840 m long and more than 
60, probably about 80 years old. It is not grazed. It is suggesled that the 
forest plants have spread to the scmb fi'om the adjacent Sparretorn forest 
which is the only large wood on the Fønsskov peninsula. More t han half o f 
the species are epizoochores. Their occurrence in the scrub is in accordance 
with the results of experiments on epizoochory carried out elsewhere. The 
dispersal distance of the species range from l 00 to 820 m. It is suggesled 
that the combination o f a profuse seed source (S parretorn Forest), a high 
density of roe deer and favourable establishment conditions in the scrub 
(forest microclimate, stable and varied soil conditions) are the prerequisites 
for thi s unusual occurrence of tme fores t plants in a scrub. 

Key words: dispersal, fores/ plan/s, scrub, dispersal distance, epizooch01y. 

Et tjørnekrat på Fønsskov-halvøen 
(SV-Fyn), Fig. l ,  skiller sig imidler
tid ud. I dette hat blev der fundet 
49 arter af karplanter, heraf hele 2 1  
egentlige skovplanter. Det har givet 
anledning til en analyse af forhold 
og faktorer, som må antages at være 
af betydning for disse skovplanters 
forekomst: krattets historie, frøkil
den, spredningsstrategier og -vekto
rer. Endvidere gav det mulighed for 
beregning af en spredningsafstand 
for nogle af arterne. 

Beskrivelse af lokaliteten 
Krattet dækker det meste af en 840 
m lang strækning af Fønsskov
halvøens NØ-vendte kystskrænt ud 
mod Gamborg Fjord og støder mod 
øst op til Sparretorn Skov, Fig. 2. 
Skræntens højde varierer fra l til 4 
m, hældningen målt midt på skræn
ten varierer fra 1 5  til 35°. Det geolo
giske underlag er moræneler. Krattet 
er fi'a 2,5 t i l  1 2  m bredt. Det består 
af tre dele med kort indbyrdes af
stand: A fra Sparretorn Skov og 37 

Sædvanligvis indgår der meget få 
egentlige skovplanter i uttelaget i 
krat på overdrev og skrænter. Såle
des fandt Pedersen ( 1 987), at urte
floraen i p ionerbuskads i langt høje
re grad var præget af indvandrere 
fra kratskov end fra egentlig skov. 
Det samme har vist sig at være til
fældet i krat på skrænter og over
drev i NV-Sjælland (Petersen 1 994 
og upubl.). Egentlige skovplanter er 
her defineret som planter, der næ
sten udelukkende er knyttet til skov, 
og som fortrinsvis vokser i sluttet 
skov. Der findes ikke nogen samlet 
liste over egentlige skovplanter fra 
Danmark, men der foreligger fra 
Nordvesttyskland en gennemarbej
det liste (Schmidt et al 2002), som i 
det store og hele passer på danske 
forhold. Ifølge listen er der i Dan
mark 1 26 arter, som er egentlige 
skovplanter. 

Fig. l .  Tjømekrattet på den lave skrænt på Fønsskov-halvøens NØ-vendte kyst. 
The hmvthorn scmb an t ile coastal slope on the NW-side ()(lhe Fønsskov Peninsula. 

'Afd. for Terrestrisk Økologi, Biologisk Institut, Københavns Universitet, Ø. Farimagsgade 2D, 1353 København K 
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4 5km 

Fig. 2. Beliggenheden af tjørnekrattet 
og Sparretorn Skov på Fønsskov
halvøen. 
Position ofthe hawthom scmb 
("tjørnekrat '') and Sparrelomforest 
on the Fønsskov peninsula. 

Art 

Hunde-Rose (Rosa canina) 
Slåen (Prunus spinosa) 
Brombær (Ru bus ji-uticosus) 
Draphavre (Arrhenatherum elatius) 
Lund-Rapgræs (Poa nemoralis) 
TJørn (Crataegus sp.) 

m mod NV; B fra 85 til 1 93 m fra 
Sparretorn Skov; og C fra 227 til 
840 m fra Sparretorn Skov. B og C 
består næsten udelukkende af Hvid
tjørn (Crataegus sp.) .  Krattet er ty
deligvis plantet, og græsses ikke, og 
der er ingen tegn på, at det nogen
sinde har været græsset, f.eks. i 
form af rester af hegn. De højeste 
tjørne er ca. 8 m høje, og de fleste 
har kun en enkelt eller et par stam
mer. Midt i krattet har stammerne en 
diameter på 20 - 28 cm, ud mod 
marken er de tyndere. På de tykke
ste stammer taltes 53 årringe i en 
kerne udtaget med vedbor, men 
krattet må være noget ældre, måske 
omkring 80 år. På et luftfoto fra 
1 945 har det nogenlunde samme ud-

2 3 4 5 6 7 

x 
x x x 
x x x 
x x x 
x x x 

x x x 
Skov-Stilkaks (Brachypodium sylvaticum) x x 
Alm. Hundegræs (Dactylis glomerata) x x x x x x 
Hulsvøb (Chaerophyllum temulentum) x x x x x 
Hunde-Kvik (Roegneria canina) x x x 
Feber-Nellikerod (Geum urbanwn) x x x x 
Stor Nælde (Urtica dioeca) x 
Stinkende Storkenæb (Geranium robertianum) x x x x 
Burre-Snerre (Galium aparine) x x x x 
Stikkelsbær (Ribes uva-crispa) x 
Fuglegræs (Stellaria media) x 
Løgkarse (A Iliaria petiolata) x 
Tidlig Skovhejre (Bromus ramosus) x x x 
Alm. Hyld (Sambucus nigra) x x x 
Enblomstret Flitteraks (Melica uniflora) x x 
Skov-Galtetand (Stachys sylvatica) x x 
Kæmpe-Svingel (Festuca gigantea) 
Alm. Rapgræs (Poa trivialis) 
Skov-Burre (Arctium nemorosum) 
Hulkravet Kodriver (Primula veris) 
Korbær (Rubus caesius) 
Gærde-Snerle (Calystegia sepium) 
Kær-galtetand (Stachys palustris) 
Alm. Kvik (Elytrigia repens) 
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strækning som i dag, men man kan 
ikke se, om det har været lige så tæt 
og bredt. På et målebordsblad 
l :20.000 fra 1 886 er der ikke angi
vet nogen form for trævækst på 
skrænten. 

Ud over Hvidtjøm forekommer der 
spredt Alm. Hyld (Sambucus nigra) 
og Hunde-Rose (Rosa canina), samt 
enkelte Benved, (Euonymus europa
eus). l afsnit A vokser endvidere 
Slåen(Prunus spinosa), Hassel 
(C01ylus avellmw) og Stilk-Eg, 
(Quercus robur) , i afsnit C, 650 m 
fra Sparretom Skov, et par bøgetræ
er (Fagus sylvatica) og en enkelt 
Ask (Fraxinus excelsior), alle fler
stammede. 

9 I O  I l  1 2  1 3  1 4  1 5  
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Metoder 
Krattet blev besøgt ved flere lejl ig
heder fra april 2002 til april 2004, 
og skovplanternes forekomst i krat
tet blev kortlagt. På basis af kort
lægningen blev afstanden fi·a Spar
retm·n Skov til arternes nærmeste 
forekomst i krattet beregnet, samt 
den samlede længde (i hele m) af de 
strækninger i krattet, hvor atterne 
voksede. Endvidere blev der i 
august 2002 på det sted, hvor 
skrænten er højest, lagt et 1 5  m 
langt og l m bredt transekt opdelt i 
1 5  kvadrater å l m2 ned over sla-æn
ten, og de enkelte arters forekomst i 
kvadraterne registreret. Navngiv
ning af plantearter følger Hansen 
( 198 1  ). Der blev taget en prøve af 
de øverste l O cm af jorden 1 9  ste
der, fordelt over hele Ja-attet. Jord
prøverne blev tørret ved 60° C og 
pH målt på en vandig ekstrakt af 
tørret jord i forholdet jord:vand 
1 :2,5 . 

Resultater 
Urtejlaroen i krattet 
Hvor sla-ænten er lavest, d.v.s. l -
1 ,5 m høj , vokser der typisk kun få 
arter, f.eks. Stor Nælde (Urtica dio
eca) og Løgkarse (A Iliaria petiola
ta). Hvor sla-ænten er højere, er ve
getationen derimod artsrig og udvi-

Tabel l. Forekomst af karplanter i 
1 5  kvadrater a l m2 i tjømekrattet på 
den NØ-vendte skrænt på Fønsskov
hal vøen, august 2002. De 1 5  kva
drater er udlagt side om side på en 
l inie ned ad skrænten, der på dette 
sted er 4 m høj .  
Occurrence o(  vaseu/ar plan/s in J 5 
quadrates, each l 1111, in the haw
thorn scmb on the NE-exposed coa
stal slope of"the Fønsskov peninsu
la, august 2002. The quacirates were 
placed side by sidejimn the top to 
the boltom ofthe slope which in t his 
place is 4 111 high. 

Fig. 3 .  Hvor skrænten er højest, er der en tydelig zonering af vegetationen, 
jfr. Tabel l .  Foroven dominerer Lund-Rapgræs ( Poa nemoralis) (t.v.), forne
den Skov-Galtetand og En b lomstret F l i tteraks (Stachys sylvatica, Melica 
uniflora ) (t.h.). 
There is a dislinet zonation o(the vegetation where the slope is highest, ep. 
Tab/e l .  Poa nemaralis dominates the upper part ofthe slope (lefi), Stacl1ys 
sylvat ica and Melica un iflora the lower part (right). 

ser en tydelig zonering fi·a toppen til 
foden af skrænten, Fig. 3 og Tabel l .  

Der blev i alt fundet 2 1  arter af 
egentlige skovplanter i krattet, Tabel 
2. Nogle af disse bar kun få og små 
forekomster, f.eks. Bjerg-Ærenpris 
( Veronica montana) og Alm. Guld
stjerne (Gagea lutea) .  Andre er 
mere almindelige, først og fremmest 
Lund-Rapgræs (Poa nemoralis), 
men også Kæmpe-Svingel (Festuca 
gigantea), Skovmærke (Galium 
odoratum) og Miliegræs (Mi/hun 
effi/Slun). For 1 2  af de arter, der en
ten er fundet i Sparretorn Skov eller 
i krattet eller begge steder, opgiver 
Graae (2002) et relativt mål for de
res epizoiske spredningsevne (Qd;, ) . 
Tabel 3 viser disse arters hyppigh;d 
i forskellige dele af Sparretorn skov 

samt deres epizooiske spredningsev
ne. Tabel 4 viser for et udvalg af ar
ter afstanden fi·a Sparretorn Skov til 
deres nærmeste forekomst i krattet. 

Jordbunden 
Jordbunden i krattet er brunjord. pH 
i de øverste l O cm af jorden variere
de fra 4,4 ti l  7,6. Hvor skrænten er 
lav, var pH generelt høj . Hvor 
skrænten er høj, var pH lavere ved 
foden af skrænten end højere oppe. 
Jorden for neden på skrænten virke
de også fugtigere end foroven. 

Diskussion 
Frøkilden: Sparretorn Skov 
Da der ikke har været skov der, hvor 
krattet ligger, er det mest sandsyn
ligt, at skovplanterne er blevet 
spredt derti l  fra Sparretorn Skov, 
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Alm. Guldstjerne (Gagea lutea) M 
Alm. Mangeløv (Dtyopteris jilix-mas) 
Alm. Steffensurt (Circaea Iu/eiiana) 
Bjerg-Ærenpris ( Veronica 1nontana) 
Enblomstret Flitteraks (Melica uniflora) 
Fjerbregne (Athyriumjilix-femina) 

A 
E 
o 
M,E 
A 
A Glat Dueurt (Epilobium montanum) 

Hunde-Kvik (Roegneria canina) 
Knoldet Brunrod (Scrophularia nodosa) 
Krat-Viol ( Viola riviniana) 
Kæmpe-Svingel (Festuca gigantea) 
Lund-Rapgræs (Poa nemoralis) 
Miliegræs (Milium effusum) 

E 
o 
M 
E 
E 
E 

Sanikel (Sanicula europaea) E 
Skov-Arve (Moehringia trinervia) 
Skovbyg (Hordeum europaeum) 
Skov-Galtetand (Stachys sylvatica) 
Skovmærke (Galium odoratwn) 
Skov-Skræppe (Rumex sanguineus) 
Skov-Stilkaks (Brachypodium sylvaticum) 
Tidlig Skovhejre (Bromus ramosus) 

o 
E 
o 
E 
E 
E 
E 

som er den eneste større skov på 
Fønsskov-halvøen. Sparretorn Skov 
er på 57,6 ha og hører under godset 
Wedellsborg. I de fleste afdelinger 
er der i dag unge løvtræsbevoksnin
ger eller beplantninger med nåletræ. 
Som i mange andre danske skove er 
der kun mindre partier med en vel
udviklet skovbundsvegetation, nem
lig nogle få afdelinger med bøgehøj
skov og - mod SV - et bredt skov
bryn med eg og bøg. Vej- og grøfte
kanter bar en rig og varieret flora, 
men er arealmæssigt af underordnet 
betydning. Med den nuværende be
voksningsstruktur er bundvegetatio
nen i størstedelen af skoven derfor 
fattig på egentlige skovplanter. For
ud for den igangværende foryngelse 
var Sparretorn Skov imidlertid -
bortset fra mindre, fugtige partier -
højskov, domineret af bøg og med 
en arndriftsalder på ca. 1 20 år (Bør
ge Andersen, personlig meddelelse 
2004). Det er velkendt, at floraen i 
gamle løvtræsbevoksninger er langt 
rigere på egentlige skovplanter end 
unge (Johansen 1 997). En artsrig 
skovbundsvegetation svarende til 
den, man finder i de få tilbagevæ-
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rende afdelinger med højskov, må 
tidl igere have dækket langt større 
arealer, Fig. 4. Det vil sige, at pro
duktionen af frø i Sparretorn Skov 
af mange arter af skovplanter må 
have været langt større op gennem 
?O'erne og 80'erne, end den er idag. 

Spredningsstrategie1; sprednings
vektorer og spredningsafttande 
Frøene af 9 af de 2 1  arter af egentli
ge skovplanter, der blev fundet i 
krattet, har morfologiske tilpasnin
ger til epizoisk spredning, og yderli
gere 3 andre arter er påvist at kunne 
spredes epizoisk, Tabel l .  Tre arter 
bar vindspredning, tre myrespred
ning, og fue har ingen morfologiske 
ti lpasninger ti l  spredning. Andelen 
af arter med epizoisk spredning er 
usædvanlig stor, men er i overens
stemmelse med, at Graae og Sunde 
(2000) fandt, at der var forholdsvis 
flere epizoochore arter i skove med 
kort kontinuitet end i skove med 
lang kontinuitet. Bortset fra Dansk 
Ingefær (Arwn maculatum ) vokser 
der i krattet ingen mter med endozo
isk spredning. Endozoisk spredning 
synes generelt at være af underord-

Tabel 2. Egentlige skovplanter fun
det i krattet på den NØ-vendte 
skrænt  på Fønsskov-halvøen. Spred
ningstype, på grundlag af fi·ømorfo
logi og/eller Graae (2002): E :  dyre
spredning (fasthæftet u dvendi gt på 
dyret); A: vindspredni ng; M: myre
spredni ng. 0: uden morfologi ske  
t ilpasn inger t i l  spredning. 
True fores/ p/cm t s (in the sense of 
Schmidt et al. 2002) occurring in 
the scrub on the NE-exposed coastal 
slope on the Fønsskov peninsula. 
Dispersal type ("spredningstype"), 
basecl o n seed morphology and/ar 
Graae 2002: E: epizoocholJl; A: 
anemocl!oly; k!: mynnecoch01y 0: 
110 11101phologica/ adaplations to 
dispersal 

net betydning for egentlige skov
planter, i hvett fald på muldbundslo
kaliteter (Heinken et al. 200 1 ) .  
Graae (2002) har i et forsøg med 
epizoisk spredning af frø af skov
planter bestemt en række arters 
spredningskvotient, Qd;s . Denne 
spredningskvotient refei-erer til 
nogle bestemte forsøgsomstændig
heder, men kan bruges som et rela
tivt mål for de pågældende arters 
spredningsevne. Tabel 3 viser, at 
det især er arter med en bøj Qd;sP. , 
som er fundet i krattet. Det gælder 
også arter, der nu er sjældne i Spar
retorn Skov, men som formentlig 
har været almindeligere før i tiden. 
I modsætning hertil er flere arter, 
der er almindelige i Sparretorn 
skov, men som har en lav Qd;sp ,ikke 
eller stort set ikke fundet i krattet, 
eksempelvis Hvid Anemone (Ane
mone nemorosa). Dette støtter for
modningen om, at skovplanterne er 
spredt epizoisk til krattet fra Spar
retorn skov. 

Af større pattedyr, der kan fungere 
som spredningsvektorer, er ræv 
( Vulpes vulpes), hare (Lepus euro-



Art Hyppighed i skov Hyppigbed Qdisp 
v 24a 24b 32b 3 1  i krat 

Enblomstret F litteraks (Melica uniflora) + al m al m alm al m 42 0, 1 9  
Skovmærke (Galium odoratwn) + al m al  m al m al m 1 08 0,84 
Miliegræs (Milium effusum) + al m bh al m hh 1 25 2,22 
Lund-Rapgræs (Poa nemoralis) hh al m hh al m 1 ,22 
Alm. Steffensurt (Circaea lutefimw) + al m al  m s j 1 5  2,44 
Skovbyg (Hordelymus europaeus) + hh hh 2 2,44 
Bjerg-Ærenpris (Veronica monianaJ + s j s j hh 2 o 
Skov-Skræppe (Rumex sanguineus) + o l 
Hvid Anemone (Anemone nemorosa) + al m alm alm al m o o 
Stor Fladstjerne (Stellaria holostea) hh hh al m o o 
Skovsyre (Owlis acetosella) al m s j o o 
Skov-Star (Carex sylvatica) s j hh al m hh o 0,33 

Tabel 3 .  Hyppighed af egentlige skovplanter, som er fundet i Sparretorn Skov og/eller i krattet, og deres sprednings
kvotient (Qd. ) . - Angivelse af hyppighed i skoven: + : t i l  stede; al m: almindelig; hh: hist og her; s j :  sjælden. V: vej
kant; afd.24�� 24 b og 32b: bøgehøjskov; afd. 3 1 . : bredt skovbryn med Bøg og Eg. Angivelse af hyppighed i Iu·attet : 
samlet længde ( i  hele m) af de strækninger i det 840 m lange krat, hvor arten vokser. - Kun arter, som Graae (2002) 
har bestemt Qdisp for, er medtaget i tabellen (Qdisp er forholdet mellem antallet af frø, der sad i pelsen på en hund, divi
deret med frekvensen af blomstrende individer af den pågældende art i vegetationen, som hunden havde passeret. 
Q"''�' er et relativt, ikke et absolut mål for en arts spredningsevne). 
Abundance oftmeforest plan/s occurring in Sparretorn fores/ and/ar in the scmb, and their quotienf o{ elispersal 
(Qdis/ - Abundance inforest ( "hyppighed i sk01>'): + : present; olm: C0/11111011; hh: occasional; :,j: rare. V verge af 

fores t road; 24a, 24b, and 32b: beech fårest; 31:  mixed oak and beech. Abundance in scrub ( "hyppighed i krat ''): to
tal length (m) o{ the scmb where species in question occurred (the total /ength ofthe scmb is 840 m). - Only species 
får which Graae (2002) has deteJ'/1/ined Qdisp have been inelucled (Qdisr is the ratio befl.veen the number oj'seed1· adile
ring to a dog a11d the.fi'equency offlowering individuals ofthe species in question in the vegetation which the dog 
had traversed. Tl111s Qdisr is a relative, nol an absolitie measure ofthe elispersal abili�v ofa specie.1) 

paeus) og rådyr (Capreolus capreo
lus) repræsenteret på Fønsskov
halvøen. Ræve optræder kun lej lig
hedsvis, harer ret fåtalligt, omend 
bestanden tidligere har været større. 
Derimod er der mange rådyr, i disse 
år l 00 - 150  dyr på hele halvøen. 
Tidligere har bestanden været endnu 
større (Kim Jensen, personlig med
delelse 2004). 

Hvis det antages, at en given art er 
spredt til krattet fra Sparretorn Skov, 
må spredningsafstanden mindst sva
re ti l  afstanden fra skoven til artens 
nærmeste forekomst i krattet i nuti
den, Tabel 4. Spredningsafstanden 
kan for nogle arter meget vel have 
været større, nemlig hvis der i krat
tet er sket spredning ind mod Spar
retorn Skov fra forekomster etable
ret længere ude. De fundne spred
ningsafstande ( l  00 - 820 m) er af 

samme størrelsesorden, som Graae 
(2002) fandt i sit forsøg med epizo
isk spredning. 

KonkJusion 
Det skyldes formentl ig et sammen
fald af en række gunstige forhold 
og faktorer, at så mange egentlige 
skovplanter har etableret sig i krat
tet på Fønsskov. Be liggenheden på 
en NØ-vendt skrænt, i læ for de 
fremherskende vinde, bar bevirket, 
at tjørnebuskene hurtigt er vokset 
op og har skygget den oprindelige 
græs-urtevegetation ud, og at der 
er udviklet et skovklima. Det for
bold, at skrænten ikke græsses, har 
bevirket, at jordbunden er mere 
stabil end i et tilsvarende græsset 
krat, hvilket har medvirket til en 
differentiering af jordbundsfor
holdene, hvor skrænten er højest. 
Forholdene har således været gun-

stige for etablering af et bredt ud
valg af skovplanter. Samtidig har 
der i den nærliggende Sparretorn 
Skov været store arealer med en 
veludviklet skovbundsvegetation 
og formentlig en stor frøprodukti
on. En stor vildtbestand har især 
givet arter med tilpasninger til epi
zoisk spredning muligbed for at 
spredesfra skoven ud i krattet, ikke 
mindst fordi krattet fungerer som 
ledelinie og skjul  for v ildtet i det 
åbne landskab. 

Den relative betydning af de nævn
te faktorer kan ikke umiddelbart 
vurderes. I forhold t i l  de fleste 
tjørnekrat på overdrev og skrænter 
er krattet på Fønsskov specielt ved 
ikke at være græsset, ligesom det 
er usædvanligt, at der så tæt ved 
ligger en større skov, som har kun
net tjene som frøkilde. 
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Art Afstand fi"a Sparretorn Skov 
til nærmeste forekomst i krattet (m) 

Miliegræs (Milium effusum) 
Skov-Stilkaks (Brachypodium sylvaticum) 
Alm. Steffensurt (Circaea lutetiana) 
Skovbyg (Hordelymus europaeus) 
Tidlig Skovhejre (Bromus ramosus) 
Kæmpe-Svingel (Festuca gigantea) 
Skovmærke (Galium odoratum) 
Enblomstret Flitteraks (Melica uniflora) 
Bjerg-Ærenpris (Veronica montana) 
Hunde-Kvik (Roegneria canina) 
Alm. Guldstjerne (Gagea lutea) 
Sanikel (Sanicula europaea) 

100 
1 20 
1 20 
1 25 
280 
280 
280 
280 
560 
6 1 0  
772 
800 

Tabel 4. Spredningsafstande for nogle Jetgenkendelige skovplanter i krattet 
på Fønsskov. Lund-Rapgræs (Poa nemoral is) og Skov-Galtetand (Stachys 
�y/vatica) fandtes i hele krattets længde. 
Dispersal distancefor some em·i/y recognizabfe true fores l p/anis in the 
scmb 011 Fønsskov. Poa nemaralis and Stacl1ys sylvatica occurred through
out the scmb. 

<Il 50 
.c: 

� 40 "" 
VI 
.&' 
.c: 30 
"C 
Q) 

E 20 � Q) 
< 1 0  

o 
1 930 1 940 1 950 1 960 1 970 1 980 1 990 2002 

Fig. 4. Areal i Sparretorn Skov med højskov af bøg og eg ældre end 80 år til 
forskellige tidspunkter. Arealerne er beregnet ud fi·a bevoksningslisterne fi·a 
2002 og en omdriftsalder på 1 20 år. Skovens samlede areal er 57,6 ha (53,9 
ha fraregnet afdelinger med fugtig bund). 
Area in Sparretorn Skov covered with high fores! (beech, oak) o/der t han 80 
years in different years. The area is ca/cu/ated o n the basis o f the fores! sur
vey in 2002 and a rotation time o f 120 years. The total area o f the fores! is 
5 7. 6  ha (53.9 ha ifforest on moist ground is exc/uded).  
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Tak 
Tak til laborant Ruth Bruus Jakob
sen for hjælp i felten og i laboratori
et, til Wedellsborg Gods for tilladel
se til at færdes i skoven og krattet, 
og til skytte Kim Jensen og pensio
neret skovfoged Børge Andersen for 
oplysninger om skoven og vildtbe
standen. Lektor Peter Vestergaard er 
kommet med værdifulde kommenta
rer, og laborant Karin Larsen har 
tegnet Fig. 2.  
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Beretn ing fra generalforsam l i ngen 
lørdag d .  2 1 .  maj 2005 kl. l O på Hoed Kro, Djursland 

Året 2004 startede med et chok: 
Portostøtten ti l fagblade blev fjer
net, så kontingentet måtte sættes op 
med 30 kr. for indenlandske abon
nenter, noget mere for udenlandske. 
Vi frygtede en tilbagegang, men den 
kom ti lsyneladende ikke. I 2004 
havde vi 388 abonnenter, mod 365 i 
2003. 

Vi fik en god ti lgang af abonnenter 
ved nåleskovskonferencen (Nåle
skovens velsignelser og forbandel
ser) den 6. marts. Konferencenum
meret udkom december 2004. Det 
blev på 77 sider med 14 foredrag, 
mange af dem var forudbestilt. Kon
ferencenummeret blev sendt til de 
foreninger, der havde støttet os med 
meddelelse om konferencen med 
anmodning om anmeldelse. Den er 
kommet i Urt og Geologisk Nyt, 
samt? 

Konferencerne har vist sig at være 
en god måde at gøre vor forening 
kendt på. De er vort væsentligste 
propagandatil tag. Andre veje er for
søgt, men uden væsentligt resultat. 

Vor næste konference handler om 
skovene i Nationalparkerne. Her gør 
tre faktorer sig gældende. l .  Hvor
dan skal skovene drives, så naturen 

tilgodeses? 2. Hvordan skal de dri
ves, så ejernes økonomi tilgodeses? 
3. Hvordan indpasser man fritidsak
tiviteter, f.eks. jagt, orienteringsløb 
og anden sport, svampeture, familie
skovture etc. i skovene? 

Problemstillingen er vigtig, for nati
onalparkernes lovgivning er endnu 
ikke på plads og vil først komme det 
i løbet af 2006. 

Konferencen er planlagt i samarbej
de med skovrider N. Bundgaard fra 
Si lkeborg Skovdistrikt, skovrider 
Lars Møller Nielsen fra Aage V. 
Jensens fonde og museumsdirektør 
Thomas Secher Jensen fra Naturhi
storisk Museum i Århus. Den finder 
sandsynligvis sted i januar 2006. Vi 
forestiller os, at konferencens resul
tat kan bruges i lovgivningsarbejdet 

Vi planlægger et fremstød med en 
aftenkonference i Århus med flere 
foredragsholdere i efteråret 2005. 
Den planlægges i samarbejde med 
Naturhistorisk Museum og dets ven
neforening. 

Exeursionen til Vorsø var vellykket. 
Der var 1 3  deltagere. Excursionsbe
retningen findes i Flora & Fauna nr. 
4, 2004. Den 6. august 2005 laver vi 

exeursion til øerne i Stavnsfjord på 
Samsø. 

Hjemmesiden www.floraogfauna.dk 
er bragt i orden og opdateres regel
mæssigt i fremtiden. Tak til Jakob 
Thulesen-Dahl og Henrik Sell for 
arbejdet. 

Vi har forsøgt at lave en fælles 
hjemmeside for alle naturhistoriske 
Foreninger i Danmark udfra ideen: 
Er du medlem af en af foreningerne, 
har du adgang til de øvrige forenin
gers arrangementer. Endnu er denne 
hjemmeside ikke på plads. 

Nye læseplaner for gymnasium, HF 
og Folkeskole giver håb om bedre 
status for biologi i fremtiden. 

Beretning for Flora og Fauna 
Foreningen takker Aage V. Jensens 
fonde for 45.000 kr. til nåleskovs
konferencenummeret, Tips- og Lot
tomidlerne ved Undervisningsmini
steriet for 1 0.000 kr. og Århus kom
mune for 2000 kr. Desuden takker 
bestyrelsen Floras og Faunas redak
tører Jon Feilberg og Jens Redder
sen for et stort og uegennyttigt ar
bejde med Flora & Fauna, vor ho
vedaktivitet. 

Bestyrelsen 
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Program for konferencen 
Nationalparkernes skove - benyttelse og beskyttelse 

Lørdag d. 14.  j anuar 2006 1<1. 1 0-17 på Naturhistorisk Museum i Århus. 

Skovens økonomiske drift, hensynet til 
naturen og fritidsfolkets interesser kan 
komme til at kollidere. Indbydeme ti l  
konferencen ønsker at belyse proble
merne og finde frem til mulige forslag 
til løsninger. Lovgivningen om natio
nalparkerne er under udarbejdelse og 
der er mulighed for at få indflydelse på 
denne. Foredragsholderne er udvalgt 
med henblik på at give en alsidig be
lysning af problemerne. 

Foredragsholderne er: 

Tilmelding 

Bent Agerskov (formand for følge
gruppen for Nationalparkeme) 

Bent Odgaard, professor, Århus 
Universitet 

Thomas Færgeman n, DN 
U ffe Gjø l  Sørensen, WWF 
Jesper Fredshavn, DMU, Kalø 
Eigil Holm, Danmarks Biavlerfor-

ening 
Henning Enemark, Friluftsrådet 
Dansk Skovforen ing. Foredragshol

der endnu ikke fastsat 
Skovrider Esben Møller Madsen 

Navn 

Adresse------------

Postnr. 

By ______ _ 

e·mail ________ _ 

Antal deltagere __ 

Konferencegebyr (incl. Kaffe/te i pauserne) 50 kr. 
Frokost incl. Øl og vand (spisebillet). 150 kr. 
Ønsker Flora og Faunas nummer, 

der refererer denne konference kr. 90. Antal . . . . .  . 
Ønsker medlemskab af Naturhistorisk Forening for Jylland D .  
Ved indmeldelse i 2006 modtager man Konferencenummeret gratis. 

Kontingent for private 155 kr. 

Kontingent for institutioner 180 kr. 
Kontingent, udland 1 95 kr. 

Ønsker nåleskovskonferencenummeret fra 2004 kr. Pris 75 kr. 

I alt kr., der indbetales på foreningens giro/bank 1551  706-8786 

Karsten Thomsen, Nepenthes 
Thomas Secl1er, Direktør, Naturhi

storisk Museum i Århus 

Der er diskussion efter hvert fore
drag og en sammenfatning ti l  sidst. 
Konferencens foredrag publiceres i 
"Flora & Fauna". 

Al le er velkomne! Tilmeldingsblan
ket på hæftets omslag e l ler elektro
nisk på www.tloraogfauna.dk. 

Eigil Holm 

kr . . . . . . . . .  . 
kr . . . . . . . . .  . 

kr . . . . . . . .  . . 

kr . . . . . . .  . . 
kr . . . . . . . .  . 
kr . . . . . . .  . . 
kr . . . . . . . . . 

kr. 

Konvolut med program, spisebillet, navneseddel, kvittering m. v. ligger på et bord ved indgangen. 

· Fotokopier og send til: f-lora og F:wna, Naturhistorisk Museum. Universitctspnrkcn. 8000 Århus C 



Afsender: 
Ekspeditionen 

Biblioteket 

Naturhistorisk Museum 

Universitetsparken 

8000 Århus C 

FLORA OG FAUNA 
udgives af NATURHISTORISK 
FORENING FOR JYLLAND 
med slotte fra Åti1us Konunune og Under
visningsministeriet. 

Udkommer med 4 hæfter om året. 
l�enuneside bl.a. med forfattervej ledning: 

W\V\V.tloraogfauna.dk 

Formand: Eigil Holm, ByskOV\'ej 4, 8751 

Gedved . tlf. 75 66 51 30 

eigil.lwlm@pc.dk 

Abonnement kan tegnes ved henvendelse 

til ekspeditionen. 

Personlige abonnenter: kr. 155,00 pr. år
gang (incl. moms). Institutioner: kr. 

180,00 pr. årgang (incl. moms) og ud

landsabon. kr. 195. 

El<Spedition: Biblioteket, Naturhistorisk 
Museum, Universitetsparken, 8000 Århus 
C. Tlf. 86 12 97 77 (10-16). E-mai!: 

nm@nathist.dk. Girokonto nr. 7 06 87 86. 

Rcdaldorer: 
Jon Feilberg (ansvru·shavende), Kastrup
vej 8, 4100 Ringsted. tlf. 5760 0125, 

biomedia@tele2ADSL. dk 

Jens Reddersen (zoologi), Bykrogen 3, 

8420 Knebel. tlf. 8635 0820. 

je11S. reddersen@lifp.cybercity.cU.: 

Hans-Henrik Schierup (botanik), Katter

højvej 57, 8720 Højbjerg. t lf. 8627 3373. 

hans-henrik.schiemp@biolog)I. GII.dk 

Redaldionslmmite: 
1l1omas Secher Jensen, Peter W ind, Hru1s 

Henrik Bruun, Poul Møller Pedersen, Jens 

MøgetiS Olesen, Reinlwd Møbjerg Kri
stetJscn samt fonnand og redaktører. 

TryJ...i: hos Krumike Graphic, Åtims. 
ISSN 0015-3818 

p p 
DAN MARK 

I N D HOLD - HÆFTE 1 1 1 (3)  

Leder: Nationalpru·ker o g  natur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  omslagets side 2 

Lru·s Dyhrberg Bruun: Edderkappefaunaen paAnholt 
(Araclmida: Aroo�te) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3  

1:Jaus L md. Anfred Pedersen & Jens Clu·istiml Schou En ny Brombær
rut Ru bus se/anc/i ae h.. L ind & A. Pedersen sp. nov. (sect. Cory lifol i i )  lra 
D�mmru-k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  . . .. . . . .  . . .  . . . .  . . . . . . . . . .  . .  . . . . . . . . . .  . . . . . . . . 6 3 

Peter M i lru1 Petersen: Dyrespredning ar skovplanter t i l  et krat p a F ons-
sko\'halvoen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 

Mindre meddelelse - H. N. Gamer: Ferskvm1dssnegle (Gastropoda) pa 
Endelave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  69 

Boganmeldelse (Rune So Neergaard) 
Jens Overgaru·d Christensen: Danmru·ks store fuglebog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 

Boganmeldelse (Jens h.irkeby )  
Benny Gens bol: Sadrul synger havens fugle - kursus i fuglestemmer . . . . . . 7 1  

Konference om nationalpru·kens skove - beskvttelse 
og benyttelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . omslagets side 3 

r orsidefotos: 
Jagtedderkop (P1rata p1scatonus). f-oto : NatureEyes/Lru·s Bntun 
Ny rut af Brombær (Rubus se/andwe). Foto: Inge L ind. 
h.rat Ja F onsskovhalvoen. Foto: Peter M i lm1 Petersen. 


