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Energipil som habitat for småpattedyr (Mamma
lia: Rodentia, Insectivora) i et blandet dansk
landbrugslandskab

Jens Reddersen1, Klaus Nordvig2 & Thomas Secher Jensen3

The habitat value ofSRC biomass willow for small m a mmals (Mamma
lia: Rodentia, lnsectivora) in a mixed Danish far·mland landscape.

In 1 997-2000, the habitat value of SRC-willow plantalions was compared to a
number of common farmland habitat types, i.e. cereal crop, perennial grass set
aside, small woodland fi·agments and other small uncultivated biotopes. Here,
we repmt on the results for small mammals, measmed by live-h·apping in four
day sequences using Capture-Mark-Release procedures and Ugglan-traps in
each o f si x tt·apping si tes (grids with l Ox20 m interspersed tt·apping points)
during each of three periods, winter (late 1 997 and late 1 998) and summer
( 1 998). Simple structural features of ground vegetation were al so measured,
i.e. vegetation cover and height.
A total of I l , 1 3 6 trapdays resulted in 2,065 small mammal catches comprising
l ,53 1 individuals and eight small mammal species, i.e. the shrews Sore.x
m·aneus, S. minutus and Ne01nys fodiens (on!y 9 indv.) and the rodents
Clethrionomys glareolus, Microtus agres/is, Apodemus fiavieo/lis, A. syl
vestris and Jvficromys min u tus. Habitat replicates were not fi·equent enough to
allow sensitive statistical analysis. However, our results indicate that SRC
willow does not constitute a considerable improvement in habitat value for
small matnmals compared to rotational field crops and perennial grass set
aside, while small wood fragments and 'small biotopes' showed far higher
catches of small mammals, patticularly due to higher catches of Clethrionomys
glareolus and Apodemus flavico//is. Insignificant tt·ends indicate that in winter,
w hen fields are almost bare, SRC-willow may serve as a refuge for individuals
ofcertain small mammal species, e. g. Apodemus sylvalicus. Many traps were
placed near the edges of SRC-willow plots. Separate analysis ofSRC-willow
edge vs inner patts showed !hat in most small matnmal species catches were far
higher in willow edges indicating that our study rather overestimated the habi
tat value ofSRC-willow in real commercial large-scale situations.
Ground vegetation cover was relatively sparse in SRC-willow compared to
other habitat types except from winter fields. Also, cover was higher in willow
edges compared to inner patts. Thus, ground vegetation cover seem to be an
imp01tant Jimiting factor for the habitat valu e of SRC-willow which is
probably poor both in cover and in stable plant food resources, two central
small mammal habitat features.
Key words: SRC-wi//ow, habital, smal/ mammals

Op igennem 1 980-90'erne er der
bl.a. i EU forsket meget i alternati
ve energikilder, der kan modvirke
afl1ængigheden af olie og mindske
nettoudslippet af kuldioxid. Over
skud af landbrugsprodukter i EU
førte samtidig til krav om braklæg
ning, eller alternativt produktion af
non-foodafgrøder, hvilket alt sam
men har givet øget fokus på en ræk
ke energiafgrøder (Jørgensen & Ve
nendaal 1 997). l Nordeuropa er det
alene hurtigtvoksende arter af p il 
især udvalgte kloner af båndpil (Sa
lix viminalis) - der har vundet ind
pas, og især i Sverige og England
findes der i dag store arealer med
energi pil. I Danmark nåede arealet
midt i 1 990 'erne op på højest 6-700
ha og er herefter stagneret, men for
nylig har virksomheden Novopan på
M idtdjursland forsøgt at udvikle et
projekt, der skulle aftage flis fi·a
1 600 ha energipil fra nærområdet
Energipil vokser fint på vandlidende
jord, og vil derfor kunne blive et at
tt·aktivt non-food alternativ til nor
male landbrugsprodukter eller brak
lægning på vandlidende lavbunds
arealer. På Djursland findes et så
dan stort område i det tidligere Ko
lindsund. Netop her udførte Dan
marks Miljøundersøgelser for Ener
gistyrelsen i perioden 1 997-2000
undersøgelser afhabitatværdien af
energipil for flora og fauna. I dette
projekt er der undersøgt regnorm
(Friis et al. 1 999), v interfugle
(Reddersen et al. 200 l), ynglefugle
(Reddersen & Petersen 2004),
blomstring og blomsterbesøgende
insekter (Reddersen 200 l ) og insek
ter (Nielsen 2004). International lit
teratur om flora og fauna i energiaf
grøder er sparsom, selv når man
medregner undersøgelser i energi
poppel fra Mellemeuropa og USA.
Undersøgelser afhabitatværdien af
energipil og -poppel ift. småpatte-

1Danmarks Miljøundersøgelse/; Afdelingfor Vildbiologi og Biodiversitet, DK-841 0 Rønde (kontakt: Byk1-ogen 3,
Vistoft, DK-8420 Knebel - jens.reddersen@vip.cybercity.dk); 2Siim Bygade 127, DK-8680 Ry; 3Naturhistorisk Muse
um, Universitetsparken bygn. 210, DK-8000 Arlnts C
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dyr forligger kun i en upubliceret
rapport fra England (Bodnar 1 998)
og fra USA (Christian et al. 1 997,
1 998). Fra det danske projekt om
småpattedyr foreligger en tidligere
publikation (Nordvig et al. 200 1 ). I
denne artikel bringes resultaterne
fra undersøgelsen afhabitatværdien
af energipilbevoksninger for små
pattedyr sammenlignet med andre
realistiske alternative arealudnyttel
ser, primært fortsat markdrift, brak
lægning eller skovrej sning.

al. (200 l ) og Reddersen & Petersen
(2004).
Det omgivende landskab er præget
af den c a. 125-årige indvindingshi
storie. Topografien er meget ensar
tet j ævn på en sandet-finkornet
jordbund med indslag af sten og
skaller. Da jordene har sat sig, er de
ofte vandlidende i vinterperioden.
Der ligger kun få spredte men store
gårde med lunde. Læhegn er sjæld
ne, og den mest udbredte småbio
toptype er græsklædte afvandings
grøfter og kanaldiger (stedvist med
gråpilkrat) samt græsklædte vejra
batter. Derudover er det et intensivt
opdyrket dansk landbrugslandskab
med store dyrkede marker, spredt
bebyggelse og islæt af forskellige
småbiotoptyper. De dyrkede jorder
var udlagt med kornafgrøder, fler
årig græsbrak og ung energi pil. Pi
leplantningerne var 0,5-2,0 ha, og
de fem lå som blokke, mens en en
kelt var smal og meget lang. Pilen
var sat som stiklinger med 0,9 m
mellem planterne og 1 ,8 m mellem
rækkerne. To af plantningerne blev
høstet i 1 998, hvor de havde nået en

Metoder

Undersøgelsesområdet
Undersøgelsen blev udført i og om
kring seks energipilplantninger ved
Ellegård ca. 4 km vest for Kolind p å
Djursland (56" 22' N, 1 0" 4 1 ' E ) .
Plantningerne bes tod overalt af l 
flere kommercielle kloner af båndpil
(Salix viminalis). Alle var etableret
i årene 1 993-95 på tidligere sæd
skiftemarker på de lavtliggende, fla
de og tidvist vandlidende arealer,
der præger landindvindingsområdet
Kolindsund. For detaljer om ormå
det og pileplantningerne, inkl. kort,
jf. Reddersen (200 l ), Reddersen et

BeskriVelse

Antal habitattragmenter

Antal fældepunkter

Main habrlat types

Descrp
i tion

No. of habitat fragments

No. of tfappoints

Energipil
SRC-wilfow

(0,5-2,0 ha each) with 1-mOI'e

Habitattyper

Shorl Rotation Coppiced wilfow plots

commercial Salix virninalis clone(s).
Plant spacing 1.8- O. 9 m. S/urry and
herbicides applied after harvest
yr. cyc/es)

470

(2-4

Græsbrak
Set-aside

Perennial grass set-aside with same
dicot herbs. Mown Ju/-Aug bul with
fair cover during winter

Afgrøde
Cro p
Småbiotoper
Smal/ biotapes

Conventionally farmed crops, here
always winter wheat
Other smal/er unculfivated habitat
fragments- shelterbelts, grassy
ditches and canal banks. Mvays with

194

110
97

dense ground vegetation- main/y
Skov
Wood

grass
Smal/ deciduous unforested woodtand

57

fragments dominaled by ash, alder,
birch and beech

Tabel l . Oversigt over de fem habitattyper, inkl. energipil, hvor småpattedyr
faunaen blev undersøgt med Ugglan levendefangstfælder i tre perioder i
1997-98, vinter 1997, sommer 1 998 og sent efterår 1 998.
Summar)l ofthejive habitat types, incl. SRC-willow, where the smal! malli
malfauna was studied using Ugglan live-trnps in three trnpping seasons,
i.e. winter 1997, Sllll/111er 1998 and late autwnn 1998.
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højde på 5-6 m .
Hvert fangstonu·åde rummede PIL
og derudover flere (men ikke nød
vendigvis alle) af de øvrige habitat
typer. Undersøgelsen var således
designet som en art præferensfor
søg ift. energipil, hvor andre habi
tattyper lå indenfor individets
spredningsradius. Med den givne
arealanvendelse omkring pileplant
ningerne og et begrænset antal fæl
der var det dog ikke muligt, at alle
habitattyper indgik sammen med pil
i hvert fangstområde. De omgiven
de habitattyper blev kategoriseret
som SKOV (små løvskovfragmen
ter), AFGRØDE (vinterhvede),
BRAK (flerårig græsbrak) og
SMÅBIOTOP (læhegn, drængrøf
ter, småkrat og græsdiger). Antallet
af arealer med de forskellige habi
tattyper var derfor ikke ens. Oplys
ninger om habitattyperne er vist i
Tabel l .
Dataindsamling
Småpattedyrfaunaen undersøgt med
levendefangst i Ugglan-fælder i
hver af tre perioder, vinter (ultimo
1 997), sonuner og sent efterår
( 1 998). Med udgangspunkt i hver af
de seks pileplantninger blev der op
målt et fangstorm-åde med faste
fangstpunkter med afstanden hhv.
l O og 20 m i og mellem rækkerne. I
pil blev fælderne altid anbragt ved
stammebasis; i de øvrige habitatty
per valgtes om muligt tilsvarende
optimal placering ved skjul og lede
linier.
Fælderne blev forsynet med valset
havre, æblestykker og hø. Under en
fangst i et fangstområde blev fæl
derne sat ud på førstedagen og tilset
hver af de næste fire dage. På sid
stedagen blev de samlet ind igen.
Gnavere blev arts-, køns- og alders
bestemt Uuvenil, subadult og adult),
vejet (0, l g) og individuelt mærket
(PIT: Passive Integrated Transpon
ders) og herefter sluppet løs ved
fangststedet PIT-mærkerne blev
aflæst med håndbåret scanner. Der

var ingen eksempler på mærkede
individer, der ved genfangst fore
kom generede afmærkningen.
Spidsmus blev kun artsbestemt og
vejet. Døde spidsmus blev hjemta
get, frosset og leveret til samlinger
ne på Zoologisk Museum, Kbh.

menligninger: Energipil mod hver af
de fire øvrige habitattyper i stedet
for alle indbyrdes. Da der kun var
ringe forskel mellem de to
"vinter"perioder, blev de slået sam
men, mens sommerfangsterne blev
analyseret for sig.

Dækning er en vigtig habitatkvalitet
for mange småpattedyr. På alle fæl
depunkter blev der i hver fangstpe
riode taget strukturelle vegetations
mål, nemlig hhv. horisontal dæk
ningsgrad og højde af bundvegetati
onen (excl. Pil). Højden blev målt
med tommestok (cm). Horisontal
dækning måltes ved at skyde en l m
lys tommestok igennem vegetatio
nen ved jordoverfladen; derefter
estimeredes andelen af stokken, der
var dækket (%), ved øjemål, knæ
lende og i afstand 2 m .

Analysen af forskelle i fangster
mellem habitattyperne er problema
tisk. Det er ukorrekt (i bedste fald
ukonventionelt) at anvende non-pa
rametrisk test for generelle forskel
le, og derefter at anvende parame
trisk test til at identificere specifik
ke forskelle. Ved en fejl er rådata
imidlertid ikke gemt korrekt, så
analyserne kunne ikke laves om. I
mange tilfælde var der dog lave P
værdier i den generelle non-parame
triske analyse, der giver en vis ro
busthed i analysen.

Analyse af data
Inden for hver fangstperiode (N=3),
hvert fangstområde (N=6), hver ha
bitattype (N=5) og hver art blev
fangsterne (individer) summeret op,
og derpå brugt til at beregne "antal
fangster pr. 1 00 fældedøgn". Talle
ne for enkeltarter blev analyseret
enkeltvis, men blev samtidigt sum
meret til at danne gruppevariablerne
"spidsmus total", "smågnavere to
tal" og "småpattedyr total".

Til sammenligning af fangsterne i
kant vs. indre dele af pileplantning
@erne foretog vi en grov analyse,
hvor vi brugte puljede rådata som
frekvenser, dvs. det totale antal in
divider fanget. Puljningen var rime
lig, da tendenserne var overalt de
samme- for de seks pileplantninger
og de tre fangstperioder. Forskelle
mellem pilens kant og indre blev
testet med chi-test, hvor nul-hypote
sens (ingen forskel) forventede fre
kvenser blev beregnet på baggrund
af antallet af fælder.

Visuel inspektion af forskellige da
taplots indikerede, at der ikke var
behov for transformation. Data le
vede dog ikke i alle tilfælde op til
kravene for pararneirisk variansana
lyse, og den indledende variansana
lyse blev udført som en
NPARI WAY varians analyse (SAS,
SAS Inst. Ine., 1 988) med signifi
kanskrav P<0.05. Hvor denne over
ordnede test viste signifikant for
skel på grupperne, anvendtes vi
SAS-programmets parametriske
"contrast compari son" for at teste,
om der var forskel på p i l ift. hver af
de fire øvrige habitattyper. For at
mindske risikoen for type I fejl
(fej lagtig afvisning af nul-hypote
sen), mindskede vi antallet af sam-

Vegetationsdata præsenteres som
gennemsnit med antal prøver (N) og
standardfejl (SE), men er ikke te
stet, da de ikke kan henføres til
fangstområde Uf. fejl nævnt oven
for).
Resultater

Hele undersøgelsen omfattede i alt
1 1 . 1 3 6 fældedøgn, nemlig fangst
fra de seks fangstområders i alt 928
fældepunkter i tre perioder med fire
fangstdøgn hver. Denne indsats re
sulterede i 2.065 fangster af små
pattedyr, svarende til en total fangst
på 1 8,5 indv./ 1 00 fældedøgn. Disse
fangster repræsenterede 1 .53 l for-

skellige individer, svarende til en
genfangstratio på l ,35 . Det er ret
lavt, men der var kun en meget lille
grad af genfangster mellem de seks
fangstområder, de fem habitattyper
og de tre fangstperioder. Kun 7 in
divider blev genfanget i en anden
fangstperiode, og 29 individer blev
genfanget i en anden habitattype.
Disse 36 individer indgår i datasæt
tet i begge perioder og habitattyper.
Der blev i alt fanget otte arter af
småpattedyr U f. Tab. 2), nemlig fem
arter af smågnavere: Rødmus (Cle
thrionomys glareolus), Alm. mark
mus (Microtus agres/is), Hals
båndsmus (Apodemus flavicollis),
Skovmus (A. sylvaticus) og Dværg
mus (Micromys minutus), samt tre
arter af spidsmus: Alm. spidsmus
(Sorex arenarius), Dværgspidsmus
(S. minutus) og Vandspidsmus (Ne
omys fodiens). S idstnævnte art blev
dog udeladt af arts-analyserne pga.
det lave antal (9 indv.).
Gruppe vs. biotop
Der var forskel imellem habitatty
perne for "småpattedyr total" både i
sommerfangsterne (P<O,OO l ) og
vinterfangsterne (P<0,002), og de
gennemsnitlige fangster er vist i Fi
gur l . Om sommeren var der signi
fikant færre småpattedyr i ENER
GIPIL end i både SKOV og SMÅ
BIOTOP (Fig. l a; test ikke vist);
om vinteren var der færre småpatte
dyr i ENERGIPIL end i SKOV (Fig.
l b; test ikke vist). Der var derimod
ingen signifikante forskelle på
ENERGIPIL ift. AFGRØDE og
BRAK hverken i sommer- eller vin
terfangsterne.
Der var signifikant forskel i "total
fangst af spidsmus" både i sommer
og vinterfangsterne (hhv. P<O,OO l
og P<0,02), men der var ingen sig
nifikante forskelle mellem ENER
GIPIL og de øvrige habitattyper.
Der var signifikant forskel i "total
fangst af smågnavere" i vinter- men
ikke i sommerfangsterne (hhv.
P<O,O l og P=0,08), og i vinterfang-
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Figur l a og l b: Fangster af spidsmus, smågnavere og småpattedyr i alt h hv. sommer (Fig. l a) og vinter (Figur l b) i
energipil og fire andre habitattyper i landbrugs laudet. Enhed: Gns. antal individer pr. l 00 fældedøgn.
Catches of'shrews, mdents and SIIWIIIIIC/11111/als (wm med acmss species) in SUI/111/er (Fig. l a) and winter (Fig. l b)
comparing SRC-willow (Energipil) with four other abundant land-uses of Danish.fannland, viz. mlationalfield
(Mark), perennial grass set-aside (Brak), •voodland fmgmenls (Skov) and o/her smal/ biotapes (Småbiotope1),
11'/0in/y ditches, banks, mad ve1ges. Unit: Mean number afindividuals per l 00 trapdays.
Energipil
(SRC-willow)
Gns. (SEJ

Afgrøde
(Crop)
(SE)
Gns.

Brak
(Set-aside)
Gns. (SEJ

Skov
(Wood)
Gns. (SEJ

Småbiotop
(Smal/ biotopes)
Gns. (SE)

Sommer (summer):
Sorex eraneus
Sorex minufus
Clefhrionomys glereolus
Microfus egresfis
Apodemus fievieol/is
Apodemus sy/veficus
Micromys minufus

4,0
0,2
1,1
1,4
0,3
0,2
o

2,9
0,2
2,0
1,8
0,4
0,5

1,3
0,6
1,3
1,6
0,2
1,1
0,2

1,6
1,2
2,0
2,7

0,4
1,5
0,4

1,2
1,0
o
0,5
o
o
0,1

1,5
1,3
0,5

0,2

10,8
'7,7
'16,6
1,9
0,5
o
o

1,1
3,3
2,0
0,2
0,6

21,9
'4,6
6,6
4,9
0,3
o
o

12,3
2,8
6,9
7,9
0,6

Vinter (winfer):
Sorex eraneus
Sorex minufus
Clefhrionomys g/ereo/us
Microfus egresfis
Apodemus fievieol/is
Apodemus sy/veficus
Micromys minufus

3,5
2,6
2,8
1,0
3,1
1,5
1,1

2,3

1,2
4,5
1,3
4,2
2,0
1,3

o
o
o
o
o
0,3
o

0,6

5, 9
5,6
o
2,2
0,3
1,0
1,1

4,2
4,6
2,5
0,4
0,7
1,2

4,2
4,0
'18,1
1,7
'10,7
0,3
0,7

4,0

0,7
0,9
1,1
8,9
0,4
1,0

6,8
3,7
'8,4
4,2
2,7
0,8
3,1

2,4
2,7
4,7
2,9
1,9
1,2
3,2

': P<0.05

Tabel2. Fangst af småpattedyr i Ugglan fælder i energipilplantninger og fire andre omkringliggende habitattyper (gns.
antal individer pr. l 00 fældedøgn; u transfortnerede data) ved Ellegård i Kolindsund, Dj ursland i h hv. en sommerperio
de (1998) og to vinterperioder (vinter 1997 og efterår 1998). Tabellen giver også resultater af statistisk "contrast
comparison" test af energipil mod hver af de andre habitattyper, samt standardfejlen på gns. (SE).
Catches of small mammals measureel by capture-mark-recapture using Ugglan live-traps in SRC-wil/o\1' plots and
four other neighbouring habitaf types (mean (gns.) nwnber of inclividtwls per JOO lrapnights; un/ransformed
data). Near thefarm Ellegård in Kolinds und, Djursland, Dem nark i11 one Sillilllier period (J998) and to winter pe
riods (early winler J997 and late autu11m 1998). The tab/e also shows resu/Is ofstafistical con/ms/ comparison
tes/, SRC-ll'illow vs. each ofthe othe1; and standard error (SE). Number o,/ siles swnpled within each habital type
and number o,j'traps are Iisted in Tab/e J.
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Figur2 a-c: Energipilplantagerne på de flade vandlidende landbrugsareal er i Kol indsund på Djursland. a) I højsom
meren kan de lysstillede kanter af energipi leplantagerne virke ganske tætte og frodige, og danne et tæt skovbryn. b)
Her forekommer energipil især sammen med kornafgrøder og græsbrak, men spredt på arealerne findes også små
skove. c) Ca. hvert 3. år høstes energipilen, normalt i en frostperiode i senvinteren, og energipilen mangler totall
dækning indtil genvæksten får fat ultimo maj . d) Inde i plantningerne er der kun lodrette grene. Skjul og bundvegeta
tion er sparsom. Skee, Midtsjælland. Fotos a-c: Klaus Nordvig Andersen, Maria Sloth Nielsen, d: Jon Feilberg.
SRC-willow planlalions onflat \Vaterlogged farmland in Kolinds unet, Djursland, Denmark a) In .\'lllllllleJ; sun
exposed planlalion edges may appear Iuxuriani and denseforming a densefringe. h) Here, biomass willow occur
.fi'equentlv along 1vith cereal crops, gmss set-aside and scaltered cop.�es. c) Everv 3 years, dlll'ing the winte1; the
pial/lalions are harves/ed, and fmm !hen until regmwth begins in late !11ay, biomass \Villow provides 110 cove1: d)
iJJto the plantalions tliere are only vertikal bmnches and poor cove1: Skee, Central Zealand.
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(Edge)

Indre (lnner parts)

(n=288)

(n=\85)

Apodemus s ylvaticus

78
30
166
54
68
51
23

9
4
25
12
22
31
33

Total

470

136

Kant
C/ethrionomys glareo/us
Micromys minutus
Sorex araneus
Microtus agrestis
Sorex minutus
Apodemus fiavieol/is

Ratio p
5,6
4,6
4,3
2,9
2,0
1,0
0,4

***
**
***

***
**
NS
**

2,2 * *

••: P<0,01; """"; P<0,001; ikke stgnifikant (non4significant): NS

Tabel 3: Antallet af småpattedyr i energipil fi·a a lle tre fangstperioder 1 99798 opdelt på fangster i hhv. kant og indre dele af plantningerne. Antallet af
fælder (n) er brugt til at beregne forventede antal fangster" i et chi-test, hvor
"
nul-hypotesen er ingen forskel m l. kant og indre". Ratioen er kant: indre
"
(korrigeret for fældeantal), og arterne er anført med faldende ratio.
Number af snwl/ mannnals caught in SRC-willow during all three trapping
periods 1997-98 in willow edge and inner parts, respectively. The lilllilher
o/trops (n) was IISed lo compule "e.\pected nw11bers " for a chi-test with
1111!1-hypolhesis .. 110 difference be!ll'een edge and i1111er parts". The ratio is
computed as edge:inner parts (c01-rected for 1111111ber af/raps) wilh species
Iisted by declining ratio.

s terne var der signifikant færre
smågnavere i ENERGIPIL end i
S KOV.
Art vs. biotop

I sommerfangsterne viste den gene
relle analyse forskel mellem habi
tattyperne for tre af arterne (alle
P<O,OO l ): Alm. spidsmus, Dværg
spidsmus og Rødmus. Videre analy
se viste Uf. Tabel 2), at Dværg
spidsmus blev fanget sjældnere i
ENERGI PIL end i SKOV og SMÅ
BIOTOP, at Rødmus blev fanget
sjældnere i ENERGIPIL end i
SKOV, mens der ikke var forskelle
for Alm. spidsmus.
I vinterfangsterne viste den generelle
analyse forskel mellem habitattyper
ne for tre af arterne (alle P<O,O l ),
nemlig Alm. spidsmus, Rødmus og
Halsbåndsmus. Videre analyse viste,
at Rødmus blev fanget sjældnere i
ENERGIPIL end i SKOV og SMÅ
BIOTOP, at Halsbåndsmus blev
fanget sjældnere i ENERGIPIL end i
SKOV, mens der ikke var forskelle
for Alm. spidsmus.
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For to hyppigt forekommende arter,
Rødmus og Halsbåndsmus, fore
kom ikke-adulte individer ofte i
fangsterne, og her undersøgte vi
også fordelingen af aldersklasser
Uuvenil, subadult og adult) mellem
SKOV og ENERGIPIL ved hjælp
af en 3x2 chi-test med ens fordeling
som nul-hypotese. Der var ingen
signifikante forskelle i stadiesam
mensætningen mellem de to habitat
typer.
Energipil kant vs. indre

Halsbåndsmus blev fanget lige hyp
pigt i i ndre dele af pileplantningerne
sammenlignet med kanten (Tabel
3). Fem andre arter (Rødmus,
Dværgmus, Alm. spidsmus, Mark
mus, Dværgspidsmus - angivet med
aftagende kant: indre-ratio) blev
fanget signifikant hyppigere i kan
ten af pi len end længere inde i
plantningerne. En art (Skovmus)
blev fanget signifikant hyppigere
inde i plantningerne end i kanten.
Bundvegela/ionen

B undvegetationens dækningsgrad

(%) udviste betydelige forskelle
mellem habitattyperne (Tabel 4).
Dækningsgraden var højest om
sommeren, hvor forskellene mellem
biotoptyperne også var mindst, hvor
gns. varierede mellem 48-85% - la
vest i ENERGIPIL (gns. 48%) mens
niveauet generelt var høj t i alle de
fire andre, SKOV og BRAK (7375%) og AFGRØDE og SMÅBIO
TOPER (83-85%). Om vinteren var
dækningsgraden lavere i alle habi
tattyper, typisk 1 5-20 procentpoint
lavere. Dog var der et markant fald,
fra 83 til l 0%, i AFGRØDE. Ser
man bort fra AFGRØDE, var rang
ordnen mellem de øvrige habitalty
per den samme vinter og sommer,
sådan at ENERGIPIL stadig havde
den laveste dækningsgrad.
Bundvegetationens højde (cm) ud
viste i store træk samme mønster:
ENERGIPIL lå stadig lavest, men
nu dog tæt på BRAK. Der var også
l idt ændret rækkefølge blandt de
øvrige habitattyper, hvor AFGRØ
DE nu var højest om sommeren.
Generelt var vegetationshøjden la
vere om vinteren, og igen som for
venteligt med AFGRØDE helt i
bund.
Diskussion

Denne artikel er den første, der vur
derer habitatværdien af energipil for
små pattedyr. Vi valgte at sammen
ligne ENERGIPIL med andre rele
vante habitattyper: BRAK som ofte
er alternativet til energipil, mark
(AFGRØDE) som er dominerende
arealanvendelse og som konverteres
til energipil eller græsbrak, SKOV
som landskabeligt ligner de høst
modne pileplantager samt SMÅ
BIOTOPER. Med undersøgelsen af
småpattedyr ville vi lægge endnu en
brik til en samlet vurdering af kon
sekvenserne for naturindholdet ved
en mulig omfattende etablering af
energipilplantager til biomassefor
mål i det dyrkede land.
Undersøgelsen er dog iværksat på

Figur 3: En rødmus (voksen hun)
fanget i kanten af en energipilbe
voksning. Kort snude, kort hale, små
ben og ører, der putter sig i pelsen,
er typisk for gruppen af studsmus og
herunder er den kastaniebrune ryg
farve typisk for arten rød mus, der er
en af vores almindeligste musearter.
Den er langsom og kræver derfor
god dækning ved jordoverfladen.
Foto Jens Reddersen.
A bank vole (adult.female) caught
i11 a SRC-biomass willoll' plot.
Compared with mice, voles have
blunt nose, smaller ears atmost
hidden in thejiu; smaller eyes,
siwrier legs and fait. The reddish
bro wn jitr colotlr on dorsal side is
characteris/ic for the bank vole.
The species is s/ow and only survi
ves when there is pien ty o.f cover at
soil swface. Photo Jens Redderse11.

et tidligt tidspunkt, hvor der i
Danmark kun i Kolindsund fand
tes et landbrugsområde med en hel
række veletablerede, store og
kommercielt drevne p i leplantning
er, der egnede sig som forsøgsom-

råde. Det har været det bedst mu
lige, men det er en stor svaghed,
a t flere babitattyper indgik med
for få reptikater til at give en ri
melig følsomhed i den statistiske
analyse.

Energipil
SRC-willaw

Afgrøde
Crop

Brak
Set aside

Skov
Wood

Småbiotop
Smal/ biotapes

(N=6;1F470)

(N"'-4:n=110)

(N=4: n=ls.t)

(N=2;JF57)

(N"'-4:n"'97)

Gns.

(SE}

Gns.

(SE}

48.3

(f9.4)

82.9

-winter

30.4

(18.0)

9.8

-summer

42.1

(35.8)

96.0

-\'tinter

16.0

(t H)

6.1

Horisontal dækning(%) -summer

(2.5)

Gns. (SE}
75.5 (12.1)

Gns. (SE}
73.3 (19.4)

Gns. (SE}
85.4 (U)

(3.4)

59.6

(17.5)

54.4

(21.0)

64.2

(16.9)

(12.1)

37.0

(18.2)

81.0

(38.4)

85.8

(56.2)

(2.1}

19.4

(17.3)

62.6 (43.4)

82.1

(57.1)

(Horizontal coverage)

Højde (cm)
(Height)

Tabel 4: Bundvegetationen i Energipi l og tilstødende ha b irattyper målt samti
dig med fangster af småpattedyr, dels horisontal dækningsgrad ved jordover
fladen og dels højden - der er givet gennemsnit (Gns.) og standardfejl (SE) på
samtlige målinger. Prøvestørrelsen er vist som antal områder af hver habitat
type (N) og det samlede antal målepunkter i hver habitattype (n).
Ground vegetation measures in SRC-willow and acljoiningfimnland habi
tat types measureel a/ong with smal/ 1/IWIIJI/C/Is lrapping. viz. horizontal co
verage (% coverage o.f a l m measuring stick placed horizontal()' at soil
swjåce) and herbal vegelafion height (mean and standard error of all me
asurements). A1ecm (G11S.} and standard error (SE) is given along with the
number o.f habitat type replicates and the totalmunber of h·appoints in
each habitaf type.

På trods af betydelige forskelle i
fangsthyppigheder mellem habitat
typerne var der kun få signifikante
forskelle. Pga. undersøgelsens sva
ge materiale kan vi desværre ikke
afgøre, om den svage signifikans
skyldes, at der ikke er væsentlige
systematisk forskelle mellem habi
tattyperne, eller blot skyldes en lav
følsomhed i den statistiske analyse.
Der er dog flere forhold, der støtter
rigtigheden af vore resultater. De
enkelte arter fordeler sig nogenlun
de som forventet mellem de øvrige
velundersøgte danske habi taltyper
brak, skov, småbiotop og mark (Ur
sin 1 952; Thesbjerg 1 99 1 ; Jensen
1 993; Jensen & Hansen 2003 ) - fx
er Skovmus den hyppigste art på
marker om sommeren, mens Rød
mus og Halsbåndsmus året rundt er
deciderede skovarter, der dog også
er almindelige i andre træklædte
småbiotoper.
Med disse forbehold in mente anty
der undersøgelsen dog følgende bil
lede: Intet tyder på, at intensivt
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Kant l edge

Indre l centre

(N=6, n=266)

(N=6, n=162)

G ns.

(SE)

G ns.

(SE)

Horisontal dækning
(%)
(Horizontal coverage)

- sommer

54.5

(18.4)

38.7

(16.7)

- vinter

35.5

(19.5)

22.4

(1 1.3)

Højde (cm)
(Height)

- sommer
- vinter

50.6
21.3

(36.9)

28.6
7.6

(29.6)

(19.8)

(8.9)

Tabel 5 : Bundvegetationen i hhv. kanten og indre dele afhabitattypen Energi
pil målt i forbindelse med hhv. sommer- og vinterfangsterne af småpattedyr.
Den er opgj01i dels som horisontal dækningsgrad ved jordoverfladen og dels
sorn højden, og angivet som gennemsnit og standardfejl på samtlige målinger.
Antallet af målepunkter er vist som antallet af pi leplantninger (N) og det tota
le antal målepunkter i disse plantninger (n).
Ground vegetation in edge and inner parts of habitaf type SRC-willow mea
sured along with Sillilllier and winter (sonn11erlvinfel) small nwnnnals lmp
ping sessions. Jt is representecl by lwrizontal coverage (% covemge o.f a l
111 measuring stick placed horizontally af so il sw:face) as well as vegetalion
height (mean and standard error af all measurements). Gns .
Mean.
=

drevne monokulturer af energipil på
landbrugsjord udvikler sig hverken
til en karakteristisk eller en generelt
god habitat for småpattedyr.
AFGRØDE repræsenterer sædskif
teafgrøder, her kornmarker, og de
huser hverken i denne eller andre
danske undersøgelser større bestan
de af småpattedyr (Thesbjerg 1 99 1 ;
Jensen & Hansen 2003). Derfor er
der hverken tabt eller vundet noget
særligt ved tilplantning af sædskif
temarker med energipi l - med for
behold for vinterperioden, hvor der
formentlig ses en lille gevinst.
BRAK er her flerårig græsbrak. Det
vil ofte være et realistisk alternativ
til flerårig energipil, da begge udlø
ser braklægningstilskud, og da pil
ofte etableres på vandlidende lav
bundsarealer. Undersøgelsen her
peger ikke på, at der er væsentlige
generelle forskelle i habitatværdien
mellem energipil og græsbra k.
Græsbrak i undersøgelsesområdet
var dog ofte med ret lav vegetation.
SKOV og SMÅBI OTOP er kendt
som gode levesteder for småpatte
dyr, formentlig fordi de ofte vil kun-
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ne sikre tre centrale habitatværdier:
Uforstyrret jordbund, føde og en
god dækning mod vejr, vind og præ
datarer (fugle og større pattedyr).
Det er således ikke overraskende, at
begge disse habitattyper giver gode
fangster af småpattedyr, og i denne
undersøgelse synes de gennemsnit
lige fangster at være væsentlig over
niveauet for både energipil, mark og
brak.
Vores resultater er også i god over
ensstemmelse med den eneste no
genlunde sammenlignelige undersø
gelse: Christian et al. ( 1 997, 1 998)
fandt i et amerikansk landbrugs
landskab kun få forskelle i småpat
tedyrfaunaen mellem energipoppel
plantninger og landbrugsafgrøder,
men dette fælles lave niveau var
væsentlig under niveauet i skov.
Habitatværdien af energipi l er sna
rest overvurderet i denne undersø
gelse. Da vi ønskede flere habitalty
per repræsenteret i hvert fangstom
råde, fik vi naturligvis altid kanten
af energipilen godt repræsenteret,
og dertil var parcellerne ikke så sto
re Uf. Tabel l ) - nogen var endda
aflange, hvilket giver et højt

rand:areal forhold. Vores undersø
gelse viste klart, at randen a f pile
bevoksningerne havde større fang
ster end de indre dele for alle arter
på nær H alsbåndsmus (ingen for
skel) og Skovmus (hyppigere i indre
dele). Udfra en gennemsnitsbetragt
ning vil habitatværdien af energipil
derfor falde, når parcelstørrelsen
øges - noget man må forvente, hvis
energipil dyrkes som kommerciel
biomasseafgrøde i stor skala. Hvis
man omvendt vil fastholde en rime
lig habitatværdi for småpattedyr a f
energip i l , bør store plantninger un
deropdeles, fx med grønveje ind i
mellem.
Fordelingsmønstre og habitatpræfe
rens hos småpattedyr styres i høj
grad a f føderesourcer og dækning
(Yahner 1 982, 1 983; Canova et al.
1 9 9 1 ; Tew 1 994; Kotzageorgis
1 997). En rig og veludviklet bund
vegetation kan både yde føde (rhi
zomer, blade, knopper, blomster,
frø) og skjul mod prædatorer. Den
ne undersøgelse antyder, at der ikke
er ret meget bundvegetation (dække
og højde) under energipil i forhold
til de andre habitattyper, og vi vur
derer, at det meget vel kan være en
medvirkende årsag til de ret lave
fangster. Det underbygges a f, at der
netop er mere vegetationsdække i
pileranden, hvor de fleste musearter
også er talrigere. I den amerikanske
undersøgelse af energipoppel fandt
Christian et al. ( 1 997) også højere
fangster af de fleste a1ter ved fælder
med høj dækningsgrad. En upubli
ceret engelsk undersøgelse (Bodnar
1 998) konkluderer også, at kun et
højere ukrudtsbunddække kan øge
habitatværdien af energipil. Det gi
ver en klar konflikt ift. dyrknings
anbefalingerne for energipil (fx
Danfors et al. 1 998), hvor en god
ukrudtsbekæmpelse - ved anlæg
gelse og efter hver høst - anføres
som en afgørende forudsætning for
rentabel dyrkning af energipil.
Selvom der ikke er meget bundve
getation i energi pil, kan det måske

overraske, at energipilen i sig selv
ikke kan levere tilstrækkelig dæk
ning til at udgøre en egnet habitat
for småpattedyr. Imidlertid er plan
tetætheden i energipil så høj og høj
detilvæksten så stor, at energipil
næsten ikke grener sig på de første
par meter, men tv inges lodret op.
Grenstrukturen består derfor mest
at lodrette småstammer uden side
grene og i greningerne med lodrette
grengafler Uf. Fig. 2). Fødemæng
den er formentlig også helt util
strækkelig, for dels er urtevegetatio
nen som nævnt meget sparsom U f.
Gustafsson ( 1 988) og Reddersen
(200 l )), og dels producerer energi
pilen nok mange frø (Reddersen
200 l ), men disse frø vindspredes
om sommeren og er i øvrigt blandt
de mindste i den danske flora (Gri
me et al. 1 988).
Undersøgelsen er derfor i store træk
på linie med vore tidligere undersø
gelser, hvor energipil ikke har den
store værdi for hverken ynglefugle
(Reddersen & Petersen 2004), vin
terfugle (Reddersen et al. 200 1 ) el
ler insekter (Nielsen 2004). Selvom
Reddersen (200 l ) dokumenterede
rig blomstring, og dermed rige pol
len- og nektarkilder, i energipil,
rummede Kolindsund-landskabet
kun få bier og humlebier, der kunne
udnytte dem. Regnormefaunaen
(Friis et al. 1 999) derimod profite
rede dog - formentlig ligesom store
del af den øvrige jordbundsfauna 
ved tilplantningen af sædskiftemar
ker med energi pil. Jordbundsfauna
en gavnes dog næppe af selve ener
gi pilen, men pga. ophør afjordbe
handling, altså en kvalitet, som
også braklægning eller skovrejsning
ville kunne levere. Vi konkluderer
altså forsigtigt, at energipil kan
være en udmærket afgrøde udfra
energipolitiske synsvinkler, men at
energipil ikke bør fremmes med
dens habitatværdi for flora og fauna
som argumenter. Den eneste indly
sende anbefaling, der vil kunne øge
energipilens værdi som småpatte
dyrhabitat, er en mindsket ukrudts-

bekæmpelse, hvilket nok har ringe
chancer i kommerciel fuldskaladrift.
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Generalforsamling
Generalforsamling i Naturhistorisk Forening for Jylland
finder sted i Ulbjerg ved Lovns Bredning

lørdag d.

6.

maj

2006 kl. l O

Dagsorden efter lovene.
På valg: Peter Wind og Eigil Holm.
Begge er villlige til genvalg.
På valg som revisor: Frank Jensen.
Mødested: Se næste hæfte.
Foreningen giver morgenkaffe.
Efter generalforsamlingen ekskursion til U lbjerg Klint, hvor kobj ælderne "ringer" . Ulbjerg Klint afgrænses af
skrænter, der rejser sig stejlt mod Lovns Bredning. Disse er stedvis blottet for vegetation. Baglandet er stærkt
kuperet med højder op til 27, l m ved Skelhøj og 30, l m ved Store Klinthøj . Jordbunden består af sand, der
overlejrer ler. Stedvis forekommer flere, mindre egekrat. I mange lavninger optræder væld. Vegetationen i de
græssede væld domineres af Tandet Sødgræs og Alm. Rapgræs, tillige med Gul Abeblomst På åbne steder med
rindende vand vokser de lyskrævende arter Vedbend-Vandranunkel og Vandarve. Bakkelandet rummer artsrig
overdrevsvegetation domineret af græsser eller dværgbuske samt Opret Kobjælde i mængder.
Medbragt frokost indtages i det frie.
Bestyrelsen

90

1 9 1 3 fundet ved Gallehus i Sønder
jylland, hvor Christiansen ( 1 9 1 3)
angiver den som indslæbt

Mindre meddelelse:

Håret Skj oldbregne

(Polystichum brauniz) indigen i Danmark
Peter Wind' & Benjamin Øllgaard2

Polysticlmm bratmii native to Denmark

Three species of Polystichum, P aculeatum, P braunii and P lonchitis, are
native to Scandinavia. Of the three species P aculeatum has until recently
been considered to be the only indigenous Polystichum species native to
Denmark. The find of two specimens of P braunii at a site known for its
richness and abundance offern species including P aculeatum indicates
tbat P braunii is native to Denmark. The site is located close to the village
ofDaugbjerg in central Jutland.
Key words: Polystichum braunii, aculeatum, indigenous, Denmark
I Skandinavien forekommer naturligt
tre arter af Skjoldbregne (Polysti
chwn), Almindelig (P aculeatum),
Krumfinnet (P lonchitis) og Håret
Skjoldbregne(= Smalbladet Skjold
bregne) (P braunii). I Danmarks har
hidtil kun Almindelig Skjoldbregne
været anset for vildtvoksende.
Alle tre arter dyrkes i Danmark i
haver, parker, på kirkegårde osv.,
hvorfra de formodentlig kan sprede
sig i naturen. Dette er vanskeligt at
påvise, da spredningen foregår ved
hjælp af sporer.

ter fordelt på 1 5 TBU-distrikter
bl.a. fra Græsholm ved Christiansø,
og ved Hammershus (Tabel 1 ) . I de
fleste tilfælde er der tale om fund af
enkeltindivider eller få individer
sammen, således som denne art ple
jer at vokse, også i udlandet (Page
1 982). Bestandene på Bornholm og
Ærtholmene opfattes som naturlige,
da voksestedet er i klippeterrænet
Fund fra det øvrige land er tolket
som forvildede og i et tilfælde som
plantede individer (Wiinstedt
1 953).
Krumfinnet Skjoldbregne er før

AfHåret Skjoldbregne foreligger et
belæg fra Frederiksdal Skov ved
København fra 1 862 (Lange 1 88688); i følge Holmberg ( 1 922) er der
tale om en haveflygtning. Fra sam
me lokalitet foreligger der et belæg
fra 1 893 (tabel l ).
Skjoldbregner ved Daugbjerg

I 1 989 fandt Hans Ø llgaard to indi
vider af Skjoldbregne voksende i
kalkblandet sandmuld i to nærlig
gende j ordfaldshuller ved Daug
bjerg. I 1 995 fandt HØ yderligere et
individ i det ene af disse huller. De
blev i felten bestemt til Almindelig
Skjoldbregne og som sådan omtalt i
D MUs overvågningsrapport om
akut truede arter i Danmark (Wind
2002), efter voksestedet var blevet
udpeget for PW af HØ.
Den 13. november 2004 afholdt
Dansk Botanisk Forening en kombi
neret mos- og bregnetur til Daug
bjerg. Her kunne vi konstatere, at
der nu var to rigeligt sporebærende
individer i hvert af de to jordfalds
huller, og at det var forskellige arter
i de to huller.
Individerne i det østlige jordfalds
hul (figur l ) har matte og bløde bla
de, lange hårformede skæl på blad
fligenes oversider, fligenes (småaf-

l nærværende artikel redegør vi for
et nyt fund afHåret Skjoldbregne i
Danmark og præsenter tillige en
oversigt over danske skjoldbregne
forekomster.
Skjoldbregne i D a n m a r k

I Danmark vokser Almindelig
Skjoldbregne på 3 lokaliteter:
Daugbjerg med 2 individer, samt l
individ ved henholdsvis Kistrup og i
Døndalen på Bornholm. Der fore
ligger belæg afarten fra 20 lokaltie'Danmarks Miljøundersøgelset; Afdelingen for Vildtbiologi og Biodiversitet, Kalø, Grenåvej 1 4, 841 0 Rønde,
2Århus Universitet, Biologisk 1nstitut, Universitetsparken, 8000 Århus C.
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Figur l . Voksestedet Uordfaldshul) for Håret Skjold
bregne. Foto P. Wind 1 3- 1 -2004.
The sile ()/'Polystichum bratmii.
snittenes) bagkant er næsten vinkel
ret udstående, og de inderste to
småafsnit er omtrent lige store. Det
te signalement svarer til Håret
Skj oldbregne (figur 2). Planterne i
det vestlige jordfaldshul har stivere,
mere læderagtige, halvblanke, glatte
småafsnit, og disse er fiemadrettede
og har meget ulige store inderste
småafsnit - det øvre er stort og det
nedre er lille (boks 1 ) . D i sse plan
ter hører altså til Almindelig
Skj oldbregne (figur 3 og 4). Den
letteste og sikreste karakter, der
skiller Håret Skj oldbregne fra Al
mindelig Skjoldbregne, er behå
"
ringen" på bladoversiden. Andre
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Figur 2. Udsnit af det største individ af Håret Skjold
bregne. Daugbjerg. Foto P. Wind 1 3- 1 1 -2004.
The greater speci111en ofPolystichum braunii

skillekarakterer er anført i Boks l
(figur 4).
Med andre ord er det godtgjort, at
Håret Skjoldbregne igen forekom
mer i den danske natur, og at der
vokser to Skjoldbregnearter tæt på
hinanden ved Daugbjerg.
Spontanitet

På grund af voksestedernes isola
tion og lokalitetens øvrige arts
sammensætning anser vi ligesom
Løjtnant & Worsøe ( 1 993) de tre
nuværende forekomster afAlmin
delig Skj oldbregne for at være
spontane.

Det samme gælder for forekomsten
af Håret Skj o ldbregne. Intet tyder
på, at individerne er plantede.
Skjoldbregnesporer måler ca. 40
Jlm. Hos de fire eksemplarer fra
Daugbjerg og eksemplaret fra Kis
trup var sporerne velskabte og for
modes derfor at være spiredygtige.
Da sporerne er lette, kan de spre
des med vinden over store afstan
de. De nærmeste kendte, naturlige
sporekilder for Håret Skjoldbregne
er i det sydlige Norge, Soderåsen i
Sverige og Mellemeuropa. Sådan
ne afstande er imidlertid ikke no
gen hindring for sporers spredning.

Figur 4. Udsnit af blad af Almindelig Skjoldbregne på
det største individ. Daugbjerg. Foto P. Wind 2 1 - 1 1 -2004.
C/ose-up o n thefrond o( th e greates specimen of
Polystichum aculeatum.

Figur 3 . Det største individ afAJmindelig Skjoldbregne.
Daugbjerg. Foto P. Wind 2 J - 1 1 -2004.
The greates specimen oj"Polystichum aculeatum.

Tabel l . Forekomst af Abnindelig, Håret og Knunfumet Skjoldbregne i Damnark. Oversigt over samtlige lokaliteter,
hvor der inden for de seneste 200 år har registreret fund af a1ten. Listen er ordnet alfabetisk. For hver lokalitet er
angivet årstal for ældste og nyeste registrering med kildeangivelse i parentes. Enlige tal i parentes henviser til de
upublicerede kilder. Litteraturangivelser af fimd, der ikke kan henføres til et eksakt årstal, er angivet med
citationstegn. PL Poul Larsen, EW Erik Wessberg, PW Peter Wind, BØ Benjamin Ø.llgaard, HØ Hans Ø.llgaard.

Almindelig Sjoldbregne
TBU d. 2. - Svanehmden, Hjøning uå (3).
TBU d. 5 . - Store Vilcbnose v. Åby Kirke uå, folvildet (3).
TBU d. I l . - Ugbnose, Rold Skov 1 8 9 1 (Møller & Ostenfeld 1 902).
TBU d . 1 4 . - Kistmp 1 992-2004 (HØ, PW, 3).
TBU d. 1 5 . - Daugbjerg 1 989-2004 (BØ + HØ, BØ + PW, 2).
TBU d. 2 1 . - Skanderborg, melerat 1 974 (EW, 3).
TBU d. 25. - Bje1t Strand, hegn (PL, 3); Stenelemp Skov ' 1 872-78' (Lange & Moltensen 1 878-79).
TBU d. 30. - Sellebjerghede 1 908 (1).
TBU d. 32. - Kirkeby 1 905- 1 908 ( 1 ,2).
TBU d. 36. - Nysted 1 892 ( l ); Fuglsang, stengærde 1 893 - 1 895 ( 1 ,4); Guldborg, ' Friis' Bakke 1 9 1 8 ( l ) .
TBU d. 3 7 . - Koliselitze Skov 1 87 3 - 1 8 8 1 (Larsen 1 980, 1 989).
TBU d. 42. - Nørager Skov, plantet > 1 886 (anonym 1 886).
TBU d. 45b. - Frede1iksborg, slotsmm ' 1 878-88' (Lange 1 886-88).
TBU d. 47. - Græsholm, Ærtholmene 1 849-1 893

(l); Stejlebjerg, Hammershus 1 86 1 - 1 886 ( 1 ,4); Dønddal l 974-

2004 (PW, 4).
TBU d. 53. - Asserballe > 1 9 1 3 (Christiansen l 9 1 3).

Håret Skjoldbregne
TBU d. 1 5 . - Daugbjerg 1 992-2004 (HØ, BØ + PW).
TBU d. 45b. - Frede1iksdal Skov 1 862, f01vildet ( l ), 1 893

(l).

Krumfinnet Skjoldbregne
TBU d. 5 1 . - Ga.llehus, Tønder > 1 9 1 3 (Christiansen l 9 1 3).

93

Flere eksempler tyder på, at en så
dan langdistancespredning forgår,
selv om det er svært at påvise. Et
eksempel er Bjerg-Ulvefod (Diplw
siastrwn alpinum), der med mel
lemrum optræder i Danmark, hvor
den næppe dyrkes, og hvor der ikke
er andre, kendte sporekil der. Ø liga
ard ( 1 982) rapporterede en juvenil
plante afBjerg-Ulvefod (i artiklen
forvekslet med Flad Ulvefod (D.
complanatum)) fra en grusgrav ved
Kistrup. Øllgaard ( 1 985) påviste en
hybrid mellem Bjerg-Ulvefod og
Cypres-Ulvefod (D. tristachyum)
fra en vestjysk hede, hvor Bjerg
Ulvefod ikke er kendt. Denne hy
brid kan bedst forklares ved at anta
ge, at sporer af Bjerg-Ulvefod er
langdistancespredt til lokaliteten,
hvor Cypres-Ulvefod i forvejen
voksede.
Det er nærliggende at antage, at de
norske bestande er spredningskilde
for de danske individer afHåret
Skjoldbregne, da meget af Dan
marks vejr kommer fra Norge. Det
kan dog ikke udelukkes, at indivi
derne af såvel Almindelig som Hå
ret Skjoldbregne kan være spore
spredt fra dyrkede individer i Dan
mark. Hjortetunge (Asplenium
scolopendrium), der dyrkes i haver,
vokser også ved Daugbjerg. Disse
tre sjældne bregner er alle kalktole
rante eller kalkyndende. Bregner er
generelt begunstigede af de vækst
betingelser, som findes i Daug
bjergegnens skyggefulde jordfalds
huller: jorden er porøs og veldrænet
og luftfugtigheden er høj . Desuden
er der udbredt jordkrybning på de
stej le skråninger, så der hele tiden
er konkurrencefri jord for sporerne
at spire på. Derfor er det antagelig
let for sporer at etablere nye planter
her, hvadenten de kommer fra nær
eller fjern.
Det er usikkert hvilke kriterier, der
ligger til grund for at antage, at
skjoldbregneindivider skulle være
enten plantede, indslæbte eller ha-
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veflygtninge. Deres status i den
henseende har været genstand for
diskussion (se f.eks. Wiinstedt
1 953, Løjtnant & Worsøe 1 977,
1 993). Mange af de ældre fund er
gjort i nærheden af bebyggelse eller
på menneskeskabte biotoper, jf. ta
bel l . Nogle af belæggenes etiketter
har oplysninger om forvildning. An
dre ældre angivelser er uden belæg,
og nogle er kun andenhåndsangivel
ser. Oplysningerne i tabel l er såle
des behæftet med usikkerhed.
Skj oldbregneindividerne findes ikke
længere på de gamle lokaliteter, en
ten af naturlige årsager, eller fordi
de blev gravet op og indplantet i ha
ver, en ikke ualmindelig skæbne for
smukke bregner.
Det vil kræve en omfattende DNA
analyse af planter både i plantesko
ler, haver og de naturlige bestande
af disse arter i de omkringliggende
lande for at bestemme oprindelse af
de danske populationer, og det er
selvfølgelig udenfor rammerne af
denne artikel. Da Danmark ligger
inden for artens naturlige udbredel
sesområde, formoder vi, at bestan
den afHåret Skjoldbregne ved
Daugbjerg er naturligt forekommen
de.
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Slørvingen

Perlodes microcephalus i fremgang

i Danmark

Jens Skriver', Frank Jensen2, Peter Bundgaard3 & Peter Holm4

The stonefly Perlodes microcephalus (Pietet

1 833)

(Perlodidae,

Plecoptera) expanding its •·ange in Denmark

The stonefly Perlodes m icrocephalus (Plecoptera) is the (argest mernher of
tb is insect group in Denmark. Tbe other large stonefly species Dinocras
cephalotes (Perlidae), Perlodes dispar (Perlodidae) and Isogenus nube
cula (Perlodidae) have only been found at a few si tes and have not been re
corded in Denmark since 1 949, 1 955 and 1 975, respectively. Ear·lier, P mi
crocephalus was endangered (red listed) due to stream pollution and
stream regulation. However, during the last 20-25 years habitat and water
quality of most Danisb streams bas improved considerably. This study
combines ol d finding sites with data ( 1 993-2005) from existing national
and county monitoring programmes. Additional data collected by the aut
bors o n occurrence o f exuviae are al so included. The species occurs in Den
mark in small, medium and large streams (width > 2m) from tbe sea level
and up to about 60 m above tbe sea level. P microcephalus is now again
found in streams from wbicb i t bad disappeared.
A map with the present distribution of Perlodes microcephalus is sbown
and it is calculated that P microcephalus now occurs over a stream length
greater than 600 km. This corresponds to about 1 0% of the 2.-5. order
streams (width > 2 m) in the central part o f Jutland.
Key words: Perlodes microcephalus, distribution, water qua/i/)', Den
mark

Perlodes microcephalus er med en
længde på 1 2- 1 8 mm (han) og 1 7-25
mm (hun) Danmarks største nu
levende slørvinge (LiIlehammer
1 988). Den ti l hører familien Perlo
didae, der sammen med familien
Perlidae udgør de største danske
slørvinger. Den nærtstående art, Per
lodes dispar har kun været kendt fra
den nedre Gudenå (Langå-Randers,
1 906-55), mens Isogenus nubecula
(Perlodidae) kun er registreret fra
Storå med to fund ( 1 949 og 1 975).
Den tredj e art, Dinocras cephalotes

(Perlidae), er kun kendt fra Grejs Å
( 1 867- 1 949) og fra Otten Bæk
( 1 9 1 1 ). Trods omfattende undersø
gelser er de tre sidstnævnte arter
ikke genfundet i en længere årrække.
D. cephalotes vil næppe kunne for
veksles med de andre atter, og D.
cephalotes må detfor betragtes som
uddød, idet artens tidligere leveste
der har været kraftigt påvirkede af
forurening og regulering (Orten
Bæk). l modsætning hertil vil både
P dispar og I. nubecula i felten
kunne forveksles med Perlodes mi-

crocephalus. Status for disse to arter
må betragtes som temmelig usikker,
men det kan ikke helt udelukkes, at
arterne vil kunne genfindes, idet især
Storå (I. nubecula) og til dels den
nedre Gudenå (P dispar) ikke har
lidt samme overlast som D.
cephalotes' s levesteder.
Perlodes microcephalus er vidt ud
bredt i Europa, men mangler i Nor
ge, Sverige, Finland og Island (IIIies
1 978). I Danmark lever arten således
i den nordligste del af sit udbredel
sesområde. De nærmeste forekom
ster af P microcephalus er i det
nordlige Tyskland nær Hamburg
(Clu·. Feld og M. Brunke, pers.
komm. 2005). Arten er ikke i nyere
tid registreret i Scbleswig-Holstein.
Perlodes microcephalus lever både i
det europæiske lavland (Brinkmann
& Reusch 1 998) og i alperne op til
ca. 1 500 meter over havet (W. Graf,
pers. komm. 2005). Arten kan fore
komme både i små, mellemstore og
store vandløb. I Danmark findes P
microcephalus lige fra de mindre
bække (ca. 2 m) til de største vand
løbs nederste strækninger (Grøn
2000; Mahler & Jensen 2000;
Bundgaard & Aagaard 2003 ). Den
tidligere kendte udbredelse i Dan
mark omfatter det centrale Vest- og
Østjylland (Jensen 1 95 1 , Hynes
1 953 og Aagaard 1 994). Arten har
aldrig været registreret nord for
Limfjorden eller syd for Kolding.
Larven af Perlodes microcephalus
er et rovdyr knyttet til vandløbenes
sten- og gmsbund (Fig. l ). Arten har
i Danmark en 1 -årig livscyklus med
forekomst af larver fi·a august til
april. Voksne individer (Fig. 2 og 3)
findes i april og maj (Wiberg-Larsen
1 984). I Danmark er fuldvingede
banner kun kendt i 5 eksemplarer fi·a
Funder Å og Lindenborg Å.
P microcephalus stiller krav til et
høj t iltindbold i vandet samt gode
substrat- og strømforhold. Tilstede-

'Danmarks Miljøundersøgelse!; Vej/søvej 25, 8600 Silkeborg, 2Naturhistorisk Museum, Wilhelm Meyers A/te 210, Univer
siletsparken, 8000 Arln1s C, 3Ringkøbing Amt, Østergade 41, 6950 Ringkøbing, 4Arhus Amt, Lyseng A/te l, 8270 Højbjerg
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værelse af arten betragtes derfor
som tegn på en god vandkvalitet så
vel som en god fysisk tilstand. Dette
afspej les i forskellige landes biologi
ske moniteringsmetoder bl.a. det en
gelske (BMW P), franske (IBGN),
tyske og østrigske (Saprobieindeks)
samt det danske system (DVFI),
hvor Perlodes alle steder tillægges
stor vægt som indikator for en god
miljøtilstand ( Aimitage et al. 1 983;
Friedrich 1 990; AFNOR l 992; M il
j østyrelsen 1 998).
F igur l . La1ve af slØlvingen Per lodes microcephalus. Foto: Jens Skriver
Lan1ae ofthe slonefly Perlodes microcephalus.

Figur 2. Voksen hun af Perlodes microcephalus. Foto: Jens Skriver
Fenwle ofPerlodes microcephalus.

Figur 3. Voksen han af Perlodes microceplwlus. Folo: Jens Skr iver

Aia/e o/Periodes microcephalus.
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Med stigende organisk forurening op
gennem det 20. århundrede fra byer,
landbmgsejendonm1e, mejerier, slag
terier og dambmg samt fysisk for
arrnning afvandløbene forsvandt
store dele af rentvandsfaunaen fi·a
mange vandløb (Jensen & Jensen
1 980a). Visse arter af slø1vinger,
døgnfluer og vårfluer er i Danmark
derfor primært kendt fi·a gamle ind
samlinger, og betragtes nu som en
ten uddøde eller eventuelt kun at
forekomme på enkelte lokaliteter i
landet (Skriver & Nielsen 2000).
Andre arter forsvandt fi·a hovedpar
ten af vandløbene, men havde dog
fortsat spredte bestande på stræk
ninger som undgik de værste fmure
ninger. Til denne gmppe hører Per
lodes microcephalus som i bl.a.
Skjern Å, Gudenå opstrøms for
Mossø, Lindenborg Å opstrøms
Rebild, Tjærbæk og Granslev Å i
hele perioden havde gode livskrafti
ge populationer (Wiberg-Larsen
1 978; Mahler & Leonard 1 987; Vej
le Anlt 1 989).
For at imødegå den stigende fmure
ning blev Milj øbeskyttelsesloven
vedtaget med virkning fi·a 1 974, og
amterne udarbej dede efterfølgende
planer for recipienternes tilstand. På
baggrund herafblev der af kommu
nerne foretaget en stor indsats for at
nedbringe forureningen til et accep
tabelt niveau. Spildevandet fra store
punktkilder som slagterier og meje
rier blev afskåret til renseanlæg, og
disse er gennem årene blevet udbyg
get til stadig mere effektiv rensning

(Miljøstyrelsen 2004). l slutningen
af 1 980'erne blev der endvidere
gjort en stor indsats til begrænsning
af ulovlige landbrugsudledninger af
møddingsvand, aj le og ensilagesaft
til vore vandløb. Og samtidig blev
forureningen fra dambrug væsentligt
reduceret især som følge af vedta
gelsen af dambrugsbekendtgørelsen
i 1 989. Alle disse tiltag har medført,
at udledningen af fosfor og organisk
stoffra punktkilder er faldet til un
der 1 5% af udledningen i 1 989 (Mil
jøstyrelsen 2004), og uden tvivl end
nu mere sammenlignet med
1 970'erne. Vandkvaliteten i de dan
ske vandløb er tilsvarende blevet
gradvist forbedret gennem de sene
ste 20-25 år (Fig. 4) - først som for
bedringer i de biologiske forhold
især i de mellemstore og store vand
løb, men efterhånden også i de min
dre vandløb (Skriver 2004). Opfyl
delse afmålsætningerne for danske
vandløb er således gennem de sidste
5 år steget fra 39 til godt 50%. Alt i
alt er vandkvaliteten nu de fleste ste
der så god, at denne ikke længere
udelukker forekomsten af en rent
vandskrævende smådyrfauna. Y der
ligere forbedring afvandløbenes
miljøtilstand kan nu i mange tilfælde
primært opnås gennem forbedring af
vandløbenesjj,siske forhold, bl.a.
gennem ophør eller begrænsning af
vandløbenes vedligeholdelse (grøde
skæring og opgravninger). I det
vestlige Jylland udgør udledning af
okkerholdigt drænvand mange steder
det største miljømæssige problem.
Vandløbene er her mange steder så
belastede med okkerforbindelser, at
en egentlig rentvandsfauna ikke kan
etablere sig.
Den danske liste over truede og
sjældne planter og dyr (rødlisten)
afspejler, at Perlodes microcephalus
har været væsentligt berørt af huma
ne påvirkninger. Forureningen af
vandløbene betød således, at arten i
1 980 i forbindelse med udarbejdel
sen af status over den danske dyre
verden blev betragtet som " næsten
uddød" (kategori II) (Jensen & Jen-
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Figur 4. Udvikling i vandkvaliteten, målt som Biologisk Iltforbrug BIS i 8
midtjyske vandløb (4 østvendte og 4 vestvendte). Vandkvaliteten er generelt
forbedret i områdets vandløb. Tilsvarende forbedringer er konstateret i vancl
kvaliteten over hele landet. Data er fra de vandløb som i tabel l er vist med en
stjerne (to lokaliteter i Skjern Å).
The developmenl in water quali/y measured as BODS content }i-om 8
stremns situafed in central Jutland. The t·vater quality has generafly
improved within the period 1975-2003. A similar improvement in water
quality has been registered in all parts o.fDenmarie Data are ji-om the
streams marked in fable 1 (two siles in River Skjern).
sen 1 980b ). Ved udarbejdelsen af
rødliste 90 blev arten vurderet at
være i svag fremgang, men fortsat
vurderet som " akut truet " (kategori
E) (Jensen & Jensen 1 99 1 ). I mod
sætning hertil blev det ved den efter
følgende revision af rødlisten i 1 997
(Jensen 1 998) konkluderet, at P mi
crocephalus nu var øget kraftigt i
udbredelse i Gudenå og Storå, og
artens status blev ændret til " sjæl
den" (kategori R).
Materiale og metoder

Nærværenele arbejde sammenfatter
den eksisterende viden om Perlodes
microcephalus's tidligere og nuvæ
rende udbredelse i Danmark. Ældre
oplysninger om artens forekomst er
primært baseret på materiale fra Na
turhistorisk Museum, Århus, men
også materialet på Zoologisk Muse
um, København er medtaget (Frank
Jensen, pers. komm. 2004). Materia
let fra museerne omfatter især ima-

gines (voksne insekter) blandt de æl
dre fund. Oplysninger om artens re
cente forekomst er hentet fra det N a
tionale Overvågningsprogram som
frem til 2003 har omfattet l 053 sta
tioner, som blev undersøgt hvert år i
foråret (Miljøstyrelsen 1 998). Disse
data er herefter suppleret med oplys
ninger fra amternes regionale vand
løbstilsyn, som omfatter langt flere
stationer, og som samtidig omfatter
et meget stort antal vandløb, som
slet ikke overvåges i det nationale
program. Alle ovennævnte informa
tioner fi·a det nationale og regionale
tilsyn er indsamlet for perioden
1 993-2005 og består næsten udeluk
kende af fund aflarver. InfOimatio
ner om fund af Perlodes micro
cephalus indenfor denne periode
vurderes at repræsentere artens nu
værende forekomst. På baggrund af
ovenstående data vurderede forfat
terne dog, at stah.Is for P micro
cephalus på visse fimdsteder måtte

97

Figur 5. Tom larvehud (exuvie) af
Perlodes m icrocephalus. Foto: Jens
Skriver
Exuvia.e of ihe slonejly Perlodes mi
crocephalus co/lee/ed near the
siremil

bank.

betragtes som usikker. Med henblik
på eventuelt at verificere artens til
stedeværelse blev der derfor i især
2002 og 2003 af artiklens forfattere
foretaget besigtigelser af en række
lokaliteter ved bl.a. Karup A, tilløb
til Storå samt tilløb til Gudenå. Re
gistrering af exuvier (den sidste tom
me larvehud) på broer o.l. er her ble
vet anvendt, fordi metoden giver
mulighed for besøg på et stmi antal

Figur 6. Forekomst af Perlodes microcepha.lus i Danmark. De recente fund
( 1 993-2005) er vist med grøn signatur (-). Lokaliteter med ældre fund (før
1 960), men uden nyere registreringer er vist med åbne cirkler (o).
Dis/rib ulion afPerlodes microcepha!us in Denmark. The green cireles
show lhe present distrib ution (1 993-2005). Open cireles show o/d records
(befare 1960).

lokaliteter inden for en begrænset
periode (Fig. 5).
Resultater

Ud fra de indsamlede informationer
er det muligt at give en oversigt over
den liltværende udbredelse af Per-

/odes microcepha.lus

i Danmark
(Fig. 6). Fund i perioden 1 993-2005
betragtes som dækkende for den nu
værende udbredelse (Tab. l ). P. mi
crocepha.lus er i denne periode fun
det på 142 lokaliteter fordelt på 63
vandløb.

Tabel l (p. 99). Forekomst af Perlodes microcephalus i Danmark . ..Eldre såvel som nyere fund er angivet. L = larve,
Ex = exuvie (tom larvehud), I m = imagines (voksen), v. = ved, o.s. = opstrøms, n.s. = nedstroms. Signaturen *) angi
ver, al der fra disse vandløb er vandkemiske data (se Fig. 4).
Danish records of the slone.fly, Perlodes microcephalus, in vm·ious siremu syslems (Systen1; A 111ea.ns "river ") and
slreams (Vandløb), siles (Strækning), lime perfods (Fund) and developmenlal stages (Stadie). All known .fi'ndings
a.re included. The lab/e ineludes bo/h o/d and recenl records. L = la.rva.e, Ex = exnviae, !m = ima.g ines. The sig
nalure *) indicale waler quali/y data used in Fig. 4.
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System

Vandløb

Strækning

Fund
1 923-25

Stadie

KoldingA

Kolding A

v. Ejstrup

Vejle A

Grejs Å

Grejsdal

1 949 (kun et fund)

Ex

St. Hansted A

St. Hansted A

Fra Kollerup/Fæbæk til Hanstedgård

1 9 9 1 -2003

L, Ex

Gudenå systemet

Gudenå * )
Gudenå
Gudenå
MattruR Å
Salten A * )
Skærbæk
Funder Å
Voe l Bæk
Gjern A
Borre A
Mallebæk
Brandstrup Bæk
Tj ærbæk
Hadsten Lilleå * )
Houlbjerg Bæk
Granslev A
Garverbæk
Voer Molleå
Mostgård Bæk

Åstedbro - Klostermolle
Emborg Bro
Kongensbro
Stidsmolle
v. Salten Bro
Skærbæk Plantage
Funder Station
v. Smingevej
v. Gjern Bakker
S.Ø. for Borre - Gudenå
v. Bjerringbro
v. Ulstrup
Enslevgård - Gudenå
Hadsten - Lojstrup
nedre lob
Torup Bro - Lilleå
Granslev Hede-Tjærbæk
Voer Malle - Lilleå
n.s. Mostgård Dambrug

1 995-2003
1 99 1
1 926 (kun et fund)
1 965-2003
1 995-2003
1 998-2002
1908-35
2000-2005
2001 -2004
2002-2003
2003
2000
1 995-2003
2000-2002
2001
1 974-2002
1992-2001
2001
1 998

L, Ex, l m

L, Ex, l m
L, Ex
Ex
Ex
L
L, Ex, lm
Ex
L
L
L
L
L

Lindenborg A

Lindenborg A
Grode Bæk

Norlund Skov - Rebild,
o.s. ud lob i L indenborg

1 994-2003
2004

L
L

Vil lestrup Å

Lundgård Bæk

1 944

L, l m

Sonderup Å

Sonderup A

Hyldal vandmalle

1 948

lm

Binderup Å

B i nderup Å

Binderup Molle

1 950

Ex, l m

Simested Å

Simested Å

Sdr. Borup Bro

1 975-1998

L

Skals Å

Skals A

Ej strup Bro

1 976-2002

L

*)

�uderupholm)

Ex

L
Ex
L, Ex

lm

Fiskbæk Å

Rævind Bæk

Vej bro Tårup-Sparkær

1 994- 1 998

L

Karup Å

Karup Å
Haderup Å
Åresvad A
Sejbæk

Agerskov - Nikkelborg
v. Haderup
n.s. Alskov Dambmg
o.s. Sejbæk Dambrug

1 995-2003
2003
1995
1 993

L, Ex
Ex
L
L

Storå

Storå
Storå
Råsted Lilleå
ldom A
Gryde A
VegenA
Sunds Norreå
Herningsholm A

Holstebro - Vemb
Ørre - Vandkrafiso
o.s. Fuglsang Bro
v. Hestbjerg Plantage
v. Åbjerg
Vinding Kirke - Holstebro
Ø for Norre Linå
v. Ørre

1 994-2003
1 999-2003
2003
2004
2004
2003-2004
2003
2003

L, Ex, l m
L, Ex
L
L
L
Ex
Ex
Ex

Madtun A

Madum A

vejen Tim-Ul fborg

2001

L

Hover A

Randbæk

ved Spjald

1 998

L

Skjern A

Skjern A * )
Ganer A o g Bundsbæk
Tarm/Gråhede Bæk
Omme Å
Gundesbol A
Hoven A
HallundBæk
Odderskær Bæk
Vorgod Å
Von Å
Abild Å
DavJing Bæk
Karstoft Å
Ronnum Bæk
Rind A
Fjederhalt A
Holtum A * )
Brande A *)

Tykskov - Lonborg
ved Kongsilolm
Egvad Kirke - n.s. Tarm
amtsgr .- Sonderskov
v. Rosendal
Simmelgård - n.s. Hoven
Øgelund - Omme A
S. V. for Vester erge
Barde - Skjern
Kibæk - Troldhede
v.Abi ltrup
n.s. Sonder Grene
Norre Grene, Blåkær
S . for Ultoft
Kidderis
N. for Norre Kolkær
n.s. Kvindebæk
Brande by

19 4 1 -2002
1 996-2003
1997-2001
2000-2001
1 999
1 995-2002
2003
2003
1 989-2003
1 995-2001
1 994-2003
2003
1 992-2003
1 993-2003
1 994
2003
2003
2001

L
L
L
L, l m
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

�

L, Ex, l m

L

Lydum Å

Lydum Å

Skrumsager Mark

2004

L

Varde A

Varde A
Alslev A
Holme A

Hodde - Varde
v. Forum Bro
S. for Baldersbæk Plantage

1 9 1 6-32, 1 997-2003
2002
1 934, 2000

L, Ex, lm
L
L, l m
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VandJobs system

St. Hansted A
Gudenå
Lindenborg A
Simested A
Skals A
Fiskbæk A
Karup A
Storå
Madum A
Hover A
Skjern A
Lydum A
Varde A
Danmark, total

Udbredelse (km)

8
92
12
6
5
l
76
91
5
255
54
607

Tabel 2. Udbredelse af Perlodes mi
cmcephalus i en række danske vand
systemer i 1 993-2005. Den samlede
forekomst i de enkelte vandløb er ba
seret på et skøn med udgangspunkt i
de f.1ktiske registreringer.
Occurrence (Udbredelse) o( the
stonefly Perlodes microcepbalus in
Danish strecm1s. Total stream leng/h
(km) with recent known populations
is estimated ji'Om recent r(xords
(1 993-2005).

Arten er vidt udbredt i de store øst
og vestjyske vandløbssystemer, Gu
denå, Karup A, Storå og Skjern A,
ligesom arten, efter igen at være regi
streret i Varde A-systemet, også her
synes at sprede sig. I disse store
vandsystemer findes P microcepha
lus fra små 2-3 meter brede bække,
og bortset fra Gudenå, helt ud i ho
ved løbene til udløbet i havet. I Skjern
A fineles arten på en næsten 90 km
lang ubrudt strækning af hovedløbet
(Tykskov til Ringkøbing Fjord),
mens arten i både Karup A og Storå
forekommer i ca. 65 km af hovedlø
bet. l Gudenå forekommer P micro
cephalus kun i hovedløbet opstrøms
for Mossø på en ca. 30 kn1 lang
strækning. Karakteristisk for fore
komsten i Gudenåen i øvrigt er, at
den forekommer i store bestande i en
række af de mindre tilløb, bl.a. Mat-

1 00

Figur 7. Lindenborg Å i Himmerland. På strækningen opstrøms for Reb i Id
fineles en udpræget rentvandsfauna med forekomst af en god bestand af Per
lodes microceplwlus. Foto: Jens Skriver
The s lremn Lindenborg A in nortliem Juriand suppor/s a fine population o(
Perlodes microcephalus.

trup A, Borre A, Tjærbæk og Gran
slev A. Ud over de store vandsyste
mer forekommer P microcephalus
endvidere i en række mindre selv
stændige vandløb. I flere af disse er
der kun gjort enkelte fund, mens be
standen i f.eks. Lindenborg A op
strøms Rebild (Fig. 7) er meget tal
rig.
Ud fra registreringerne i 1 993-2005
kan forekomsten af P microcepha
lus beregnes til at udgøre ca. 600 km
vandløb i Danmark (Tab. 2). Inden
for udbredelsesområdet i det centrale
Jylland svarer dette til, at Perlodes
microcephalus forekommer i ca.
l 0% afvandløbene med en bund
bredde over 2 meter.

danske vandløb gennem de sidste
20-25 år har medført, at stærkt for
urenede vandløbsstrækninger nu kun
forekommer i begrænset omfang. Og
vandløb der tidligere var moderat
forurenede er nu i mange tilfælde
kun svagt fomrenede eller næsten
uforurenede (Skriver & Nielsen
2000). Dette har medført, at rent
vandskrævende arter af døgnfluer,
slørvinger og vårfluer er genindvan
dret til vandløb, hvorfra de gennem
en årrække har været fortrængt
(Wiberg-Larsen et al. 1 994; Grøn
2000; Mahler & Jensen 2000). På
landsplan har forbedringerne i vand
kvalitet og vandløbenes fysiske for
hold betydet, at en lang række rent
vandsformer nu optræder hyppigere
end tidligere (Skriver 2004).

Diskussion

Forbedringen afvandkvaliteten i de

Gennem de senere år er der kommet

en række oplysninger om at også
slørvingen, Perlodes microcephalus
igen findes på lokaliteter hvorfra den
tidligere var forsvundet (Aagaard &
Bolet 1 997; Mahler & Jensen 2000;
Grøn 2000; Bundgaard & Aagaard
2003). Opgørelsen over artens nu
værende udbredelse viser, at arten nu
stort set forekommer i hele det hidtil
kendte område for arten (Fig. 6).
l Vestjylland er P microcephalus
gået frem i alle de store vandløbssy
stemer Varde Å, Skjern Å, Storå og
Karup Å. Arten findes nu på 60-90
km lange strækninger af hovedløbe
ne til udløb i fjord eller hav. I Varde
Å var arten ellers ikke blevet regi
streret i perioden 1 934-95 (Mahler
& Jensen 2000). l Storå havde arten
i en længere årrække kun været
kendt fi'a en kort strækning i Holste
bro (Aagaard & Bolet 1 997). I Ka
rup Å havde arten tilsvarende i en
række år kun været kendt fra det
nedre løb ved Skive (Frank Jensen,
pers. comm. 2004). Ud over hoved
løbene findes P microcephalus end
videre i en række af de større tilløb.
l Skjern Å f.eks. i tilløbene Rind Å
(Fig. 8), Vorgod Å, Karstoft Å og
Omme Å, mens arten i Storå syste
met nu kendes fra hovedparten af de
større sydlige tilløb samt fra Sunds
Nørreå (Tab. l ).

r Østjylland er p microcephalus ud
bredt i Gudenå systemet samt i St.
Hansted Å og Lindenborg Å. I Gu
denå systemet forsvandt P micro
cephalus fra Funder Å, Salten Å ' s
hovedløb samt fra Hadsten Lilleå. r
de to første tilfælde som følge af
dambrugsdrift og i Hadsten Lilleå
som følge af udledning af dårligt
renset spildevand fra slagteri og
spildevandsanlæg i Hadsten, samt
som følge af forgiftninger. Efter for
bedring i vandkvaliteten er P micro
cephalus nu igen fundet i både Sal
ten Å og i Hadsten Lilleå. l Østjyl
land er P microcephalus endvidere
udbredt i et antal tilløb til Gudenå,
som alle har god vandkvalitet og god
fysisk vandløbskvalitet. I disse til-

Figur 8. Rind Å er et af de store ti lløb til Skjern Å. Her lever larven af Per
lodes microcephalus. Foto: Jens Skriver
The siremil Rind A is a tribulaJ)' lo the Skjem Rive1: L arvae oj' Perlodes
microcephalus have beenjound in this part ofthe slream.
løb, bl.a. Mattrup Å, Borre Å,
Tjærbæk, Granslev Å og Voer Møl
lebæk har P microcephalus for
mentlig hele tiden haft livskraftige
populationer, idet disse vandløb ikke
har været væsentligt påvirket affor
urening.
Perlodes microcephalus var tidlige
re i Østjylland kendt fra de himmer
landske vandløb B inderup Å, Søn
derup Å og Villestrup Å som har
haft intensiv dambrugsdrift siden
midten af 1 900'tallet. Visse af dam
brugene blev endda anlagt endnu tid
ligere. I disse vandløb er der ingen
registreringer af P microcephalus i
nyere tid. Længere sydpå i Østjyl
land har arten været kendt fra et
fund i Grejs Å ( 1 949) samt fra Kol
ding Å ( 1 923-25). I disse vandløb er
der ingen nyere registreringer af ar
ten. Derudover er der l fund af P

111icrocephalus fra Gudenåen (ved
Kongensbro) i 1 926, men ingen nye
re registreringer fra denne del af Gu
denå.
Den særlige registrering afexuvier
foretaget af forfatterne supplerede
de nationale og regionale data med
flere nye vandløb for Perlodes mi
crocephalus, bl.a. Vegen Å og Ha
derup Å. Derudover blev artens til
stedeværelse bekræftet i Borre Å,
Møllebæk, Hadsten Lilleå og St.
Hansted Å, hvor arten enten ikke var
registreret i nyere undersøgelser eller
ikke var medtaget i amternes opgø
relser. Registrering af exuvier kan
således udgøre et væsentligt supple
ment til de traditionelle indsamlinger
med ketcher i vandløbet.
Fremgangen for P microcephalus
vurderes ud fra data primært at være
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sket gennem de sidste l 0- 1 5 år. Der
er endvidere i denne periode en del
registreringer af P microcephalus
fra vandløb, hvorfra arten ikke tidli
gere har været kendt. I Storå-syste
met er P microcephalus således nu
kendt fra de fleste større tilløb, mens
arten i Gudenå-systemet nu også
kendes fra Yael Bæk og Gjern Å,
hvorfra arten ikke tidligere har været
registreret på trods af mange tidlige
re indsamlinger i disse vandløb. Ar
ten har i disse to tilløb nær Silke
borg fået en stabil bestand, idet den
er fimdet hvert år i perioden siden
henholdsvis 2000 og 200 l . At P mi
crocepha!us er gået fiem indenfor
de sidste ca. l O år kan endvidere il
lush·eres ud fra det regionale tilsyn i
Ringkøbing Amt (Bundgaard &
Grandahl 2006). I de to perioder
1 993- 1 996 og 2001 -2003 blev de
samme 709 lokaliteter undersøgt. P
microcepha!us blev i den sidste pe
riode registreret mere end 3 gange så
hyppigt som i den første periode.
På trods af den øgede udbredelse i
de senere år mangler P microcepha
!us som tidligere omtalt fortsat i fle
re af de vandløb, hvor den tidligere
forekom, men hvorfra den forsvandt
på grund af forurening. Arten er så
ledes endnu ikke vendt tilbage til de
himmerlandske vandløb Sønderup
Å, Binderup Å og Villestrup Å (fi
gur 6). På nuværende tidspunkt er
forureningstilstanden forbedret væ
sentligt især i de to første vandløb,
og manglende forekomst af a1ten
vurderes primælt at være et spørgs
mål om indvandring, idet arten ikke
er nogen god flyver. Den gode be
stand af P microcepha!us i den
nærtliggende Lindenborg Å giver
dog mulighed for, at arten på lidt
længere sigt vil kunne sprede sig til
de øvrige vandløb, som ligger i en
afstand af 5- l O km. I to vandløbs
strækninger i Gudenåens opland er
P microcephalus endnu ikke gen
indvandret. Det er Gudenåen
(Sminge til Kongensbro) og Funder
Å. I Gudenå nedsh·øms Sminge Sø
er årsagen at vandkvaliteten stadig i
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væsentlig grad er påvirket af plank
tonalger fra de opstrømsliggende
søer (Skriver & Holm 1 998). På
denne strækning kan P microcepha
!us genindvandre fra Gjern Å og
Borre Å, såfremt vandkvaliteten for
bedres yderligere. I Funder Å er
vandkvaliteten væsentligt forbedret,
men vandløbet er dog fortsat bela
stet af dambrugsdrift A1tens nær
meste mulighed for rekruttering er
Salten Å' s øvre løb, hvorfi·a der er
ca. 5 km. I Grej s Å ved Vejle og
Kolding Å er arten heller ikke gen
fimdet Forureningstilstanden er
også i disse vandløb væsentligt for
bedret. Perlodes microcephalus har
dog her langt til de nærmeste kendte
bestande i Gudenå og Omme Å med
henholdsvis ca. 1 5km og 30km (Fig.
6), og arten må formodes at få væ
sentligt vanskeligere ved at genind
vandre her.
At spredning er mulig gennem mi
gration (flyvning) afvoksne ses af
det faktum, at både han og hun af P
microcepha!us i 1 978 blev indfan
get på Stavbjerg øst for S ilkeborg.
Nærmeste potentielle levested er
snævringen ved Sejs som ligger ca. l
km væk. Lokaliteten har dog nær
mest karakter af sø, og larvelokalite
ten for disse imagines kan derfor
tænkes at ligge noget længere væk,
idet de nærmeste kendte vandløbslo
kaliteter for arten ligger ca. 8-9 km
væk.
Konklusion

Fremgang for den rentvandskræven
de del af smådyrfaunaen, primært
døgnfluer, slørvinger og vårfluer er
tidligere blevet dokumenteret lokalt
og nationalt (Wiberg-Larsen et al.
1 994, Skriver 2004). Denne udvik
ling med stadig større forekomst og
udbredelse af de rentvandskrævende
faunaelementer må forventes at fort
sætte i de kommende år. Allerede
foretagne tiltag er endnu ikke slået
helt igennem alle steder, idet en del
faunaelementer skal have tid til at
spredes. Dette gælder især i tilfælde,
hvor nye egnede levesteder ligger

langt væk fra det eksisterende udbre
delsesområde, og hvor insekterne
f.eks. skal flyve på tværs af oplands
grænser fra et vandløbssystem til et
andet. Derudover vil de kommende
års forbedringer betyde, at stadig
flere vandløbsstrækninger bliver til
gængelige for rentvandsfaunaen.
Perlodes microcepha!us er i de se
neste 2-3 år registreret i en række
"nye" vandløb. Det må forventes at
denne udvikling fortsætter. Forhå
bentligt vil tidligere levesteder for
arten, som nu er beliggende uden for
det nuværende udbredelsesområde
igen komme til at huse Danmarks
største slørvinge.
Tak

De jyske amter har leveret data om
registrering af Perlodes micro
cepha!us fi·a det regionale tilsyn.
Tak til Inge Graves Christensen
(Vejle Amt), Flemming Sørensen
(Ribe Amt) Hans Erik Jensen (Vi
borg Amt) og Peter Berg (Nordjyl
lands Amt).
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B O GAN M E L D E L S E
Michael Stoltze: Dansk Na/111: ISBN
87-02-01290-1. Forlaget Gylden
dalfor Bogpa og Arnold Buse/c
349 side1: Pris: 299 lo:
Forfatteren erklærer, at han ønsker
at fortælle om dansk natur på en
måde, som alle kan følge med i uden
at have forudgående kendskab til
biologi eller naturvidenskab. Dette
mål må siges at være nået et langt
stykke hen ad vejen. Teksten er holdt
på et niveau, så skoleelever på de
lidt ældre klassetrin burde kunne
bruge den som kilde i deres skolear
bejde.
Bogen er rigt illustreret med fotogra
fier fra dansk natur og af landskaber,
og så godt som alle fotos er af sær
deles høj kvalitet, såvel teknisk som
kunstnerisk. Det er en æstetisk ny
delse blot at betragte billederne, og
at de ofte illustrerer de ting, som for
klares i teksten, er absolut et plus.
Til i llustrationerne hører et dan
markskort bagest i bogen, på hvilket
de omtalte naturlokaliteter er afmær
ket.
Teksten er ret pædagogisk dispone
ret, idet den indleder med en generel
beskrivelse afDanmarks natur. Det
vil sige, klima, geologi samt landets
økologiske historie som en nødven
dig indledning til at forstå dets natt1r.
Derefter følger beskrivelsen af for
skellige nattu·typer i denne rækkeføl
ge: Havet, fjordene, kysteme, små-
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øer, de ferske vande, højmoser, klit
ter, heder, enge, overdrev skove og
agerlandet for til sidst at ende med
haver og parker og til slut byernes
natur. Der er mange gode faktuelle
oplysninger. De forskellige naturty
per bliver langtfra alle behandlet lige
ekstensivt, og de karakteristiske
planter og dyr, samt nattu·typernes
geologi, hvis sidstnævnte er rele
vant, beskrives mere eller mindre
udførligt. Specielt skal nævnes, at
alle de vigtigste skovtræer får hver
sin artikel.
Når dette er sagt, må det tilføjes, at
visse elementer i naturen kunne være
mere udførligt behandlet. Plantelivet
er oftest fint beskrevet, og blandt
dyrene er insekterne, først og frem
meste sommerfugle, også ret udfør
ligt omtalt. Derimod vil mere ornito
logisk orienterede læsere nok mene,
at nogle af de forskellige nattu·typers
karakterfugle burde have fået en
egen artikel på samme vis som skov
træerne. Pattedyr bliver også omtalt
ret "en passant" i de fleste nattJrty
pebeskrivelser, og småpattedyr bli
ver faktisk ikke behandlet, med min
dre man regner skimmelflagennus
med blandt disse. Det ville ellers
have været passende at inddrage dis
se økologisk vigtige arter, og f. eks.
havde det været naturligt i det store
afsnit om skovene at omtale rødmus,
da disse relativt ofte kan ses aktive
om dagen. Egernet omtales heller
ikke.

Litteraturlisten angives af forfatteren
blot at skulle være en liste over titler
ti l videre læsning. Den kunne dog
godt have indeholdt lidt flere titler
end blot ni. Bl. a. savnes der titler på
litteratur om fisk og pattedyr. Forfat
teren henviser i stedet læseren til
selv at undersøge det "hav" af bøger
om dansk natur, som er udkommet
efter 1 990.
Alt i alt må man sige, at bogen med
de nævnte forbehold er en udmærket
indføring i Danmarks natt1r for al
mindelige mennesker, og det fine bil
ledstof gør den til en god hjælp i un
dervisningen i biologi og naturgeo
grafi på folkeskole- og gymnasieniveau.
Philippe Provenr;al

Mindre meddelelse:

Verdens største skalle Rutilus

rutilus

(Teleostei, Cyprinidae) - fra Hvidkilde Sø,
Fyn.

Per Gørlz1 og Peler Rask Møller1

The Iongest and heaviest roach in the world - caught in Lake Hvidkil

In September 2003 , a 47 cm lang and 1 845 gram
heavy specimen of roach Rulilus rulilus was caught in a gill-net in Lake
Hvidkilde in Funen, Denmark. The specimen is the Iongest and heaviest
documented specimen ofthe species. Reparts on a few beavier specimens
are found in literature, but none of these can be verified today since the
specimens were not preserved.
Lake Hvidkilde is a 61 ha large lake sitt1ated in the soulbeastern part o f
Funen 35 km from Odense. Earlier, the lake was hypereutrofic, but a
successful rednetion in external nutrient load in combinalian with biomani
pulation in 1 997- 1 998 removing 1 1 .4 t o f bream Abrmnis bra11w resulted
in a dramatic change in the fish community. The increased abundance o f
food available for the remaining fish stock provided excellent growth con
ditions. Today, the lake is well-known for its super-sized fishes, where
bream up to 5 kilos, roach up to l kilo and especially perch Perca
jluvialilis of 1 - 1 .5 kilos are not rare.
de, Funen, Denmarl{.

Key words: Rulilus rulihts, roach, world record.

Fangst og identifikation

Under en undersøgelse af fiskebe
standen i Hvidkilde Sø på Fyn fan
gede medarbejdere fra Fiskeøkolo
gisk Laboratorium, Finn Topp og
Kenn C . Knudsen, i september 2003
blandt flere store skaller, Ru/ilus
rulilus, to usædvanligt store eksem
plarer på henholdsvis 1 845 g og 4 7
cm ( forklængde 4 1 cm) og 1 582 g
og 46, l cm ( forklængde 40,3 cm).
F iskene blev vejet på en elektronisk
analysevægt (Wedo, Accurat 5000,
5000gll g) i felten. Det stod straks
klart, at der var tale om en usæd
vanlig fangst, og det største eksem
plar blev sendt til Zoologisk Muse-

um i København (Statens Naturvi
denskabelige Museum). Her blev
fisken først udstillet for offentlighe
den, siden fikseret i 4% formalin og
gemt i 70% sprit, og tildelt muse
umsnummeret ZMUC P262 1 8 1 .
Der blev desuden taget vævsprøver,
skælprøver til aldersbestemmelse,
fotos og røntgenbilleder. Eksempla
ret har 12 rygfinnestrå ler, 1 3 gatfin
nestråler, 14 brystfinnestråler, 9
bugfinnestråler, 4 1 ryghvirvler, 4 1
sidelinjeskæl og 5 glatte svælg
tænder i en enkelt række (Fig. 1 ),
og er derfor helt i overensstemmelse
med beskrivelsen af en "ren " skalle
(Berg 1 949). Aflæsning af vækst-

ringe på skællene viste, at skallen
var 1 4- 1 5 år gammel.
I det følgende vil vi dokumentere, at
der er tale om Skalle, og at det
sandsynligvis er det længste og
tungeste sikkert dokumenterede ek
semplar i verden. Desuden diskute
res baggrunden for, at fiskene bliver
så usædvanligt store netop i Hvid
kilde Sø.
Skallen er en af vore almindeligste
ferskvandsfisk. Den findes i de fle
ste ferske vande og optræder især
talrigt i uklare, eutrofierede vande
( Otterstrøm 1 9 1 4 ). Den har ligesom
mange andre karpefisk (Cyprinidae)
relativt let ved at hybridisere med
andre beslægtede arter, fx kendes
eksempler på Brasenskalle
(A bramis brm1w*Rulilus rulilus),
Flireskalle (Blicca bjorkna*Rulilus
rulilus), Løjeskalle (Albumus
albumus*Rulilus ru lilus) (H01·sted
& Nielsen 1 988). Der er dog intet,
der tyder på, at det store eksemplar
fra Hvidkilde Sø er en hybrid.
I danske farvande forveksles skallen
oftest med Rudskalle Scardinus
eJy/hrophlhalmus. De to arter skel
nes sikrest ved, at Rudskalle har sav
takkede svælgtænder i to rækker.
Derudover har Rudskalle oftest et
bronzeagtigt skær og en mere opad
vendt mund end Skalle. Derimod er
karakteren med den relative place
ring af ryg- og bugfinner, som ellers
nævnes i mange værker, ikke anven
delig på store individer. På kæmpe
skallen er bugfinnerne placeret læn
gere fremme mod snuden end Jygfin
nen, hvilket skulle være karakteri
stisk for Rudskalle (Otterstrøm
1 9 1 4). Nielsen & Horsted ( 1 988)
påviste imidlertid, at finneplacerin
gen ændrer sig med størrelsen af fi
sken, således at bugfinnerne sidder
længere fremme hos store individer,
hvilket netop er tilfældet med eksem
plaret fra Hvidkilde Sø (Fig. l ) .

1Fiskeøkologisk Labora/oriwn, Torvegade 3 , 3000 HelsingØI; 1Zoologisk Museum, Universilelsparken 1 5, DK2 1 00 København ø.
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Fig. l . Skalle Ruti/us rutilus på 47 cm og 1 845 g fra Hvidkilde sø, Fyn, Danmark, september 2003. Svælgben med
svælgtænder under hovedet. Zoologisk Museum, katalog nummer ZMUC P262 1 8 1 . Foto Geert Brovacl.
Roach, Rutilus rutilus, 47 cm and 1 845 gfrom La/æ Hvidki/de, Fuenen, Den11wrk, Septe111ber 2003. Phmyngeal bone
and teeth shown bel01v the head. Zoological lvfuseum, catalogue number ZA1UC P262 l 81. Photo Geert Bro vad.

Hvidkilde So

Hvidkilde Sø er en 61 ha stor sø be
liggende 35 km sydøst for Odense,
hvor den indgår i Syltemade Å
vandsystemet. Søen har en gennem
snitsdybde på 2, 1 m og en maksi
mal dybde på 3,5 m. Vandets hy
drauliske opholdstid er beregnet til
knapt et halvt år. Søen har tidligere
haft en status som hypereutrof, men
en afskæring af spildevandstilførel
sen fra to mindre byer i 1 988-89
halverede fosforbelastningen til
søen (Fyns Amt 1 992). Samtidig
har søen i en årrække modtaget
mere vand (af god kvalitet) i form
aftrykvand fra grundvandsmagasi
nerne, idet vandindvindingen i op
landet har været mindre end tilladt
(Hansen, K. S . pers. kom111.) Frem
til 1 996 fluktuerede søvandets ind
hold af fosfor betydeligt med gns.
årsværdier fra 0 , 1 3 0 mg/l til eks
tremt højt på 0,579 mg/l. Vandets
klarhed i sommerperioden (målt ved
sigtdybden) i disse år var derfor ri n-
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ge, og søen var således uden under
vandsplanter (F i skeøkologisk Labo
ratorium 1 996). Fomd for opfisk
ningen var fiskebestanden domine
ret af unge årgange af Aborre, men
også Rudskalle, Skalle og Brasen
var afbetydning. Fiskeundersøgel
sen i Hvidkilde Sø i 1 996 påviste i
alt otte fiskearter: Skalle, Aborre
(Perca fluviatilus), Brasen
(Abramis brama), Rudskalle, Ged
de (Exos /ucius), Hork (Acerina
cernuta), Spej l karpe (Cyprinus
ccnpio) og Ål (Angui//a angui//a).
Trods søens høje næringsniveau var
fangsten af Skalle og Brasen for
holdsmæssig beskeden, mens fang
sten af Aborre hørte til blandt de
størst registrerede i danske søer (Fi
skeøkologisk Laboratorium 1 996).
Opfiskning, fødeoverskud, regule
ring og vandmiljø
Efter mindskningen i næringsstof
belastningen, blev der i 1 997- 1 998
fulgt op med en biomanipulation af

fiskebestanden i søen. Her blev der
opfisket i alt 1 1 ,4 tons Brasen i
gællegarn, svarende til 2. 1 97 Bra
sen med middelvægt 3,3 kg i 1 997
og 1 .099 Brasen med m iddelvægt
3,7 kg i 1 998. Fangsten svarede til
en reduktion på godt 80 % af søens
bestand af Brasen (Fiskeøkologisk
Laboratorium 1 998).
Opfiskningen ændrede fiskesam
mensætningen og fødebalancen i
søen markant. Udtyndingen af Bra
sen-bestanden gav en lempelse af
fødekonkurrencen i et omfang, at
væksten hos Aborre, Skalle og de
resterende Brasen øgedes betragte
ligt i årene efter ( Fiskeøkologisk
Laboratorium 1 998; Fiskeøkologisk
Laboratorium 2004). For Aborre
bestanden betød denne vækst en
etablering af en stor bestand af sto
re rovlevende Aborre i størrelsen
20-40 cm, der i størstedelen af peri
oden frem til den seneste fiskeun
dersøgelse i 2003 har været i stand

til at regulere (nedspise) de frem
voksende årgange af Skalle og Bra
sen. Brasen har således ikke haft
nogen antals- og vægtmæssig be
tydning siden opfiskningen (Fiske
økologisk Laboratorium 2004).
Den reducerede tæthed afkarpefisk,
dels etableret gennem opfiskningen
og dels vedligeholdt gennem
aborrernes rov, har mindsket præ
dationstrykket på dyreplanktonet,
som derved har kunnet øge græs
ningskontrollen af planteplanktonet
(algerne), hvorfor søen - som øn
sket - er blevet mere klarvandet si
den 1 997. Middelsommersigtdyb
den er gået fra 0,55- 1 ,32 m i årene
forud for opfiskningen til >2 m i
årene efter opfiskningen (Fiskeøko
logisk Laboratorium 1 996; Fiske
økologisk Laboratorium 2004). De
seneste år har en undervandsvegeta
tion etableret sig i søen med domi
nans af Spinkel vandaks og krans
nålalger (K. S. Hansen, pers
komm. ) . I 2004 blev der fundet fem
arter afvandplanter med et p lante
dækket areal på knapt 30% af sø
arealet og en dybdeudbredelse ned
til 2,9 m (Fyns Amt 2005) - altså
ikke langt fra søens maksimale dyb
de på 3,5 m. Opfiskningen har såle
des haft en yderst positiv effekt på
vandmiljøet.
Større fisk i Hvidkilde Sø

De senere år har lystfiskeriet i
Hvidkilde Sø oplevet fangster af
Brasen på op til 5 kg, Skalle på op
til l kilo og Aborre 1 - 1 ,5 kg. Fiske
nes aktuelle store størrelse i søen
tillægges en usædvanlig god vækst
pga. et fødeoverskud siden opfisk
ningen i 1 997 og 1 998, aborrernes
regulering afkarpefiskebestanden,
samt endvidere en ganske god vand
kvalitet og et stabilt vandmiljø.
Den ca. 1 5-årige rekordstore Skalle
på 4 7 cm og 1 845 g havde en alder
på 9- 1 0 år, da opfiskningen fandt

sted. En nærmere undersøgelse af
vækstringe på dens skæl forventes
at dokumentere det forbedrede fø
degrundlag i skallens sidste 5-6 le
veår.
Tilsvarende effekt på fiskebestan
den fra en biomanipulation med
kraftig vækst og stønelse hos fiske
ne kendes fra andre næringsrige
søer, fx Arreskov Sø på Fyn og En
gelsholm Sø i Jylland (Fiskeøkolo
gisk Laboratorium 2003 ; F iskeøko
logisk Laboratorium 2005).
Verdens største skalle?

Internet-ressourcen FishBase
(www.fishbase.org/search) nævner
en max-længde på 46 cm og max
vægt på 1 840 gram, altså både kor
tere og lettere end fisken fra Hvid
kilde Sø. Kilderne til disse angivel
ser er dog ikke primære og kan ikke
umiddelbart verificeres (An o n
1 99 1 ; Frimodt 1 995). Berg ( 1 949)
refererer til en russisk skalle fra
Lake Nero på 44 cm og 2 1 00 gram,
altså kortere og tungere end fisken
fra Hvidkilde Sø. Også den engel
ske lystfiskerrekord på 1 899 gram,
som fi·emgår af diverse hjemmesi
der, er angiveligt tungere, men så
vidt vides er disse fisk ikke gemt,
og art og vægt kan derfor ikke
verificeres videnskabeligt. Sidst
skal nævnes en nylig dansk lystfi
skerrekord af Skalle på 44,5 cm og
1 730 g fanget i en sydsjællandsk sø
(Ferskvandsfiskeribladet 2005), der
således er lidt mindre i længde og
vægt end nærværende rekordskalle.
Vi vælger derfor at konkludere, at
skallen fra Hvidkilde Sø er den hid
til største i verden - i hvert fald den
største, der kan verificeres sikkert.
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Michael Stoltze.
Kort: Steen Frimodt samt Kort
og Matrikelstyrelsen. Gyldendal
for Bogpa og Arnold Busck.
ISBN 87-02-0 1 290- 1 , l . udgave,
l . oplag 2005 . Indbundet 349
sider. ill. i farver. Cirkapris
299,00 kr. (anmeldes på side
1 04).

Dans){ natur,

Det nationale program for ove•·
vågning af vandmiljøet o g na
turen, programbeskrivelse 

Anonym. En del af serien:
Faglig rapport fra DMU., nr.
508. Redigeret af Lars M.
Svendsen. Danmarks Miljøun
dersøgelser, 2005. ISBN 877772-83 1 -9. l . udgave, l . oplag
2005 . Hæftet, 1 26 s ider. ill. Cir
kapris 1 00,00 kr.
Gen modificerede plante1·, Chri
stian Damgaard. En del af serien
Miljøbiblioteket, 7. I llustrationer
af Tinna Christensen & Kathe
Møge! vang. Danmarks Miljøundel 2 ,
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dersøgeiser & Hovedland. ISBN
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Grønlands geologiske udvikling 
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med en omtale af mineralske rå
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GEUS. 270 s ider. 2005 . I S BN : 87787 1 - 1 63-0.

Bo Larsen
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for praktikere, dels som en
lærebog for studerende og elever.
Det er den første samlede
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drift- formentlig også på
europæisk plan. Forskningscenter
for Skov og Landskab, 2005 . 400
sider og med mange illustrationer.
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250 kr. inkl. moms + porto, pris
for studerende: l 00 kr. inkl.
moms + porto.
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land. l . udgave, l . oplag 2005 .
ISBN 87-7739-795-9. 1 60 sider,
rigt illustreret, kr. 1 5 8,00.
Naturnær skovdrift, J.

Lørdag. Il. marts kl. 12.30-18. TEMADAG: ØSTERSØEN RUNDT
Naturhistorisk Museum, Universitetsparken, Århus.
Få dansk natur sat i

reliefmed en spændende rejse gennem vores nabolande rundt om Østersøen.

Programmet kan læses på DN's hjemmeside for Århus lokalkomite: www.dn.dk/aarhus eller rekvireres hos Eva Kuliberg
(se nedenfor).
Fri entre.
I

tilslutning til dagen er der kl. 1 8 fælles spisning på Naturhistorisk Museum.

Deltagelse i måltidet koster 1 50 kr. (exe!. drikkevarer) og tilmelding til aftenarrangementet er nødvendig senest d. 26.
februar til Eva Kullberg: Mai l: ek@marselisborg-avm.dk eller mobiltelefon: 2 1 698223.
Arrangementet er et samarbejde mellem Dansk Botanisk Forening, DN, Jysk Forening for Natlitvidenskab og Østjydsk
Biologisk Forening.
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