
FLoRA 
Udgivetaf 
Naturhistorisk 
Forening for Jylland 

FAUNA 
112. Årgang. Hæfte 4. Århus. December 2006 



LEDER -strukturændringen 

Ved årsskiften 2006/2007 får vi ny 
struktur på det offentlige område i 
Danmark. Amter lukker, regioner op
står, kommuner bl iver færre - og 
større og staten overtager vigtige 
dele af amternes hidtidige områder. 
Amternes opgaver på naturområdet 
fordeles til kommuner (lokalt basere
de opgaver) t i l  regioner (råstof, plan
opgaver ogjordforurening) og til sta
ten (landsdækkende programmer). 

Foruden de løbende opgaver med 
bl .a .  vandløb, 2 m-bræmmer, beskyt
tede naturtyper kommer der meget 
snart større pres på naturen i det 
åbne land på grund af 

l )  Fødevareministriets landdistrikt
sprogram der fordeler 6,3 mia. 
over 6 år til projekter på landet 

2) etablering af en eller flere natio
nalparker, der vil flytte midler og 
fokus fra 

"
almindelig natur" ti l  

parkerne. 

Det er med andre ord særlig vigtigt, 
at de nye institutioner er 

"
fremme i 

skoene" på naturonu-ådet, hvis de 
skal beskytte den resterende og frem
me den nye natur i landet. 

Kommunernes opgaver på naturom
rådet bliver mangeartede: Tilsyn med 
beskyttede naturtyper (§3-områder), 
bygge- og beskyttelsesl injer, vand
løbsregulering og restaurering, rå
stofindvinding, VVM-redegørelser, 
fokus på lokale natura-2000 områ
der, løbende naturpleje- og naturvej
ledningsopgaver m.m. 

Regionerne får kun lidt af gøre på 
naturområdet: Større regionale plan
lægningsopgaver, råstofområdet og 
j ordfomrening. 

Staten viderefører de landsdækkende 
projekter, især det omfattende NO
VAN A-program. Dette sker i hoved-

sagen via de syv nyetablerede miljø
centre, der ikke må forveksles med 
regionerne. 

En god institution kendes bl.a. på, 
om man får klar besked på sine 
spørgsmål, fx på dens hjemmeside. 

Vi har derfor på stikprøvevis kigget 
på kommunernes hjemmesider. 

Kun i een kommune, Århus, får vi 
noget om strukturen i den kommende 
natur- og miljøafdeling at vide. Der 
en navn på afdelingslederne og både 
vandløb, naturvej ledning og naturbe
skyttelse er nævnt. 

De øvrige hjemmesider (København, 
Ringsted og Lolland) havde ikke 
denne struktur på plads. Ord som 
naturtype og §3 kan ikke findes ved 
opslag i søgemaskinen. 

Mi ljøcentrene, som en del af miljø
ministeriet, har ens opbyggede hjem
mesider, hvor den nye strukturer er 
forklaret. De er i orden, man får at 
vide hvad de kan og hvem der leder 
afdelingerne. Det sarrune må siges 
om regionernes hjemmesider. 

Vi må håbe, at de ikke opdaterede 
kommunale hjemmesider er et udtryk 
for prioriteringen: De bruger al le de
res kræfter på at få organisationen til 
at virke, og bagefter indrettes hjem
mesiden. Men man kan da godt få 
sine tvivl! 

Det var i øvrigt en glædelig oven·askel
se, at  Miljøminister Connie Hedegaard 
henvendte sig til alle borgmestre i lan
dets kommuner med en formaning om 
at hver enkelt kommune passer på sin 
sjældne eller fi·edede plante eller sit 
sjældne eller fi·edede dyr: 

Som antydet før, er det ekstra vigtigt, 
at naturområdet får en god start i 

Figur l .  Beskyttet strandeng på Sej
erø. Foto Jon Feilberg, 28- 1 0-200 l. 

"Det Nye Danmark", da opgaver bli
ver ekstra store i den kommende tid. 
Ødelagte naturområder er ikke sådan 
til at få gode igen i en fart. Det er 
som med træer, det tager ti minutter 
at fælde dem, men hundrede år at få 
dem store. 

Alle naturinteresserede må være op
mærksomme på udviklingen. De 
grønne organisationer har et særligt 
stort ansvar i denne overgangsfase! 

I den forbindelse er det er opmun
trende, at der i flere byer oprettes 
grønne råd, hvor de fi·ivilliges viden 
og engagement kan inddrages i det 
kommunale arbejde med at forbedre 
naturens betingelser. 

På det statslige område skal store 
projekter som NO V ANA kører vide
re. DMU er stadig tovholder. Eksper
terne er på plads, de er fulgt med fra 
amterne. Vi må så håbe, at midlerne 
er tilstrækkelige til at føre dette vigti
ge arbejde videre på samme måde 
som hidtil. 

Hvis man holder af den danske natur, 
så er tiden inde til at gøre sine hold
ninger gældende, blande sig, tale na
turens sag- for den kan jo  ikke selv! 

Red. 



Udbredelse og hyppighed af 
Tykskallet Malermusling (Unio crassus Phi
lipson, 1788) i Odense Å-systemet 

Frank Gert Larsen' & Peter Wibe1g-Larsen2 

Distribution and abundance o f the ji·eshwater musset U n io crassus 
Philipson 1788 in the River Odense catchment. The distribution and 
abundance of the large freshwater musset Unio crassus was stuelied in Riv
er Odense and three o f its major tributaries within a Natura 2000 area. U. 
crassus occurred along a 36 km reach ofRiver Odense and along 8 km of 
the smaller Hågerup Stream. At 2 1  si tes, the density o f live mussets was 
estimated in s itu ( each within a 20 m reach) either using a w a ter glass in 
shallow water or by diving w hen the water was deeper than 0.6 m. The 
length, height, and width o f the firs t 1 5  mussets found at each si te were 
measured, and their age was estimated counting the m1mber ofwinter rings 
and adding two years. 

General l  y, the species occurred along the whole stream width, although 
they often had a patchy distribution. I t preferred a stable sand y substrate, 
often with some grave! and scattered st011es, while the mussets did not oc
cur neither on riffles nor soft sil ty bottom. Total population was estimated 
to 1 45,000 and 1 1 ,000 individnats in River Odense and Hågerup Stream, 
respectively. In River Odense, 88% of the population occurred at a 6 km 
unregulated reach, whereas the population was much scarcer in the remain
ing regulated reaches. Densities was highest in River Odense (maximum 35 
indv./m), but the population here was higbly "over-aged" with mean age 1 9  
yrs. and 84% of individuals older than 1 7  yrs. ,  while young mussets (up to 
5 yrs. old) were not recorded at all. In Hågerup Stream, the age structure 
w as less skewed with a mean age 9 yrs., and young mussets occurring in at 
least small numbers. In addition, the two populations seem to be morpho
logically ditferen t, the one in Hågerup Stream being significantly smaller 
and having a lower length:height ratio than that ofRiver Odense. The pop
ulation in Hågerup Stream exhibited faster individual shell growth, al
though one should expect the highest growth rate in River Odense (higher 
temperature, more food). O n ly tb e population in Hågerup Stream may com
p! y with "favourable conservation status" (sensu the EU Habitat Directive). 
Factors that may be responsible for the unfavourable population structure 
in River Odense (availability of the host fish Phoxinus phoxinus, high lev
els ofnitrate or pesticides, siltation of the habitat ofyoung mussels, river 
management practice) are discussed. 

Key words: Unio crassus, distribution, density, population s/ruc/ure, 
gmwth, favourab/e conserval ion status, rive1; Denmark 

Ordenen Unionaida er på verdensba
sis en meget artsrig gruppe af store 
ferskvandsmuslinger. Særligt mtsrig 
er gruppen i Nordamerika med 297 
arter, mens der i Europa kun kendes 
l O arter (Bogan 1 993 ). De lever ge
nerelt af bakterier og små plankton
alger, som de ret effektivtfiltrerer fra 
vandet (se fx Kryger & Riisgård 
1 988; Cummings & Mayer 1992). I 
store bestande har de derfor betyde
lig indflydelse på stofomsætningen i 
vandløb og søer. Unioniderne er sær
kønnede med en meget speciel yngle
biologi. Æggene opbevares i særlige 
rørformede hulrum i hunnernes gæl
ler, hvori de også befrugtes, når hun
nerne tager vand med udgydt sperm 
ind med åndingsvandet De nyklæk
kede unger, de såkaldte glochidier, 
har små trekantede skaller evt. med 
en krog med modhager i spidsen. 
Glochidierne udstødes med udån
dingsvandet, og kommer de i kontakt 
med en egnet værts fisk, griber de fat 
i dennes overflade med skallerne. De 
fæstner sig især på finner og gæller, 
hvor de bliver indkapslet i hudvævet. 
Her lever de en tid som parasitter, 
indtil de som færdigt udviklede små 
muslinger 'sprænger sig vej ud' for at 
starte et normalt 'muslingeliv' på 
bunden. 

Der lever syv arter af store fersk
vanelsmuslinger i Danmark (Man
dahi-Barth 1 949), repræsenteret ved 
slægterne Anadon/a (dammusling), 
Unio (malermusling) og Mcugariti
fera (flodperlemusling). Tykskallet 
Malermusling (Unio crassus Philip
son 1 788) har de kraftigste skaller 
blandt de europæiske unionider. Den 
findes udelukkende i strømmende 
vand og har været vidt udbredt (stør
stedelen af Europa, bortset fra Itali
en, den Iberiske Halvø, de Britiske 
Øer, Norge og Island; mod NØ ud
bredt til Dwinas vandsystem, mod 
SØ til Eufrat og Tigris) (von Pro-

1Mi/jøcenter Odense, Ørbækvej 100, DK-5220 Odense SØ, E-mail:fgl@ode.mim.dk (tidl. Fyns Amt). 
1Danmarks Miljøundersøgelse/; Afd. for Ferskvandsøkologi (Århus Universitet), Vej/søvej 25, 8600 Silkeb01g, E
mai!: pw/@dmu.dk (tidl. Fyns Amt). 
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og miljøkvalitet er den medtaget på 
bilag H i E U 's Habitatdirektiv 
(European Council l 992), der ikke 
bare beskytter udvalgte plante- og 
dyrearter, men også et netværk af 

-�. særlige bevaringsværdige habitater, 

r 

.A 

-- Vandløb/Siream l 
ByfTown 
Sø/Lake 

-=====�-----------
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Figur l .  Placeringen af de lokaliteter (cirkler) i Odense Å og Hågerup Å, 
hvor bestanden af Unio crassus er undersøgt grundigt i 2005-06. Lokalite
ternes afstand i km fra vandløbenes udløb er angivet. 
The position af lhe siles (circles) in River Odense and Hågerup Stream 
where the population ofUnio crassus was investigated in 2005-06. The di
stance (in km) from each sile lo the outlet af the respective s/rea/11 is 
shown. 

schwitz & Lundberg 2004). Den var 
i 1 900-tallet stedvis så talrig, at den 
blev indsamlet, kogt og anvendt som 
foder for høns og ænder (Israel 
1 9 1  O, 1 9 1 3). Tykskallet Malennus
ling er imidlertid i rivende ti lbage
gang, idet bestandene er reduceret 
med omkring 90% (Engel & Wacht
ler 1 989; Bauer et aL 1 99 1  ), og de 
består ofte næsten udelukkende af 
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gamle individer (Bauer et aL 1 99 1 ;  
Hochwald 1 997). Årsagerne hertil er 
forurening (i ltforbrugende stoffer, 
miljøgifte o. lign.) og fysiske æn
dringer afvandløbene (udretning af 
naturligt slyngede forløb, uddyb
ning, opstemning, opgravning ved 
vandløbsvedligeholdelse osv.). På 
baggrund afartens tilbagegang og 
dens indikatorværdi for 'god' natur-

Natura 2000-områder. Formålet 
med onu·åderne er at "sikre genop
retning eller opretholdelse af en 
gunstig bevaringssiahiS for naturty
per og arter affællesskabsbetyd
ning". Tykskallet Malermusling er 
som følge afHabitatdirektivet fre
det i Danmark, og den må derfor 
ikke indsamles, slås ihjel eller for
styrres, og dens levesteder må ikke 
beskadiges eller ødelægges. 

I Danmark kendes Tykskallet Maler
musling fra det østlige Jylland fra 
Lyngbygårds Å i nord til Taps A i 
syd, store dele af Fyn, og det sydlige 
Sjælland (Ringsted A, Suså syste
met og Flads Å) .  Også her har den 
været i alvorlig t i lbagegang, idet 
den i efteråret 2000 forgæves blev 
eftersøgt på 32 kendte lokaliteter 
(Skriver 2002). De tidligere fynske 
levesteder omfatter Odense Å-syste
met (Odense Å og til løbene Lindved 
Å, Holmehave Bæk, Borreby Mølle
bæk, Hågerup Å, Sallinge A, Viltin
ge A, og Ulvebæk), Stavis Å-syste
met (Stavis A og ti l løbet Ryds Å), 
Stor Å, Brende Å, Kongshøj Å og 
Geels A (Balsløv & Petersen 1 937-
1 938; Fyns Amt, upubL data). 
Manglen på genfund var årsag til, at 
arten ikke blev medtaget i "Det nati
onale program for overvågning af 
vandmiljøet og nahtren" (NOVA
NA), som e llers omfatter en række 
a f bilag II-arterne i Habitatdirektivet 
(Fredshavn et aL 2005). 

Det var derfor en glædelig oven·a
skelse, da den ene af denne artikels 
forfattere (FGL) - i 2003 - fandt le
vende eksemplarer afTykskallet 
Malermusling i Odense Å i fOl-bin
deise med en undersøgelse afsmå
dyrsfaunaen. E fterfølgende er arten 
påvist over en længere strækning af 
Odense A, ligesom FGL i 2006 
fandt levende eksemplarer i Ryds Å 



- et af artens tidligere levesteder. 
Derfor iværksatte Fyns Amt en un
dersøgelse afTykskallet Malermus
lings udbredelse og hyppighed i 
Odense Å og til løbene Lindved Å, 
Hågerup Å og Sallinge Å, hvoraf en 
del er udpeget som Natura 2000-om
råde (H98). Det er resultatet a f denne 
undersøgelse, som præsenteres i vo
res artikel .  Samtidig har vi afprøvet 
overvågningsmetoder, som kan be
nyttes, hvis og når arten senere med
tages i NOVANA. 

Metode og materialer 
Odense Å er Fyns største - og Dan
marks 9. største- vandløb med et 
opland på 622,5 km2 og en længde 
på 54 km (Riis et al. 1 999). Vandlø
bet har et samlet fald på 32,7 m (gns. 
0,60 m/km) og en lang række tilløb, 
hvoraf de største er Lindved Å, Ul
vebæk, Virtinge Å, Sallinge Å, Håge
rup Å og Silke Å (Fig. l ). Før Oden
se Å blev reguleret i perioden 1940-
1 959, var den ca. 3,5 km længere 
end nu. Reguleringen omfattede 1 3,7 
km opstrøms for Brobyværk og 1 2,5 
km fra Allerup til Borreby. Samtidig 
blev flere af til løbene reguleret. 

Undersøgle strækninger 
Der blev udvalgt 1 7  lokaliteter i 
Odense Å på en ca. 24,5 km lang 
strækning mellem Brobyværk og 
Odense (Fig. l ), hvor der siden 2003 
er fundet levende eksemplarer af 
Tykskallet Malermusling. De 1 7  lo
kaliteter (se fx Fig. 2) var fordelt 
med en indbyrdes afstand 1 100-2500 
m (gns. 1 500 m). Tilsvarende blev 
der udvalgt 4 lokal iteter i Hågerup Å 
på en 8 km strækning fia udløbet i 
Odense Å til Lydinge Mølle. 

Desuden blev der foretaget mere eks
tensive eftersøgninger aflevende ek
semplarer uden for de ovennævnte 
strækninger, hhv. i den øvre del af 
Odense Å og Hågerup Å, samt i Vil
tinge Å og Sall inge Å. 

Jdenlifikalion 
U crassus er ret let at kende på sine 
meget kraftige, tykke skal ler, som er 

Figur 2. En prøvelokalitet i Odense Å ca. 2 km opstrøms for Borreby (Foto : 
Frank Gert Larsen). 
A sampling sile in River Odense c. 2 km upslream Borreby. 

relativt ens afrundet i for- og bagen
den (Fig. 3) .  Hovedtænderne er l<Jaf
tige og kileformede, i venstre skal 
adskilte og liggende på linje.  Danske 
ferskvandsmuslinger kan med fordel 
bestemmes med von Proschwitz & 
Lundberg (2004) eller von Pro
schwitz et al. (200 l ) . 

Bestemmelse af læ/heder 
Vi anvendte en svensk metode ( Ber
gengren et al. 2004). På hver lokali
tet blev der udlagt og afmærket en 
repræsentativ strækning på 20 m. 
Med start nedstrøms blev der på 
tværs afvandløbet udlagt et blytov 
på bunden eller udspændt et tov lige 
over vandet. Et tilsvarende blev pla
ceret ca. l m opstrøms. Vandløbs
bunden imellem de to tove blev så 
systematisk eftersøgt med vandkik
kert for U crassus. Herefter blev de 
efterfølgende meter i opstrøms ret
ning undersøgt på tilsvarende vis. De 
første 1 5  levende eksemplarer blev 
opsamlet og deres længde, bredde og 

højde målt med en skydelære til nær
meste hele mm. De efterfølgende 
blev alene optalt. Hvis der på den 20 
m lange vandløbsstrækning var færre 
end 50 eksemplarer, blev hele stræk
ningen undersøgt. Var der flere, blev 
der i nogle tilfælde undersøgt en kor
tere strækning (dog mindst 3 m). De 
indsamlede muslinger blev efter op
måling gen udsat. Var der færre end 
1 5  muslinger på de 20 m, blev der 
forsøgt suppleret op med eksempla
rer indsamlet fra de nærmeste 20-30 
m såvel opstrøms som nedstrøms for 
strækningen. Der blev dog maksi
malt anvendt Y, time hertil .  

Hvis vanddybden var større end 
60-70 cm, blev muslingerne efter
søgt ved dykning, og der blev da 
brugt blytov ti l  afmærkning. Dette 
blev flyttet en meter opstrøms i 
skiftevis højre og venstre side, 
hvorfor der blev registreret fore
komst i trekanter i stedet for rek
tangler. 

9 1  



Figur 3. Levende Unio crassus fra Hågerup A ved Rodal .  Dyrene varierer i 
længde fra 24 til 73 mm (Foto: Frank Gert Larsen). 
Unio crassus 5peciemens fi·olll the strem11 Hågentp Å at Rodal. Their 
lengths variecl betlveen 34 and 73 111111. 

Der blev herudover registreret føl
gende: 

Strækningens længde, m.iddel
bredde og middeldybde 
Antal tomme skaller af U cras
sus (ingen l få l en del l mange) 
Længde, tykkelse og bredde på 
det mindste levende individ 
Bundens beskaffenhed (mudder l 
ler/ sand l fmt grus l groft grus l 
sten) i 20% intervaller 
UTM-koordinater for strækning
ens startposition. 

Alder-længde relationer 
Der blev foretaget hestenuneise af 
alder på et antal levende muslinger 
(suppleret med tonune skaller). Det 
foregik ved at tælle antallet af vinter
årringe, markeret ved en tydeligt 
mørk farve (Fig. 3). Også skallæng
den blev målt med henblik på at 
etablere en matematisk relation mel
lem længde og alder. For enkelte dyr 
blev længden målt for hver årring for 
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at opnå et bedre datagrundlag. Første 
ring, svarende til skallængde på l 0-
12 mm, repræsenterer starten på indi
videts 3. leveår (Engel & Wachtler 
1 989; Hochwald & Bauer 1 990). Der 
er derfor lagt to år til aldersbestem
melserne. 

Resultater 
Der blev fundet levende eksemplarer 
af U crassus i Odense Å fi·a omkring 
Den Fynske Landsby (km 1 5,4) til 
Nr. Broby (km 35,0), samt på en kort 
strækning ved udløbet afHågerup A, 
i alt ca. 20 km (Fig. 1 ). Således blev 
den ikke fundet ved Brobyværk og 
opstrøms herfor ti l lidt nedenfor ud
løbet afHågerup Å, herunder heller 
ikke på det i 2004 etablerede ny for
løb fra Tørringe til umiddelbart ned
strøms for Sallinge Å 's udløb, hvor 
den endnu ikke har haft mulighed for 
at indvandre. 

Derudover blev der fundet levende 

eksemplarer i Hågemp Å fra udløbet 
i Odense Å og opstrøms til Lydinge 
Mølle, en strækning på i alt ca. 8,0 
km (Fig. l ). Derimod blev levende 
eksemplarer ikke fundet opstrøms 
herfor (hvor den ellers tid l igere har 
levet). 

Arten blev derudover hverken fundet 
i Sall inge A, hvor den senest blev 
fundet i 1 984, eller i den nedre del af 
Vittinge Å. 

I Odense A var der på strækningen 
km 1 5,4-39,9 tætheder på 0-35,2 
ind v. /m (Fig. 4A), eller 0-2,35 ind v./ 
m2 (medianværdi: 0,03 indv./ m2). 
Tætheden på de fire undersøgte stati
oner i Hågerup Å var 0,05-2,7 indv./ 
m (Fig. 4B), eller 0,0 1 -0,73 ind v./ 
m2. l  Odense Å forekom de største 
tætheder på den uregulerede del fra 
Elle Mølle og opstrøms til Borreby 
(km 2 1  ,3-25,0). I Hågerup Å var ar
ten kun talrig på de nedre ca. 6 km. 

Muslingernes fordeling inden for de 
undersøgte delstrækni11ger blev ikke 
kortlagt detaljeret, men overordnet 
bedømt forekom de i hele tværsnittet 
og ikke primætt langs bredderne. De 
var dog i øvrigt ret klumpet fordelt. 
Det foretrukne substrat var i stort set 
alle tilfælde stabil sandbund, ofte 
iblandet grus og spredte sten. Mus
lingerne fandtes således ikke på de 
relativt lavvandede stenede stryg, 
hvor vandhastigheden var størst, li
gesom de heller ikke forekom steder 
med blød siltet bund og ringe strøm
hastighed. 

De fundne muslinger var gennemgå
ende store i både Odense Å og Håge
rup Å (Fig. 5). Det største individ 
blev fundet i Odense Å og målte 8,6 
cm i længden, mens det mindste på 
2,3 cm blev fundet i Hågemp Å. In
dividerne var signifikant størst i 
Odense Å med en middelværdi på 
7,3 cm mod 5,4 cm i Hågerup Å (t
test; p<0,000 1 ) . I Odense Å var hele 
95% af bestanden større end 6,0 cm 
og 84% større end 7,0 cm. Størrel
sesfordelingen var langt mindre 
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Figur 4. Hyppigheden (indv./m vandløb) af Unio crassus i Odense Å (a) og Hågerup Å (b), 2005-06. Vandløbene er 
stationeret i km regnet fra udløb (O km) og opstrøms. 
The density (indv./111 stremn bank) ofUnio crassus in River Odense (a) and in the suraller strean1 Hågemp Å (b), 
2005-06.· The streams a re siatianed in lon.fronl outlet (O Ion) and upstream. 

"skæv" i Hågerup Å med relativt 
ensartet fordeling inden for interval
let 4-7 cm, og der forekom desuden 
et ikke uvæsentligt antal små indivi
der (Fig. 5) .  

Længde: højde-forholdet var signifi
kant større i Odense Å end i Hågerup 
Å (t-test; p<0,000 1 ). 
Det var relativt let at adskille årring
ene for de første 3- 1 O år, mens det 
var betydeligt vanskeligere at skelne 
dem for de efterfølgende år. Imidler
tid kunne der opstilles en god mate
matisk (logaritmisk) sammenhæng 
mellem længde og alder for muslin
gerne fra hhv. Odense Å og Hågerup 
Å (r2=0,93-0,98; p<O,OOO l )  (Fig. 6). 
Ud fra denne sammenhæng kan det 
beregnes, at 84% af bestanden i 
Odense Å var ældre end 1 7  år, og at 
bestandens middel-alder var 1 9  år, 
mens middel-alderen i Hågerup Å 

kan beregnes til 9 år. Ud fra vækst
kurverne kan det endvidere ses, at 
væksten var hurtigere i Hågerup Å 

sanunenlignet med Odense Å. 

Den samlede bestand i Odense Å in
den for den strækning, som er dæk
ket af de 1 7  stationer, er ud fra de 
fundne tætheder beregnet til ca. 
145 .000 individer. Herafforekom 
88% af bestanden på den ca. 6 km 
lange uregulerede strækning ned
strøms for Borreby. Tilsvarende er 
bestandens størrelse i Hågerup Å in-

den for den nedre ca. 8 km strækning 
beregnet til ca. 1 1 .000 individer. 

Diskussion 
Den anvendte undersøgelsesmetode 
fungerede fint under de gunstige ob
servationsforhold, hvorunder under
søgelserne blev foretaget (klart vand, 
lav vandstand, og mest muligt lys). 
Netop disse forhold angives at være 
helt vitale (Henker et al .  2003) og vil 
typisk være ti l  stede i perioder i det 
sene forår og tidlige efterår. Det er 
imidlertid en vanskelighed, at mus-
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lingerne kan sidde så dybt nedgravet 
i bunden, at de kun er synlige, hvis 
deres ind- og udåndingsåbninger er 
åbne. Desuden var små individer un
derrepræsenteret, dels pga størrelsen, 
dels fordi de sad ret dybt nedgravet i 
bunden, hvilket også er fundet af 
Henker et al .  (2003). 

Ud fi·a forskelle i skalmorfologi er 
der opstillet en række geografiske 
racer, underarter eller varieteter af U. 
crassus (fx Zettler 1 997, 2000; Ho
chwald & Bauer 1 990). Forskellene 
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Figur 5. Længdefordelingen hos Unio cmssus i hhv. Odense Å og tilløbet Håge
rup Å, 2005-06. 
Distribution o( the lengths ofUnio crassus in River Odense and in t h e 
smaller slremn Hågemp Å. 2005-06. 
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Figur 6. Forholdet mellem alder og skallængde for tykskallet malermusling ( Unio 
crassus) i hhv. Odense Å (o) og tilløbet Hågerup Å (x). 
The relationship between age and she/1 /eng! h ()(Unio crassus i River 
Odense (o) and in the smaller stream Hågen1p A,(x) respective/y. 

synes dog at skyldes miljøbetingede 
forskelle (strømbastighed, geologi
ske forhold, næringsstofudbud og 
temperatur) i vækst snarere end ge
netiske forhold (Zettler 2000; Zettler 
& J u eg 200 l ;  Hochwald 200 l ;  
Mutvei & Westennark 200 1 ) .  Popu
lationerne i Odense Å og Hågerup Å 

er forskellige af udseende, l igesom 
muslingerne i Hågemp Å vokser hur
tigst. Det sidste er overraskende, idet 
temperaturen generelt er højest i 
Odense Å, der også må antages at 
have et højere fødeudbud i form af 
planktonrigt vand fra Arreskov Sø, 
hvilket burde fremme muslingernes 
vækst. Det er imidlertid ikke sikkert, 
at miljøforholdene og denned vækst
forholdene reelt er bedst i Odense Å. 

Vores observationer viser, at U cras
sus i de undersøgte vandløb fore
trækker en stabil, sandet bund, som 
findes på uregulerede strækninger. 
Strømhastigheden disse steder er mo
derat, og arten undgår stenede stryg 
med stærk strøm. Dette er i god over
ensstenunelse med artens krav til le
vested i Estland, Polen og Tyskland. 
Således angives den at foretrække 
fysisk stabile strælminger (Zettler et 
al. 1 994; Hochwald 1 997) med fint 
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til middel-fint sand (Zettler et al .  
1 994; Henker et al .  2004), sand-grus 
(Lewandovski 1 990; Ti1run & 
Mutvei 1 993 ), eller grus (Schermer 
1 950), og findes ofte langs bredden, 
hvor der findes udhængende vegeta
tion eller trærødder (Zettler et al .  
1 994; Hochwald 1 997). l modsæt
ning til Hochwald & Bauer ( 1 990) 
fandt vi dog ingen præference for 
brednære områder. Vores undersøgel
ser gav desværre ingen fingerpeg om 
de unge muslingers foretrukne leve
steder, som i følge tyske undersøgel
ser er fint sand, sand eller fint grus, 
evt. mellem vandplanter, og samtidig 
et sediment med et meget l i l le ind
hold affin t partikulært materiale (så
vel organisk som mineralsk), med 
højt  iltindhold, l igesom der ikke må 
forekomme udvikling af forrådnel
sesgasser (Engel 1 990; Zettler et al. 
1 994; Hochwald 1 997; Zettler & 
Jueg 1 997). 

Den samlede bestand på 1 56.000 in
divider i Odense Å systemet lyder jo 
af meget, og kan endda være endnu 
større, fordi små individer- men 
også større individer - let overses (se 
ovenfor). Bestanden i Odense Å er 
endda bemærkelsesværdig stor sam-

menlignet med den samlede bestand i 
Tyskland (ca. 500.000 individer, her
af alene ca. 200.000 i Mecklenburg
Vorpommern) (Zettler & J u eg 200 l )  . 
Tæthederne i Odense Å og Hågerup 
Å er dog væsentlig mindre end i 
vandløb i det nordlige Polen og 
Mecklenburg-Vorponunern, hvor der 
er fundet 30- 1 00 indv./m2 (Lewan
dovski 1 990; Zettler et al. 1 994; 
Zettler & J u eg 200 l ), om end der her 
er stor variation inden for samme 
vandløb. Tæthederne i de to fynske 
vandløb er derimod af samme stør
relse som i vandløb i Siidermann
land, Skåne og Bayern (0,02-6 ind v./ 
m2) (Henriksson & Bergstriim 1 997; 
Henker et al .  2003 ; Nekoro & Sund
striim 2005). 

Bestandene i de to fynske vandløb 
bestod overvejende af gamle indivi
der. Det yngste individ i Odense Å 

var således c a. 7 år, mens 90% af be
standen var ældre end ca. 1 7  år. Ma
ximum a lderen angives for tyske 
vandløb til 8-32 år (Hochwald 1 997; 
Zettler 2000; Zettler & J u eg 200 l ), 
mens Lundberg & von Proschwitz 
(2004) angiver 20-50 år for svenske 
vandløb. Hochwald & Bauer ( 1 990) 
angiver som en "tommelfingerregel", 
at bestande af U crassus, som har en 
stor andel af individer i alderen 5- l  O 
år, har en gunstig status. En sådan 
struktur var tilsyneladende til stede i 
Hågerup Å. Hvis bestande derimod 
især består af individer ældre end l O 
år (som i Odense Å), er der tale om 
"overaldring", og de er naturligvis i 
alvorlig fare for at uddø. 

Manglen på yngre muslinger i Oden
se Å kan enten være reel eller skyl
des, at de er overset. lndivider yngre 
end 5 år er meget svære at finde ved 
den anvendte undersøgelsesmetode 
og derfor altid stærkt underrepræsen
teret (Hochwald & Bauer 1 990). Det 
er imidlertid vores vurdering, at der 
reelt mangler små individer i Odense 
Å, fordi vi ktnme finde dem i Råge
ru p Å, og fordi ikke engang en ekstra 
indsats i Odense Å, hvor der med en 
sigteketsjer blev gravet i bunden på 



steder med særlig store forekomster 
af store musl inger, kuru1e tilvejebrin
ge et eneste l i l le eksemplar. Men 
hvorfor mangler de unge muslinger? 
Og hvordan er bestandenes fremtid? 
For at søge svar på disse spørgsmål 
er det nødvendigt først at kigge på 
artens livscyklus. 

Hu tiller af U erossus kan under yng
leperioden i april-juli hver udvikle 
æg og glocbidier 2-5 gange (Hoch
wald & Bauer 1 990; Hochwald 
1 997; von Proscbwitz & Lundberg 
2004). Glochidierne udstødes som 
små gråhvide "pakker", hvilket bl .a. 
kan ti ltrække potentielle værts fisk, 
fordi de tror glochidierne er føde 
(Hochwald 1 997). Hver hun produ
cerer 50.000-370.000 æg/glochidier 
(Engel 1 990), idet antallet øges med 
størrelsen og alderen bos huru1en 
(Hochwald 1 988;  Hochwald & Eau
er 1990). Hunnen er formeringsdyg
tig fra sit 3 .-4. år, men gyder ikke 
nødvendigvis hvert år (Hochwald & 
Bauer 1 990). Glochidierne kan kun 
overleve 1 -3 dage uden en værtsfisk 
(Hochwald & Bauer 1 990; Jansen et 
al. 200 l ). Inden da skal de indkaps
les i dens hudvæv (især på gællerne) 
som cyster (inununologisk reaktion), 
hvorefter de i løbet af3-5 uger ud
vikles til en 0,2 mm lang musling 
(Engel 1 990; Hochwald & Bauer 
1990; Zettler & J u eg 200 l ) .  Herefter 
brister cysten, og den lille musling 
falder ned på vandløbsbunden, hvor 
den graver sig ned (Bednarczuk 
1 986; Hochwald 1 997). Elritse er 
den mest sandsynlige værtsfisk under 
danske forhold, bl .a .  fordi den let bli
ver inficeret og tilsyneladende ikke 
opbygger resistens mod glochidierne 
(Hochwald 1 997; Henker et al .  
2003). Den er desuden ofte talrig og 
findes sanune steder som U erossus. 
I øvrigt øges glochidiernes overlevel
se med stigende infektionsrate : j o  fle
re gloellidier der sætter sig på en El
ritse, des større er deres overlevelse 
(Hochwald 1 997). Andre potentielt 
egnede værtsfisk i Danmark er Tre
pigget Hundestejle (Gasterosteus 
aeuleatus), Rudskalle (Sewdinius 

e'J'fhrophtalmus) og Aborre (Perca 
jluviatilis) (Bednarczuk 1 986; Hoch
wald 1 988, 1 997; Engel & Wachtler 
1 989). Også Hvidfinnet Ferskvands
ulk (Cottus go bio) er velegnet, men 
er uddød i Damnark. Derimod er fx 
Ørred ikke egnet. Værtsfiskene spil
ler i øvrigt en helt afgørende rolle for 
muslingens opsh·øms (og nedstrøms) 
spredning, mens de bærer glochidier
ne, der ellers, når de "gydes", kun 
kan spredes passivt i nedstrøms ret
ning. Dertil kommer, at de "rigtige" 
muslinger kun vandrer yderst be
grænsede strækninger ( l -2 m) op- og 
nedstrøms under deres liv i bunden 
(Engel 1 990, 1 993 ). De små "afstød
te" muslinger lever deres første 2-3 
år nedgravet i bunden (Engel & 
Wachtler 1989; Hochwald & Bauer 
1 990). Først når de bliver 1 0- 1 2  
nun, placerer de sig i filtreringsposi
tion ved sedimentoverfladen. Selvom 
antallet afæg/glochidier kan synes 
stort, er det måske kun under 0,5%o 
af dem, som udvikles på en værts
fisk. Ligeledes er det kun omkring 
l %  af de "afstødte" små muslinger, 
som overlever deres første l 00 leve
dage (Hochwald 1988;  Hochwald & 
Bauer 1 990). Det giver en samlet 
overlevelsesrate på under 0,0 l %o. Ti l 
gengæld er dødeligheden hos de 
voksne muslinger normalt meget rin
ge, bl .a. fordi de ikke bar naturlige 
fjender (Hochwald 1 997; Bauer 
200 1 ). 

Ifølge Henker et al .  (2003) er tætbe
der af U erossus på 2-6 indv./m til
strækkelige til at sikre en høj be
fi"ugmingsrate hos hun-muslinger og 
dermed en høj infektionsrate hos po
tentielle værts fisk. Bestandstætheden 
på den uregulerede strækning af 
Odense Å var væsentlig over dette 
niveau. Ydermere findes Elritse på 
den pågældende strækning af Odense 
Å, om end bestanden ikke synes sær
lig stor (2-28 indv./1 00 m), og over 
20 gange mindre end på den nedre 
del afHågerup Å (Fyns Amt, upubl. 
elfiskeundersøgelser: Man n Whitney 
U-test; p<O,O l ) .  Bestanden i Odense 
Å er dog formodentlig undervurderet, 

fordi de stimedannende Elritser er 
vanskelige at fange effektivt i så stort 
et vandløb. Selvom vi ikke undersøg
te forekomsten af glochidier på Elrit
se, vurderer vi derfor, at den mang
lende rekruttering af unge muslinger 
snarere skyldes dårlig overlevelse 
efter glochidiestadiet. 

Tilslamrung af vandløbsbunden kan 
føre til iltfrie forhold og endda dan
nelse af giftig nitrit (Buddensiek et 
al. 1 993 ), hvilket skader små flod
perlemuslinger, der har samme leve
vis som U erossus (Strecker et al .  
1 990; Bauer 1 992). l Odense Å fore
kom der faktisk et tyndt slamlag på 
bunden, mens et sådant ikke blev ob
serveret i Hågerup Å. Det er dog 
usikkert, om der er tale om en bety
dende faktor. Tilstamning af bunden 
angives at være korreleret med for
højede indhold af nitrat (og et udtryk 
for intensiv landbrugsdrift), og i ty
ske vandløb er U erossus enten for
svundet eller bestandene "overaldre
de" ved indhold af nitrat-N (årsmid
del) over 2 mg/l (Hochwald & Bauer 
1 990; Henker et al. 2003). J Odense 
Å er indholdet væsentlig højere (års
middel 3,3-6,7 mg nitrat-N/l i perio
den 1986-2005), om end det har væ
ret signifikant faldende siden begyn
delsen af 1 990'erne (r,= -0,55; 
p=0,003; Fyns Amt, upublicerede 
data). Det høje nitratindhold i Oden
se Å kan dog ikke umiddelbart for
klare den nuværende dårlige rekrutte
ring af unge musl inger, fordi indhol
det var højt - og i det hele taget 
vandkvaliteten dårligere - omkring 
sidste halvdel af 1 980'erne, hvor ho
vedparten af den nuværende mus-
l ingebestand kom til verden. Dertil 
konm1er, at Hågerup Å, b vor der er 
rekruttering af unge muslinger, har et 
lige så høj indhold af nitrat som 
Odense Å (Fyns Amt, upubl. data). 

Sommervedligeholdelsen af Odense 
Å blev fra 1990 ændret fra flere gan
ges næsten fuldstændig bortskæring 
afåens vandplanter til l -2 grødeskæ
ringer i en strømrende (Riis et al. 
1 999). Det er dog usikkert, om denne 
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'mildere' vedligeholdelse kan have 
bidraget ti l  en periodevis større til
sla1m1ing af bunden. Derimod er der i 
samme periode ikke som tidligere 
foretaget en opgravning af sediment 
på den regulerede strækning umid
delbart opstrøms for Borreby - og 
dermed opstrøms for malermuslin
gen kerneområde. Det har medført en 
forøget materialtransport fra dens 
regulerede strækning til den uregul e
rede, hvor vandløbsbunden stedvis er 
hævet væsentligt (Fyns Amt, u pub!. 
data). Dette kan have skadet de unge 
U. crassus. 

Endelig har der siden slutningen af 
1 980'erne været udledninger af pe
sticider fra de talrige væksthusgart
nerier langs åen fra Borreby og ned
strøms ti l  Odense By. Udledninger
ne har haft betydelig effekt på bl.a. 
krebsdyr og vandinsekter (Wiberg
Larsen et al .  1 997), og pesticider 
regnes generelt for en reel tmssel 
mod union i der (Havlik & Marking 
1 987;  Bogan 1 993;  Winhold 2004). 
Imidlertid viser en analyse af bund
faunaprøver fra Odense Å, at antal
let af små (og hurtigt voksende) 
muslinger af slægterne Pisidium og 
Sphaerium udviser samme år til år 
ændringer i perioden 1 989-2005 
ved hhv. Kratholm (umiddelbart 
nedstrøms for en række væksthus
gartnerier) og Nr.Broby (opstrøms 
for disse gartnerier) (Fyns Amt, 
upubl. data). Det tyder ikke på no
gen væsentlig pesticidpåvirkning. 

Som nævnt er U. crassus gået bety
deligt ti lbage i mange europæiske 
lande. Årsagerne hertil angives at 
være organisk forurening, fysiske 
ændringer i form af reguleringer og 
bundoprensning, tørlægning af 
strækninger, e l ler at værtsfiskene er 
forsvundet eller deres bestande re
duceret dramatisk (Bednarczuk 
1 986; Zettler & J u eg 200 l ;  von 
Proschwitz & Lundberg 2004). 
Nogle af disse faktorer har også i 
perioder været i s pi l i Odense Å 's 
t i lfælde. Fx er store dele af åen, 
hvor muslingen tidligere har levet, 
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reguleret. Det betyder, at åen i dag 
kun byder på relativt begrænsende 
levemuligheder for a11en. 
Ifølge Habitatdirektivet skal U. cras
sus opnå gunstig bevaringsstatus, 
nemlig levedygtige bestande, der på 
lang sigt sikrer artens overlevelse og 
forbedrer muligheden for spredning 
til andre lokaliteter. Ifølge Søgaard et 
al. (2003) fordrer det, at udbredelsen 
og størrelsen af dens nuværende og 
potentielle levesteder skal være vok
sende, ligesom bestanden på det en
kelte levested skal være selvreprodu
cerende og levestedet derfor så stort, 
at dette er muligt. Desuden skal 
vandkvaliteten vurderet ud fra Dansk 
Vandløbs Fauna Indeks (Miljøstyrel
sen 1 998) være mindst faunaklasse 
5,  vandløbet skal have en typisk 
shyg-pool struktur med god diversi
tet af strømhastigheder og substrat
typer, og bestanden af værtsfisk være 
stabil eller stigende (Søgaard et al .  
2003). Disse kriterier er imidlertid 
overordnede, upræcise og i nogle til
fælde udokumenterede, hvilket natur
ligvis skyldes manglen på bedre til
gængelig viden. Vores undersøgelse 
er den første, som nogenlunde grun
digt beskriver artens udbredelse og 
hyppighed noget sted i Danmark. 
Undersøgelsen kan dog ikke alene 
bidrage til at opsti l le kriterier for 
gunstig bevaringsstatus, om end det 
er vores vurdering, at arten næppe 
for tiden har gunstig bevaringsstatus 
i selve Odense Å, men derimod mu
ligvis har det i t i lløbet Hågerup Å. Vi 
har imidlertid ud fra oplysninger i 
litteraturen foreslået nogle mere præ
cise kriterier, se Tab. l .  

Selvom det ikke er klarlagt, hvorfor 
bestanden i selve Odense Å tilsynela
dende ikke reproducerer sig, er det til 
gengæld indlysende, at en restaure
ring af de regulerede strækninger af 
Odense Å er en vigtig forudsætning 
for artens fi'emgang. I den forbindel
se er det vigtigt, at der etableres na
turlige slyngninger, samt sikres rand
zoner bevokset med buske og træer 
for at holde vandtemperaturen nede 
(Hochwald & Bauer 1 990; Zettler & 

Jueg 200 1 ;  Henker et al .  2003, 
Lundberg & von Proschwitz 2004b ). 
Sådanne restaureringer vil også be
gunstige værtsfisken Elritse, der kræ
ver varierende vanddybder langs 
bredden, hvor den normalt opholder 
sig, samt grusbund til dens gydning 
(Bless 1992). 

FynsAmt har allerede gennemført en 
genslyngning af Odense Å på en 3 
km lang strækning opstrøms for Bro
byværk, hvis længde herved er for
øget med 1 ,3 km (Fyns Amt 2003), 
ligesom der er bevilget EU L lFE 
midler t i l  a t  iværksætte en  lignende 
genslyngning af den regulerede ca. 
I l  km lange strækning opstJ·øms for 
Borreby (Fyns Amt 2005). Derud
over er der i 2002 skabt fri adgang 
for fisk forbi Brobyværk Vandmølle, 
som tidligere forhindrede deres van
dringer op- og nedstrøms. Det bety
der, at gloellidier af U. crassus via 
Elritse har øgede muligheder for at 
spredes til de nyrestaurerede stræk
ninger. Kennedy & Pitcher ( 1 975) og 
Kennedy ( 1 98 1 )  har vist, at l 0-30% 
af en Elritse bestand er mobile og 
søger andre områder, hvorved disse 
individer er vigtige for rekolonisering 
efter 'katastrofer'. Desuden foretager 
Elritse egentlige gydevandringer i 
maj-juli (Bless 1 992), stort set i sam
me periode, hvor U. crassus gyder. 
Henker et al .  (2003) præsenterer 
inden for det samme vandløbssystem 
- et eksempel på en sandsynlig ind
vandring_afmuslinger til en restaure
ret vandløbsstrækning netop via El
ritse-spredte glochidier. Det er imid
lertid også klart, at Elritse normalt 
ikke kan vandre fra et vandsystem til 
et andet, idet den ikke kan overleve i 
det marine miljø, hvori de fleste 
vandløbssystemer udmunder. 

Det har derfor i udlandet været over
vejet at introducere U. crassus i ny
restaurerede vandløb. Forsøg med 
opformerillg af småmuslinger taget 
fra inficerede fisk til opbygning af 
bestande i restaurerede vandløbs
strækninger har imidlertid ikke hid ti l 
været nogen succes. Henker et al .  



(2003) vurderer således, at det er 
vanskeligt at opnå gode resultater 
med detme metode. 

Hovedformålet med denne artikel bar 
været at give en første stattis over et 
par afDanmarks eneste kendte nule
vende bestande afTykskallet Maler
musling. Konklusionen er, at trods 
bestandenes betydelige størrelse, har 
i hvert fald bestanden i Odense Å 

ikke "gunstig bevaringsstattts". Des
værre kan der ikke entydigt peges på 
de faktorer, som er ansvarlige herfor. 
Der er derfor stort behov for at 
iværksætte supplerende undersøgel
ser med henblik på at klarlægge de 
negativt virkende mi ljøfaktorer, og 
hvad der kan gøres for at imødegå 
disse. Undersøgelserne bør især fo
kusere på muslingerne reproduktion, 
herunder mustingelarvernes overle
velse på værtsfiskene og de helt unge 
muslingers overlevelse i sedimentet. 
Desuden bør arten naturligvis medta
ges i NOVANA. 
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var en god sparringspartner ved ud
arbejdelsen af manuskriptet, Hans 
Brendstrup leverede kemiske data fra 
Odense Å, mens Birte Vindt lavede 
artiklens kortfigur. 
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Mindre meddelelse 

Observation af Spidshalet Langebarn Lumpe
nus lampraeteformis i strandzonen ud for 
Moesgård Strand 

Philippe Provem;a/1 og Allan lversen1 

Snake Blenny (Lumpemts lampmeteformis) observed at shallow sea 
waters at Moesgaard Strand, Denmarie 
During a SCUBA di ve on 1 3  august 2002, a c .  30 cm specimen ofSnake 
B Ienny Lumpenus lampraete.formis was observed at a depth o f o n ly 6 m 
near the shore in the Bay of Aarhus c. 7 km south ofthe city of Aarhus, Den
mark. This species is usually found at depths 50-200 m. Thi s very unusual 
observation was probably caused by strong environmental stress from severe 
oxygen depletion in in n er Danish waters at that time. Here, the shore area at 
depths Jess than 5-6 m was the only place with an apparently normal oxygen 
level. The observed specimen seemed to be in good physical shape as were 
tbe o t her observed animaJs o n thi s di ve. 

Key words:Snake Blenny, Lumpenus lampraetc!formis, observation, 
shallow wate1; Bay ofAarhus, Denmark 

Under et flaskedyk den 1 3 . august 
2002 ud for Moesgård Strand, ca. 7 
km syd for Århus observerede vi på 
ca. 6 m dybde et eksemplar af Spids
halet Langebarn Lumpenus 
lampraeteformis på en jævn sancl
blandet bund uden vegetation. Tem
peraturen ved bunden var 1 6° .  Dyret 
var ca. 30 cm langt. 

Fisken lå på bunden og flygtede for 
os. Den blev videofilmet af A llan 
Iversen. Svømmebevægelserne var 
noget stive i det, idet den svømmede 
ved at bugte kroppen i brede buer. 
Den mindede derfor ikke om Åle
kvabbe Zocu·ces vivipams eller om 
Tangspræl P/w/is gunellus, som 
begge svømmer ved mere smidige 

bugtninger af kroppen. Fisken flyg
tede tæt over bunden, på samme 
måde som en Tangspræl plejer at 
flygte, hvorimod Ålekvabbe er mere 
fritsvømmende, selv om de er bund
fisk. 

Udbredelse i de danske farvande 
Spidshalet Langebarn er ikke sjæl
den i Danmark, men lever alminde
ligvis på stor dybde, 50-200 m, på 
mudderbund i Y-formede rør i bun
den (Muus et a l .  1 998, s. 209). Ar
ten har sin sydgrænse i vore fm·van
de og findes iøvrigt i det nordatlanti
ske område fra Barentshavet til Øst
canada. Almindelig længde er 1 5-30 
cm med en maksimallængde på 50 
cm. 

Vi skal derfor til de dybe dele af 
den danske havbund for at finde ar
ten, som er en udpræget bund fisk. 
Det nærmeste dybere farvand er de 
dybe dele af Århusbugten, specielt 
strønu·enden ud for S letterhage på 
sydspidsen afHelgenæs samt Hjelm 
Dyb. 

Spidshalet Langebarn lever af 
bundinvertebrater som orme og 
krebsdyr (Muus et al .  1 998).  Arten 
gyder på bunden om vinteren 
(Muus et a l .  1 998,  s. 209) og er ak
tiv i døgnets tusmørketimer (Nash 
1 982).  

Forklaring på det usædvanlige 
fundsted 
T august 2002 blev de indre danske 
farvande ramt af et stort iltsvind, 
der i Århusbugten indtraf primo 
august. I l tkoncentrationen nåede 
ned på O, 1 -0 ,7 mg O, pr. li ter, og 
svindet var kraftigst l den vestlige, 
kystnære del, dog uden for strand
zonen, som defineres som <5 m 
dybde. På de sandsynlige levesteder 
for Spidshalet Langebarn blev der 
registreret iltsvind ( 4 mg O ,Il) ud 
for Sletterhage og i Hjelm Dyb. I de 
vestl ige dele af Århusbugten var 
der onu·åder næsten uden bunddyr 
(DMU i ltsvindsrapporten 2002). På 
dykket 1 3 .  august så vi på lavt vand 
en god bestand af  læbefisk 
Labridae, Strandkrabbe Carcinus 
maenas, kutlinger Gobiidae og 
Tangspræl P/w/is gunellus. 

Det antages derfor, at den usædvan
lige forekomst af Spidshalet Lange
barn på så lavt vand skyldtes, at dy
ret var blevet fortrængt fra dets 
sædvanlige miljø af det kraftige ilt
svind, dvs. dels selve det i ltfattige 
vand og dels den deraffølgende 
mangel på føde. Det observerede 
eksemplar a f Spidshalet Langebarn 
viste dog ikke tegn på svækkelse, 
hvilket de øvrige observerede hav
dyr hel ler ikke gjorde. 

'Naturhistorisk Museuu1, Universitetsparken bygn. 210, DK 8000 Århus C. 1 Birkeparken JO, l th, DK 8230 Åbyhøj 
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Figur l .  Spidshalet langebarn. Foto Allan Iversen, cl. 1 3-08-2002 
Snake B Ienny ( Lumpenus lampraetefonnis) P halo Allan Iversen. 
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Lysfældefangst af vårfluer (Trichoptera) fra 
SeJbjerg Vejle - med første danske fund af 
Limnephilus pati O'Connor 1980 

Peter Wibe1g-Larsen1 

Ligflt tmpped Triclwptem from Setbjerg Vejle - witfl til e firs t Danisil 
record ofLimnephilus pati O 'Comwr 1980. 
Trichoptera were collected in a 1 25 W Ryrholm light trap operaled during 
weeks 22-48 1 995 at Lynge Field Station, located 500 m W o f the brackish 
Lake Setbjerg Vej le, NW-Jutland. A total of 6406 specimens and 38 species 
were trapped, belonging to six families. Limnephil idae and Phryganeidae 
amounted 87.7 and l 0 .6% of total catch, respectively. The dominant spe
cies was Limnephilusjlavicornis (5 1 %) t hat is  widely distributed in Den
mark, very abundant, and known to exploit a lo t o f different stagnant wa
ters; Grammotaulius nitidus was subdominant, totalling 1 3%. Together 
with Linmephi/liS affin is, L. auricula and AglJpnia varia they made up 
84% of the total catch, whereas 1 /3 of the species only contributed 1 -3 
specimens each. One species, Limnephilus pati, represented by just one 
male, was new to the Danish fauna. Previously, thi s species was known 
from lreland, U.K. and Germany only. Species from stagnant waters by far 
dominaled the catch; only eight species representing 3% ofthe individuals 
breed in running w a ters which occur relative! y far from t h e trapping si  te. 
The catch from Lynge resembled camparable l ight trap catches from other 
Danish coastal regions. TlHis, e.g. L. affin is was abundant, its larvae being 
known to be able to tolerate high salinities. Generally, males ofthe com
mon species were significantly more abundant than females, probably due 
to the males being more active than the females. One exeeplion was G 
nitidus with a significant dominance offemales, indicating !hat the larval 
habitats (probably shallow, temporary pools) ofthis species were located 
close to the light trap. 

Key words: Trichoptera, light traps catch, Se/bje1g Vejle, Linmephilus 
pati, brackish Jl!etlands 

Det er velkendt, at mange forskellige 
grupper af insekter let lader sig lokke 
til kunstigt lys. Særligt ti ltrækkende 
er lyset i den ultraviolette del af 
spektret. Det er fortrinsvis insekter, 
som er aktive om natten, der tiltræk
kes. En sådan gruppe er vårfluer 
(Trichoptera), hvoraf det store fle1tal 
af Danmarks hidtil kendte 1 68 arter 
netop er nat-aktive, selvom mange 
dog samtidig også er aktive i dagti-

merne. Fangster fra lysfælder af for
skellig type og med varierende type 
lyskilde (kviksølvlamper eller lys
stofrør med varierende spektral sam
mensætning) har været brugt i en 
lang række både danske og uden
landske studier til eksempelvis at 
tegne et billede af et områdes fauna 
(Wiberg-Larsen 1 996; Wiberg-Lar
sen & Hansen 1 998; Wiberg-Larsen 
& Karsbolt 1 999), beskrive sæson-

variation i flyvetider (S vensson 
1 972; Waringer 1 989; Wiberg-Lar
sen 1 996; Wiberg-Larsen & Karsholt 
1 999), beskrive flyveaktivitet ift. 
vejrforbold (Waringer 1 99 1 ;  Wiberg
Larsen 1 996), beskrive forskelle i 
kønnenes aktivitet (Andersen 1 978), 
eller at beskrive dyrenes evne til 
spredning (Gothberg 1 973;  Svens
son 1 974; Malicky 1 987). Lysfælder 
fanger erfaringsmæssigt relativt 
mange arter, ikke bare når de place
res tæt ved et vandløb eller en sø. De 
tegner derved et i det mindste kvali
tativt billede af et områdes lokale 
fauna. Dertil kommer fordelene ved, 
at de voksne generelt er lettere at 
a1tsbestemme end larverne, hvoraf 
f lere stadig er ubeskrevne, ligesom 
det i praksis vil være en uoverkom
melig eller uløselig opgave alterna
tivt at skulle indsamle larveprøver 
fra alle potentielle levesteder inden 
for nærområdet. 

Vårfluefaunaen i Danmark er relativt 
velkendt, idet den har været studeret 
grundigt siden begyndelsen af 1 900-
tallet. Der findes et meget stort data
materiale fra danske vandløb, ind
samlet af bl.a. Carlo F. Jensen og 
E. W. Kaiser i perioden 1 940- 1 970, 
af Frank Jensen 1 970- 1 990, samt af 
amterne eller deres konsulenter som 
et led i den regionale miljøovervåg
ning e l ler i forbindelse med gennem
førelse af nationale overvågnings
programmer (NOVA 2003 og NO-
V ANA). Der foreligger imidlertid 
ikke nogen samlet bearbejdning af 
dette materiale. For søer og vandhul
ler findes der til sammenligning et 
langt mindre datamateriale, bl.a. for
di vårfluer og andre bunddyr kun i 
meget begrænset omfang har indgået 
i amtemes miljøovervågning. Selv
om der mangler en detaljeret oversigt 
over de enkelte arters danske udbre
delse, forel igger der i det mindste en 
oversigt over samtlige arters fore
komst i de ti faunadistrikter (Wiberg
Larsen 2004 ), som landet kan opde
les i (se Enghoff & Nielsen 1 977). 
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Kendskabet til vårfluefaunaen er dog 
relativt dårligt i visse faunadistrikter 
(fx WSJ og LFM), idet der herfra er 
fimdet færre arter end forventet ud 
fra en teoretisk positiv sammenhæng 
mellem areal og artsantal (se Wi
berg-Larsen 2004). 

NV-Jylland er også et sådant relativt 
dårligt undersøgt område, om end 
der har været foretaget relativt gmn
dige undersøgelser i Hansted Reser
vatet og andre dele afThy (Nielsen 
1 96 1 ,  1 965). Det var detfor heldigt, 
at det lidt tilfældigt blev muligt at få 
adgang til et meget omfattende mate
riale aflyslokkede vårfluer fra den 
nu nedlagte fuglestation i Lynge ved 
Setbjerg Vejle. Det som gør materia
let interessant, er - ud over dets be
tragtelige størrelse - at det stammer 
fra et område med habitater, hvis 
vårfluefauna hidtil kun er blevet un
dersøgt perifert. 

Materialer og metoder 
Det foreliggende materiale statruner 
fra en lysfælde opstillet ved den nu 
nedlagte "Feltstation Vejlerne" på 
Lyngevej umiddelbart vest for SeJ
bjerg Vejle, der udgør en del af Byg
holm Vejle (UTM zone 32 (WGS84) 
N6324 E50 1 4). Afstanden til selve 
SeJbjerg Vejle var ca. 500 m. 

Se! bjerg Vejle (Figur l )  er en væsent
l i g del af det 5500 ha store reservat
område, Vejlerne, som ligger på 
nordsiden afLimfjorden ("Regnbu
en" et al .  200 l ;  Danmarks Miljøun
dersøgelser 2003); se også 
www.sns.dk/jagt/reservatfoldere/vej
lerne/vejler.html. Der er tale om lav
vandede vige, som i midten af 1 800-
tallet blev forsøgt tørlagt med ben
blik på opdyrkning. Afvandingen 
lykkedes ikke og blev endelig opgi
vet under l .  Verdenskrig. Arealerne 
har siden da henl igget som store 
sammenhængende våd01måder, hvor 
vandstanden blev styret af sluser og 
derved holdt lidt under niveauet i 
Limfjorden. I 1 965 blev der etableret 
en centralsluse, som betød en betyde
lig vandstandssænkning i de østlige 
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Figur l .  Udsigt over Setbjerg Vejle fra Lyngevej . Læg mærke til engområ
derne, som ligger ned til vejlen. Foto: Andreas W. Sode. 
La/æ Selbje1g Vejle viewedjro111 the 111es/. Note the 111arshes adjacent lo 
the lake. Photo:Andreas W Sode. 

Vejler (herunder Se! bjerg Vejle). Vej
lerne blev i 1 993 overtaget af Aage 
V. Jensens Fonde og er derefter dre
vet som natur01måde. I 1 995 blev 
der ændret på afvandingsforholdene, 
således at der - bortset fra korte pe
rioder (fx i forbindelse med høj 
vandstand i Limfjorden) - er frit løb 
gennem sluserne. Det betyder, at 
vandet i SeJbjerg Vej le er blevet min
dre salt fra l ,8 %o salinitet i 1 993 til 
0,3 %o i 2000 (Jeppesen et al. 2002). 
Det betyder formodentlig også, at 
også engene og områderne med rør
skov langs SeJbjerg Vejle er blevet 
mindre saltprægede. Der er i 2005 
fremsat forslag om dels at sikre en 
for fltgielivet optimal (dvs. højere) 
vandstand, dels at forbedre vandkva
liteten i Vejlerne gennem begræns
ning aftilførslen af næringsstoffer til 
vandområderne. Forslaget og dets 
forventede konsekvenser for yngle
og trækfugle er beskrevet indgående 
af Clausen et al. (2006). 

Den opstillede lysfælde var afRyr
holm-typen med en 1 2 5  W kviksølv
pære. De tiltrukne dyr blev dræbt i 
fælden ved hjælp aftetrachlorethan, 
som langsomt kunne fordampe fra 
en li l le flaske. Lysfælden var i ftmk
tion fra solnedgang til solopgang, 
styret af et elektrisk ur. Der blev ind
samlet ugentlige prøver. Grundlaget 
for indsamlingerne var et fælles nor
disk moniteringsprogram for "møl" 
( SOderman 1 994). Der var også væ
sentlige bifangster af andre insekt
grupper, herunder vårfluer. Samtlige 
disse vårfluer i "bifangsten" blev i 
1 995 frasorteret (ugevis) og nedfros
set. Det resulterede i et materiale fra 
ugerne 22-48, og det er dette materi
ale, som er behandlet i detme artikel. 
Desværre faldt etiketterne i flere ti l
fælde af poserne, således at det ikke 
entydigt var muligt at relatere samtli
ge posers indhold til bestemte uger. 
Materialet er derfor generelt kun be
handlet for hele perioden under et. 



Lol<alitet 
(Loca/ity) 
Freltofte, Fyn (FRE) 

Kulemosen, Fyn (KUL) 

Zoologisk Museum, København (ZM) 

Antal arter Antal individer 
(No. ofspec.) (No. ofspecim.) 

60 

3 7  

35/37 

3232 

1 1 50 

289 1 /5362 

Kilde 
(Reference) 

Wiberg-Larsen ( 1 996) 

Wiberg-Larsen, egne upublicerede data 

Wiberg-Larsen & Karshol t ( 1 999) - 2 års fangster 

( 1 994 & 1 995) 

Hønsinge Huse, Vig, Nordvest Sjælland (VIG)' 22-32 5 1 0- 1 068 Wiberg-Larsen & Hansen ( 1 998) - 4 års fangster 

( 1 976, 1 977, 1 98 1 ,  1 982) 

Gilbjerg Hoved, Nordøst Sjælland (GI L)' 39 

Holmegårds Mose, Syd Sjælland (HOL) 35 

Saltuna, Bornholm (SAL) 1 33 

Boderne, Bornholm (BOD) 1 34 

Grisby, Bornholm (GRJ) '  26 

2974 

1 59 1  

890 

887 

224 

Materiale indsamlet af Flemming Vilhelmsen 

(Wiberg-Larsen, upubliceret) 

Mat. inds. af Bjarne Skule, Per Stade!, Jens 

Lyngsøe & Flemming Vilhelmsen (W-L, upub.) 

Materiale indsamlet af Morten Top Jensen (Wiberg

Larsen, upubliceret) 

Materiale indsamlet af Morten Top Jensen (Wiberg

Larsen, upubliceret) 

Materiale indsamlet af Morten Top Jensen (Wiberg

Larsen, upubliceret) 

Tabel l .  Oversigt over lysfældefangster afTrichoptera fra danske lokaliteter benyttet ved sammenligning med fang
sten fra Se! bjerg Vej le. Fangsterne dækker med tilnærmelse hele år. For to af lokaliteterne foreligger der fangster fi·a 
mere end et år. 1 Kystnær lokalitet. 

Review o.f light trap catches o.f Trichoplera ji'Om .from Danis/i siles HSed in comparison with the catch .fi'Oin Sel
bjeJg Vejle. Catches lwgely represenl years. At  two siles, !liere are catches ./i'OIII more !han ane yem: 'Coastal sile. 

Vårfluerne blev primætt bestemt ved 
brug afMalicky ( 1 983,  2004). No
menklaturen følger i store træk Mali
cky (2005). 

Afvigelser fra en forventet l : l  ratio 
mellem kønnene blev testet med en 
X2 test (incl .  Yates korrektion) ved 
brug af programmet ASTUTE (DDU 
Software 1 993). 

Artssammensætningen i materialet 
fra Se! bjerg Vejle blev sammenlignet 
med tilgængelige lysfældefangster af 
vårfluer fra andre danske lokali teter. 
Disse lokaliteter er angivet i Tabel l .  
En del afmaterialet herfra er tidlige
re publiceret. Sammenligningen mel
lem de i alt 9 lokaliteter og 1 3  prøver 
(idet der for to lokal iteter Ww. var 2 
og 4 års data) blev foretaget ved be
regning af parvise similaritetsindices 
for samtlige kombinationer. De be
regnede værdier blev herefter be
handlet ("ordineret") ved en 
"multidimensionel skalering" 
(MOS), hvor dog kun de to bedst 

forklarende akser i det flerdimensio
nale koordinatsystem er vist (se fX 
Clarke & Warwick 1 994). Prøver, 
som ligger tæt ved hinanden i dette 
2-dimensionale plot, har stor lighed, 
mens prøver langt fi·a hinanden mod
sat er meget forskellige. Analysen 
blev foretaget ved brug af program
met PRIMER 5 (PRIMER-E Ltd 
2000). Der blev foretaget en ordina
tion af to forskellige similaritetsindi
ces: Sørensens Similaritets Index 
(Sørensen 1 948), som kun benytter 
"forekomst" og "ikke-forekomst" af 
arter, og Bray-Curtis Indeks, der be
nytter kvantitative data (Bra y & Cur
tis 1 957). Ved sidstnævnte blev data 
forinden transformeret ved brug af 
den 4.  rod for at "nedvægte" de do
minerende arter. 

Resultatet· 
Der blev i alt fimdet 3 8  arter i det 
samlede materiale på 6406 voksne 
vårfluer (Tabel 2) .  Herafudgjorde en 
art, Limnephilus.flavicornis, alene 
5 1 %, mens den sammen med andre 4 

arter ( Grammotaulius niti dus, Lim
nephilus affinis, Limnephilus 
auricula og Ag7J']JI1ia varia) udgjor
de 84%. Hele 1 13 afarterne blev kun 
fimdet i 1 -3 eksemplarer. 

De fundne arter tilhørte 6 af de i alt 
1 8  famil ier, som forekommer i Dan
mark. Den mest artsrige familie var 
Limnephil idae med 24 arter, der ud
gjorde 87,7% af fangsten. Den næst
hyppigste familie var Pluyganeidae 
med 5 arter, der udgjorde l 0,6% af 
fangsten. Ingen af de øvrige familier 
udgjorde mere end l% affangsten. 

Ift. den nyeste oversigt over udbredel
se af de danske vårfluer (App. 3 i Wi
berg-Larsen 2004) er hele l O arter 
nye for faunadistrikt NV-Jylland (Ta
bel 2) .  l realiteten er der kun tale om 
9 nye fund, idet Cyrnus crenaticornis 
al lerede er nævnt afNielsen ( 1 96 1 ,  
1 965), hvilket e r  overset i Wiberg
Larsen (2004). Linmephi/liS pali ( l  
individ i uge 27) er ikke blot ny for 
NVJ, men også ny for Danmark. 
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Familie (family) Art (species) Antal (number) 

Ecnomidae Ee110mus tene/lus (Rambur 1 842) l 

Hydropsychidae Hydrapsyehe angustipennis (Curtis 1 834) 6 

Leptoceridae Mystacides azureus (Linnaeus 1 76 1 )  

Deeelis oehracea (Curtis 1 825) 50 

Y/odes reuteri (McLach1ao 1 880) 4 

Limnephilidae Glyphotaelius pe/lueidus (Retzius 1 783) 6 

Grammotaulius nigropw1etatus (Retzius, 1 783) 37 

Grammotaulius nitidus (O.F. MUller 1 764) 834 

Li11111ephi/11S affillis Curtis 1 834 588 

Limnephilus allrieu/a Curtis 1 834 296 

Li11111ephil11s elegans Curtis 1 834 3 

Limnephilus extrieatus McLaciiian 1 865 8 

Limnephilus .flavieomis (Fabricius 1 787) 3269 

Limnephilus griseus (Linnaeus 1 758) 44 

Limnephil11s hirsutus (Pietet 1 834) 

Limnephilus ignavus McLachlan 1 865 3 1  

Limnephil11s lunatus Curtis 1 834 4 1  

Li11111ephil11s Juridus Curtis 1 834 1 7  

Li11111ephilus marmoratus Curtis 1 834 1 42 

Li11111ephi/11S pat i O'Connor 1 980 

Limnephil11s rhombieus (Linnaeus 1 758) 2 1  

Limnephil11s ;parsus Curtis 1 834 29 

Li11111ephilus vittatus (Fabricius 1 798) 49 

Limnephil11s xa11thodes McLacb1an 1 873 1 55 

Mieraptema lateralis (Stephens 1 837) 20 

Mieraptema sequax McLachlao 1 875 23 

Nemotaulius punctatolineatus (Retzius 1 783) 

Potamophylax ra/1111dipennis (Brauer 1 857) 

Stenophylax pennistlis McLacblan 1 895 

Phryganeidae Ag1ypnia pagetema Curtis 1 835 2 

Ag1ypnia varia (Fabricius 1 793) 4 1 7  

Plnyganea bipunelala Retzius 1 793 

PlnJ•ganea grandis Llnnaeus 1 76 1  1 82 

Triehostegia mi nor (Curtis 1 834) 80 

Po1ycentropodidae Cymus erenalicamis (Kolenati 1 859) 

Holocentrop11s stagnedis (Aibarda 1 874) 

Pleetraenemia eonspersa (Curtis 1 834) 3 7  

Polyeentrapus irraratus Curtis 1 834 

o-ratio Larve h abitat 

(larval habitat) 

0,00 L 

0,00 s 
0,00 S,L 

0,52 L 

0,00 B 

0,67 P, T 

0,59 P, T 

0,42 P? 

0, 73 L,P,B 

0,65 T 

0,67 L, P 

0,88 s 
0, 76 L, P, T 

0,30 P, T 

0,00 p 
0,55 p 
0,68 S,L 

0,53 p 
0,62 L 

1 ,00 P? 

0,8 1 S,L 

0,52 p 
0,67 P, T 

0,81 p 
0,95 s 
0,8 7  s 
1 ,00 L 

1 ,00 s 
0,00 s 
1 ,00 L, P 

0, 72 L, P 

0,00 L, P 

0, 77 L, P 

0,99 T 

0,00 L 

0,00 L, P 

0,81 s 
1 ,00 s 

Stntus 

NWJ,E 

NWJ 

v 

NWJ 

v 

NWJ 

NWJ 

DK 

NWJ,V 

NWJ,R 

NWJ 

x 

NWJ 

Tabel 2 .  Den samlede fangst afTrichoptera i lysfælden ved Lynge Feltstation vest for Setbjerg Vej le 1 995 (ugerne 
22-48) .  Andel af hanner (c:rratio = antal hanner/total antal) i fed/kursiv betyder, at andelen afviger statistisk signifi
kant (P<0,05) fra 0,50 ( l : l kønsratio ) .  Desuden er angivet den formodede larvehabitat: S - vandløb; L - søer; P 
damme; T - udtørrende damme; B - brakvand/strandsøer. Endelig angivet om arten er ny for Danmark (DK) el ler 
Nordvestjylland (NW J), samt dens status ifølge Rødliste 97 (Wiberg-Larsen 1 998a) og Gull iste 97 (Wiberg-Larsen 
l 998b ) : E - akut truet, V - sårbar, R - sjælden, X - opmærksomhedskrævende. 
Total catch o.f Trichoplera.fi·om Ih e light trap /ocated al Lynge Fie/d Station, wes/ o.f Se/bje1g Vejle, J 995 (weeks 
22-48). Ratios n o. of ma/es/no. o.f (ma/es+fema/es) thai deviale sign(ficant/y (P<0, 05) from 0. 50 (i. e. a 1 :  l sex 
ratio) are marked with bo/dlita/ic. A/so indicated the pres/1111ed /m·va/ habitat: S - streams; L - /akes; P - ponds; 
T- tempormJ' ponds; B - brackish \Valerslcoasta/ /akes. Finally indiccJted !f the species is new lo the Da11ish fa u

Il a (DK), ne1v to .fauna/ dis/riet Norl/mest Julland (NWJ), or its status according to the national Redlist 97  
(WibeJg-Larsen l 998a) or Ye//ow list 97(Wibelg-Larsen 1 998b): E - endangered, V - vulnerable, R - rare, X
require specia/ allen/ion. 
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Figur 2. To-dimensionel afbildning 
afsimi lariteter mellem lysfælde
fangster a f Trichoptera fra S el b erg 
Vejle og lokaliteterne angivet i Ta
bel l .  (A) 4. rod transformerede 
data; (B) "Til stede - ikke til stede 
data". Bemærk, at der for lokalite
terne VIG og ZM er flere års data. 
Prøver som ligner hinanden meget, 
ligger tæt - prøver som er meget 
forskellige ligger fjernt fra hinan
den. 
T\vo-dimensional scctling of 
similarities betlveen light trap 
catches fi-om Selbje1g Vejle and the 
siles noted in Tab/e l. (A) Fourth 
mol transformed data; (B) 
Presence - absence data. Note thai 
there a re more t han ane year �· 
data .fi"0/11 siles VIG and Zlvl. 
Samples located e/ose to each 
o/her a re similar; samples fi11·ther 
aparl are less similm: 

Langt de fleste fundne arter lever 
som larver i søer og damme (Tabel 
2). Det gælder således mindst 26 ar
ter, der udgjorde 97% af samtlige in
divider. Heraf er de 6 arter (sv.t. 8% 
affangsten) næsten udelukkende 
knyttet til damme, som regelmæssigt 
udtørrer om sommeren. Arter fra 
vandløb blev kun fundet i beskedent 
antal ( l  ,4% af fangsten). Der blev 
dog trods dette fimdet 8 arter, som 
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F igur 3 .  Sammenhæng mellem artsantal og individantal i lysfælde fangster 
fra l O  danske lokaliteter (se Tabel ! ), incl .  SeJbjerg Vej le. Bemærk de 
logaritmiske akser. 
Relationship betlveen species richness and nwnber o.f individuals in light 
trap catches .from ten Danish siles (see Tab/e l) including Selbje1g Vejle. 
Note t hat the sca/ing o.f axes is logarithmic. 

lever i forskellige typer afvandløb 
(fra udtørrende små vandløb til per
manente større vandløb). To arter, L. 
ciffinis og Y! odes reuteri, er yderlige
re knyttet til brakvand. 

Generelt blev der fanget signifikant 
flere hanner end hunner (Tabel 2). 
Således udgjorde andelen af hanner 
for alle arter under et 70% (X2 test; 
P<O,OO l ) .  En signifikant "skæv" 
kønsratio (65-99% hanner) fundet 
hos 9 af arterne (X2 test; P<0,02). 
Kun hos en art, G nitidus, var der 
signifikant overvægt af hunner (X2 
test; P=0,002). 

Den samlede fangst fra SeJbjerg Vej
le blev sammenlignet med lignende 
lysfældefangster afTrichoptera fra 
andre danske lokaliteter (Tabel l )  
ved brug afMDS af parvist beregne
de similaritets indices. Den resulte
rende ordination havde en "stress 
faktor" < 0,2 (0, 1 3-0, 1 5), hvilket 

betyder, at den repræsenterer en 
brugbar to-dimensional afbildning. 
Med dette "in mente" afveg faunaen 
ved SeJbjerg Vejle betydeligt fra 
faunaen fra de øvrige lokaliteter, af
hængigt af hvordan data forinden 
blev transformeret (Figur 2). l 
transformationen, hvor der er an
vendt "til stede/ikke til stede" data, 
havde Se l bjerg Vej le størst lighed 
med Vig (NV-Sjælland), som er 
kystnær, mens der ved brug af 4 .  
rod's transformation ( nedvægter de 
dominerende arter) var størst lighed 
med Boderne (Bornholm), dog også 
kystnær. 

En analyse af de 1 4  prøver fra de l O 
lokaliteter viste en signifikant 
(P=O,O 1 5) positiv sammenhæng 
(potensfimktion) mellem antal fang
ne individer og antal arter (Figur 3). 

Diskussion 
Antallet af arter i lysfældefangster 
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Figur 4. Arter af vårfluer fundet i lysfældefangsten fra Selbjerg Vej le . (A) Glyphotaelius pellucidus; (B) 
Limnephilus auricula; (C) Grammotaulius nigmpuncla/us; (D) Limnephilus .flavicomis; (E) Limnephilus villa lus; 
(F) Trichostegia 111ino1: Den sjældne Grammotaulius nitidus, som var langt mere talrig end G. nigrop1111clatus, 
ligner denne men er tydeligt mere "spidsvinget". Fotos: J .C .Schou, www.biopix .dk" 
Trichoplera species caught in the light trap al Selbje1g Vejle (Species names, cf Danish lex!). G. nitidus, rare in 
Demnark as 1vel/ as Europe, which 1vas 1110re abundant than G. nigropunctatus (C), resembles !his species but has 
111ore acu/e wingtips. 

afhænger i høj grad af, hvor mange 
individer der fanges. Jo flere indi
vider, der er i en fangst, des større 
chance er der for, at der kommer 
nye arter til. Dette almene princip 
er tydeligt demonstreret på  F igur 
3. Og det er især de naturligt få
tall ige arter, eller arter, hvis larve
ha bi tater l igger langt fra lysfæl-
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den, og som derfor må formodes at 
optræde fåtalligt, som har større 
chance for at optræde i en fangst, 
hvis denne er stor. Når dette tages i 
betragtning, er antallet af arter i 
fangsten fra Setbjerg Vej le stort set 
som forventet ud fra Figur 3 .  

Vårfluefaunaen fra Selbjerg Vej le ad-

skilte sig en del fia ni andre danske 
vårtluelokaliteter, men havde dog en 
vis lighed med fangster fra et par lo
kaliteter, der også er kystnære. Dette 
var dog afhængigt af, hvordan sam
menligningen blev foretaget - dvs. 
om der blev anvendt kvantitative 
data, men hvor vægten af domineren
de arter blev nedtonet (Figur 2A) el-



ler blot "ti l stede - ikke ti l stede" 
data (Figur 28). I det første tilfælde 
var der størst lighed med Boderne, i 
det andet mest med Vig, uden at det 
kan konkluderes, hvilken transfonna
tion af data, der er den "rigtige" at 
bmge. Det optimale er at afprøve fle
re transformationer. Det er i øvrigt 
bemærkelsesværdigt og betryggende, 
at prøver fra forskel l ige år, men fra 
samme lokalitet, generelt ligner hin
anden meget. VIG 76 repræsenterer 
en undtagelse, hvilket formodentlig 
skyldes, at sommeren 1 976 var eks
tremt nedbørsfattig (Wiberg-Larsen 
& Hansen 1 998). Fokuseres der 
mere specifikt på enkelte domineren
de arter, er det bemærkelsesværdigt, 
at L. affin is var relativt talrig ved 
SeJbjerg Vejle ligesom ved nogle af 
de øvrige kystnære lokaliteter (se fx 
Wiberg-Larsen & Hansen 1 998). Ar
ten kan udnytte relativt forskellige 
ha bi tater, men larverne findes ofte i 
udpræget brakvand, fx kanaler, grøf
ter og lavvandede onuåder på strand
enge, herunder i vandonu·åder, som 
også tørrer ud om sommeren. Lar
verne er i stand til at gennemføre de
res udvikling ved saltholdigheder op 
til l 8%o og kan endda tolerere værdi
er op til 26%o (Sutcliffe 1 96 1  ) .  Dette 
er en ret enestående egenskab hos 
denne art, idet kun få andre vårfluer 
er i stand ti l at tåle selv lave salthol
digheder. L. (!!finis har tilsyneladen
de en parallel i Nordamerika, Limne
phi!liS ademus Ross, hvis larver lige
ledes er knyttet ti ! lavvandede Olmå
der på strandenge og der kan tåle 
saltholdigheder op til l l -25%o (Flint 
& Giberson 2005). 

Den overvejende dominans af L. 

.flavicornis ved SeJbjerg Vejle er 
fundet ved flere andre, men ikke 
nødvendigvis kystnære lokal iteter 
(Wiberg-Larsen 1 996; Wiberg-Lar
sen, upubl. data). Dette er ikke 
overraskende, fordi denne art gene
relt er meget udbredt og talrig og 
yngler i mange forskellige typer af 
stillestående vand, herunder i dam
me, som udtørrer om sommeren. 
Til gengæld var der markante for-

skeile ift. de sammenlignelige un
dersøgelser (se Figur l ). Således var 
G nitidus den næsthyppigste art. 
Arten er hidtil kun kendt fra relativt 
få danske lokaliteter og kun fåtal
ligt. Den regnes derfor for sjælden 
og er opført som "sårbar" på Rødli
ste 1 997 (se Tabel 2). Desuden fore
ligger der ingen konkret viden om 
larvehabitalen i Danmark. Det er 
imidlertid sandsynligt, at larverne er 
knyttet til små udtørrende damme 
(Lepneva 1 97 1  ). Den meget talrige 
forekomst af arten ved SeJbjerg Vej
le er derfor sær l i g interessant og an
tyder, at larverne lever relativt tæt 
ved fælden. Dette støttes af, at der 
var overvægt afhurmer i fangsten. 
Normalt dominerer hanner blandt 
arter af luru1ephilider i lysfælde
fangster (Crichton 1 97 1 ,  1 988 ;  
Svensson 1 972; Wiberg-Larsen 
1 996; Wiberg-Larsen & Hansen 
1 998), hvilket også ses i denne un
dersøgelse. F orklariugen er, at han
nerne er mere aktive end de mere 
"stedbundne" hunner, fordi hanner
ne søger efter disse med henblik på 
parring. Herunder tiltrækkes de af 
"langtrækkende" feromoner, som 
hunnerne udsender (Kelner-Pillault 
1 975;  Resh & Wood 1 985) .  Mellem 
fælden og Selbjerg Vejle findes der 
udstrakte engarealer (se Figur l ), 
som er våde med tidvis forekomst af 
lavvandede områder. Det må formo
des, at larverne af G nitidus og i 
øvrigt flere af de andre arter fra ud
tørrende vandområder lever her (fx 
de i undersøgelsen relativt talrigt 
forekommende L.  auricula og Tri
chostegia minor). 

Af andre særligt talrigt forekommen
de arter i fangsten fra SeJbjerg Vej le 
skal især fi·emhæves A. varia og 
PhlJ'ganea grandis. Disse to phry
ganeider er tilknyttet permanente 
vand01måder. Det er sandsynligt, at 
de findes i selve SeJbjerg Vejle, også 
selvom den er svagt salt. 
Fundet af L. pat i som ny for Dan
mark er overraskende og spændende. 
Arten er hidtil kun kendt fra få loka
l iteter - og altid yderst fåtalligt - i 

Irland, England (inkl. Is le ofMan) 
og Tyskland (O'Connor 1 980; 
O'Connor & Barnard 1 98 1 ;  Klima 
& Weidlich 1 993; Wallace et al .  
2003). Dens larve er endnu ubeskre
vet, ligesom der er begrænset viden 
om ynglehabitaten. Det formodes 
dog, at ynglestedet er lavvandede 
onuåder på våde enge (O'Connor 
1 980; Wallace et a l .  2003) .  Artens 
samlede udbredelse er, bedømt ud fra 
de vidt adskilte fund, muligvis rela
tivt stor. Det er således muligt, at ar
ten er overset ved fx udenlandske 
undersøgelser, fordi den har stor lig
hed med de mere vidt udbredte Lim
nephilliS cenfralis Curtis, L. hirsu
tus og L. tauricus Schmid. En kor
rekt bestenunelse af disse arter skulle 
dog reelt ikke volde problemer ved 
anvendelse afMalicky (2004). 

Et par af de fimdne arter, Limnephi
lus elegans og Limnephilus luridus, 
er overvejende knyttet til små sur
vandede (og evt. udtørrende) damme 
(Wallace et al. 2003), og der må der
for findes sådanne i omegnen afSel
bjerg Vej le. L. elegans er sammen 
med den l i geledes fundne Nemotau
lius punctatolineatus angivet som 
"sårbar" i Rødliste 97. 

Ud over L. (if./in is blev der fundet en 
art, Y reuteri, som foretrækker brak
vand (Wallace et al .  2003) .  Den fore
kOlruner muligvis i SeJbjerg Vej le, 
men dens biologi er meget dårligt 
kendt. Den er angivet som "akut tru
et" i Rødliste 97, men dette er for
modentlig en alt for pessimistisk vur
dering (Wiberg-Larsen 2005). 

Arter fra strømmende vand var gene
relt fåtalligt forekommende. Dette er 
ikke overraskende, idet der er relativt 
langt til nærmeste egentlige vand
løbshabitat, bortset fra tidvist vand
førende kanaler og grøfter i nærhe
den af lysfælden. Mest talrigt fore
kommende var de to lvficmpterna
aiter og Plectrocnemia conspersa, 
som er tilknyttet små vandløb, evt. 
sådanne som udtørrer om sommeren. 
De er alle kendt for at sprede sig re-
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lativt langt fra deres ynglested (Sode 
& Wiberg-Larsen 1 993), men der 
findes et muligt ynglevandløb få 
hundrede meter fra lysfældeq. Hy
dropsyche angustipennis lever 
ofte i afløb fra søer, hvor larverne 
udnytter p lanktonet som føde (Wi
berg-Larsen 1 980). Arten er også 
kendt for at kunne flyve langt, og 
der findes formodentlig egnede ha
bi tater inden for 5 km fra lysfæl
den. Fundet af  Potamophylax ro
tunclipennis er interessant, fordi 
denne sydligt udbredte art kun er 
kendt fra relativt få danske lokal i 
teter (Wiberg-Larsen, upubl .  data). 
Der er dog indikationer på, at ar
ten mul igvis er under spredning, 
og fundet er det hidtil nordligste i 
Danmark. 

Fem af de fundne arter er medta
get i Rød- og Gul l isterne 97, hvi l
ket umiddelbart kan synes at  være 
en stor andel .  Andelen afviger 
imidlertid ikke markant fra, hvad 
der er fundet i andre danske under
søgelser (Wiberg-Larsen 1 996; 
Wiberg-Larsen & Hansen 1 998 ;  
Wiberg-Larsen & Karsbolt 1 999;  
Wiberg-Larsen upubl .  data). Det  
er imidlertid værd at huske på,  at 
rødl istning er en iterativ proces, 
hvor nye fund ( l igesom ændringer 
i graden af trusler) naturligt bør 
give anledning til at overveje en 
revision af den hidtidige status (se 
fx omtalen af Y reuteri ovenfor). 
Der er ingen tvivl om, at  det vi l  
være ønskel igt at  foretage en ny 
rødl istning af vårfluerne efter de 
nye retningsl inier (Wind 2003), 
som adski l ler sig væsentligt fra 
dem, som blev benyttet i Rødliste 
97 .  Og det er helt sikkert, at  man
ge arters status vi l ændres mar
kant. 

l 1 995 blev der som tidl igere 
nævnt ændret på afvandings for
holdene, således at vandet i Sel
bjerg Vej le, siden undersøgelsen 
blev foretaget, er blevet mere 
fersk (Jeppesen et al. 2002). Det 
betyder formodentl ig,  at også en-
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gene og områderne med rørskov 
langs Se! bjerg Vej le er blevet min
dre saltprægede. Dette kan tænkes 
at  have ændret levevilkårene for 
nogle af  vårfluerne. Således kan 
flere arter tænkes at  være gået 
frem, fx den rødlistede G nitidus, 
mens brakvandsarterne L. affin is 
og J� reuteri (rødlistet) mul igvis 
er gået t i lbage. Egentl ige forudsi
gelser er vanskel ige at  foretage, 
fordi de præcise levesteder for ar
ternes larver ikke er identificeret i 
området, l igesom der mangler vi
den om flere arters habitatkrav. 
Det v i l le derfor være interessant at  
foretage en fornyet undersøgelse 
med samme metodik, suppleret 
med undersøgelser af forekomsten 
af larver i de nærliggende poten
tiel le habitater. Derudover kunne 
man senere, hvis og når vandstan
den i området hæves yderligere og 
vandkval iteten i Setbjerg Vej le for
bedres (se fx Clausen et a l .  2006), 
foretage endnu en undersøgelse. 
Der er i øvrigt generelt meget l idt 
viden om effekterne af sådanne 
former for naturgenopretning på 
vårfluer og andre vandlevende ma
kroinvertebrater. 

Datamaterialet fra lysfælden bidrog 
til at forøge det kendte antal arter fra 
Danmark med en t i l  i alt 1 69.  Des
uden forøgedes det kendte artsantal 
fra faunadistrikt NWJ ganske væ
sentligt. Eftersom flere af de "nye" 
arter er ganske almindeligt forekom
mende og vidt udbredte i resten af 
landet, kan det konkluderes, at di
striktets vårfluefauna langt fra er til
strækkeligt kendt, og at flere arter 
må forventes at forekomme. Selvom 
der ved egne indsamlinger i somme
ren 2005 yderligere blev fundet fire 
"nye" arter for distriktet, hvilket 
bringer det samlede antal arter op på 
95, ligger det reelle artsantal for di
striktet derfor nok væsentlig højere. 
Et forsigtigt skøn over det samlede 
antal arter, baseret på faunaen i na
bodistrikterne og forekomsten af po
tentielle levesteder i det nordvestjy
ske område, er ca. 1 20. 
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Tak til medarbejdere ved DMU, som 
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tion. Derudover takkes Rune Byge
bjerg for at have fi·asorteret dyr og 
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Desuden takkes Morten Top Jensen, 
Flemming Vilhelmsen, Bjarne Skule, 
Per Stade!, og Jens Lyngsøe for ad
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Bogen er skrevet for enhver, der øn
sker at lære at bruge et mikroskop, 
især de unge, der interesserer sig for 
biologi. 

I 1 968 udgav Aksel Øye Håndbog i 
miln-oskopi . Den var omfattende og 
gav en glimrende oversigt over mi
kroskopet, dets bygning og udstyr. 
Desuden beskriver den omhygge
ligt præparations- og farvningsme
toder fra det meste af biologien. Si
den er der kun kommet små skrifter. 

Der er behov for en ny håndbog i 
mikroskopi, og den foreligger her. 
Siden 1 968 er der sket meget i mi
kroskopi. Gode mikroskoper blevet 
bil lige; man kan få dem affin kvali
tet for et par tusinde kroner. M ikro
fotografering er blevet let, takket 
være de digitale fotografiapparater, 
der også kan virke som filmkamera
er. Digitale fotoapparater kan kob
les direkte til en computer, så man 
kan diskutere sine iagttagelser med 
andre, og så man kan gemme foto
grafierne. 

Der er opfundet okularer til brille
bærere; fordelen er, at man kan be-

1 1 0 
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holde brillerne på hele tiden under 
arbejdet med mikroskopet. Belys
ningen er forbedret på flere punkter, 
f. eks. til fluorescensmikroskopi .  Til 
feltbrug er der udviklet belysning 
med LED-lys, der blot kræver bat
terier. 

Eigi l  Holms bog beskriver nutidens 
mikroskopi og i l lustrer den med 
460 farvei llustrationer. De viser, 
hvad man kan se i mikroskopet, og 
hvor skøn og inspirerende denne 
verden er. Forfatteren har selv taget 
fotografierne og lavet nogle afteg
ningerne. Mange aftegningerne 
stammer fra 1 800-tallet. Den gang 
kunne man ikke gengive fotografier. 
I stedet brugte man tegninger, ud
ført af højt uddannede kunstnere. 
Farvereproduktion var dyr, men af 
en kvalitet, der ikke er overgået si
den. Disse tegninger bør ikke glem
mes; derfor er de brugt. Gunnar 
Nygaards tegninger af alger og 
Wesenberg-Lunds tegninger af 
krebsdyr og hjuldyr fra 1 900-tallet 
er også af meget høj kvalitet. 

Bogen indledes med en grundig 
gennemgang aflysmikroskopet og 
des anvendelse. Derpå omtales an
dre mikroskoptyper, f. eks. fasekon
trast, mørkegrund, polarisation og 
fluorescens. Elektronmikroskopi 
beskrives kort. 

Wiberg-Larsen, P. & Karsholt, O. 
1 999: The traftic o f adult Trichop
tera a bove the city o f Capenhagen 
(Denmark). - Ent. Meddr. 67: 
1 23 - 1 36. 

Wind, P. 2003 : Manual for rødlist
ning af plante- og dyrearter i 
Danmark. - TekniskAnvisning 
fra DMU nr. 20, 1 1 3 pp. 

Fixering og farvning og de tilhøren
de redskaber beskrives i et særskilt 
kapi tel .  Derpå kommer plantecelle
typerne samt et stort kapitel om 
planteanatomi. P lanternes bygning 
er beskrevet og sat i sammenhæng 
med anatomien for at fremme for
ståelsen. 

Der er kapitler om dyrkning af 
svampe og bakterier, samt undersø
gelse af disse organismer. Kapit
lerne om encellede dyr, samt hav
og ferskvandsplankton er omfatten
de, da disse organismer er så lette at 
få fat på og studere. Jordbundens 
dyreliv og insektundersøgelser er 
ikke glemt. Endelig beskrives hår, 
skæl, fjer, samt de præparater af 
pattedyrvæv, der kan laves uden 
brug af mikrotom. 

Bogen afsluttes med mikroskopets 
historie fra 1 590 til 2006, hvor de 
meste moderne mikroskoper t i l  flere 
hundred tusinde kroner er vist. 

Mikroskopet er det vigtigste biolo
giske arbejdsredskab. Behersker 
man teknikken, kan man få store 
naturoplevelser overalt. Forhåbent
ligt giver bogen anledning ti l ,  at 
mange flere kommer til at bruge mi
kroskopet og nyde den mikrosko
pisk verdens skønhed. 

Jon Feilberg 



Mindre Meddelelse: 

Effekt af Iberisk Skovsnegl (Arion lusitanicus) 
på floraen i den beskyttede naturtype aske/el
lesump 

Jens Reddersen1 

S m aU communications: Observation o f effects o n vegetation in an as h/ 
alder swamp foliowing colonization by Spanish slug (Arion lusitanicus). 
In Aprii-October 1 996-2006, tb e vegetation of a small (25x50 m) ash-alder 
swamp forest fragment, neigbbouring a village house garden, was itlten
sively observed although not actually sampled. In 200 l ,  the voracious inva
sive Spanish s lug Arion lusitanicus colonized the garden and, immediately 
after, the ash-alder svamp from neighbouring gardens. Moist ash-alder 
swamp is a high ly prioritized habitat according to the E U-directive (EU no. 
91 EO) and val u ed for hosting a species-rich and clm·acteristic flora. Al
though the dataset is small and very local, restilts indicate that the s lug may 
cause marked and high ly worrying effects on ground vegetation in ash-alder 
svamps. Some species went extinct, or atmost extinct, within only 1 -2 years 
such as Anemone ranunculoides, Mereuriet/is perennis, Listera ova/a, 
Paris quadrifo/ia, J\1oehringia trinervia and Angelica sy/ves/ris. In some 
species, slug feeding led to injuries far beyond the amount ofplant material 
removed: in spring, s lugs feeding on newly emerged shoots often caused 
total callapse ofentire shoots. In intensively exploited Danish countryside, 
man y moist ash-alder swamps occur as isolated habitat fragments where 
local extinction ofsmal l  populations ofplant species susceptible to Span
ish slug may be very probable and, in that case, irreversible. 

Key words: Arion /usitanicus, Spanish s/ug, damage, vegetation, Den
mark 

Globaliseringen har mange ansigter. 
Et af dem er øget spredning af plan
te- og dyrearter imellem lande og 
kontinenter, og introducerede arter 
med invasiv tendens har derfor fået 
større bevågenhed. Således har 
Skov- og Naturstyrelsen oprettet en 
særlig hjemmeside (Skov- og Na
turstyrelsen 2006; Nobanis 2006) 
med både information, rådgivning 
og debat om invasive arter. Skov
og Naturstyreisens hjemmeside 
op l ister 1 4  invasive dyrearter som 
særligt problematiske i Danmark -

heriblandt Iberisk Skovsnegl (Arion 
lusilanicus, sen s u la to). Sneglens 
udbredelse er stærkt stigende, og 
den findes nu stort set over hele lan
det - i nogle egne dog endnu kun 
lokalt (Pagh et al .  2006). 

T den ti lgængelige information næv
nes Iberisk Skovsnegl kun som et 
problem ift. haveplanter i pryd- og 
køkkenhave. Om artens økologiske 
betydning nævnes kun, at den lokalt 
vil kunne udkonkurrere eller hybri
disere med danske skovsnegle, Sort 
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og Rød Skovsnegl. I betragtning af 
artens store formeringspotential e, 
heftige appetit og forkærlighed for 
fugtige arealer er det sært, at man 
ikke har forsøgt at lave en risiko
vurdering ift. dens eventuel le ef
fekter på vegetation og biologisk 
mangfoldighed i naturlige og beva
ringsværdige danske naturtyper. 
Skov- og Naturstyrelsen (2006) 
skriver dog om artens biologi 
b l . a . : "] Danmark har dræbersneg
len en forkærlighedfor haver og 
parlæ1: E1jaringer fi·a lande, hvor 
sneglen har været i længere tid, 
sol/l fx Østrig og Sverige vise1; at 
arten også kan gå hen og blive et 
proble1u i landbruget og i skove
ne . . .  " Der står dog ikke noget om, 
hvi lke problemer, sneglene forår
sager i skovene. 

Denne art i kel forsøger - med få 
lokale observationer fra en enkelt 
l i l le  aske/elle-sumpskov før og ef
ter kolonisering med I berisk Skov
snegl - at advare om og give de 
første skitseagtige risikovurderin
ger af problemer for dansk natur
forvaltning. Aske/elle-sumpskov er 
en højt prioriteret EU-habitattype 
- n  o. 9 1  EO (Buchwald & Søgaard 
2000) og en af vores artsrigeste 
naturtype r. 

Materialer og metoder: 
Den undersøgte parcelhushave l ig
ger i Vistoft på Mols og støder her 
op til ca. 500 m åbent landbrugs
land og derefter Mols Bjerge. Ud 
mod landbrugslandet og afgrænset 
af et vandløb (Viderup Bæk) rum
mer matriklen et l i l le areal med el
lesump (ca. 50 x 25 m), som Syd
Mols er ret rig på. Arealet er fug
tigt året rundt pga trykvand, der 
presses ud af bakkesiden, her hvor 
de høj e  bakkers sand møder syd
og vest-skråningernes lerlag. Jor
den er fugtig både sommer og vin
ter, i vinterperioden står grundvan
det overalt lige under jordoverfla
den. 

I I I 



Figur l :  Firblad (a) og Ægbladet Fliglæbe (b) var blandt de arter, der syntes at være meget sårbare over for indvan
dring og begnavning af Iberisk Skovsnegl .  Om foråret, betød sneglenes begnavning af stængelen under nederste 
blad, at mange skud af disse arter kol lapsede og gik ud kort efter fremvæksten. Fotos: Jens Reddersen 
Paris quadrifolia (a) and Listera ovata (b) were among the species, which appem·ed to be veJ)' susceptib/e to 
co/onization and feeding ji'OIJJ the Spanis h s/ug. In spring, slugs .feeding o n the shoot bel o w the /owes/ Iea[ 1vas 
veJ)' critica/ atmost ahvays cm1sing s/10ols to co/lapse and die shortly cifter eme1ging. 

Sidst i 1 990'erne blev sneglen set i 
nogle af nabohaverne, og i 200 l nå
ede den forfatterens have. Da el le
sumpen grænser op til haven, var 
der straks adgang for Iberisk Skov
snegl. 

l denne el lesump har jeg i 1 996-
2006 gjort observationer af bundve
getationen - altså både før og efter 
indvandringen aflberisk Skovsnegl. 
Der er dog ikke brugt systematisk 
overvågning eller prøvetagning. Jeg 
har blot gået ugentlige, i perioder 
daglige, ture for at se på vegetati
onsudvikl ingen. Arealet er ikke 
større, end jeg har haft detaljeret 
kendskab til de enkelte arters vok
sesteder og omtrentlige hyppighed 
og denned udviklingen over tid. Jeg 
har hovedsageligt fulgt de tokimbla
dede urter, men enkelte bregner, 
Skov-Star og Skovbyg er også 
fulgt. Tidlig morgen el ler aften har 
jeg ofte fjernet snegle - generelt el
ler tæt ved og på udsatte planter. 
Jeg har derfor ofte direkte set 
sneglenes gnav og effekterne på de 
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e11kelte planter. 

Strukturelt har skoven ikke ændret 
sig væsentlig i observationsperio
den. Der er stævnet en del ca. 50-
årige e l letræer. Der er ved at opstå 
en tættere, lav underskov, der også 
rummer Ask, Hassel,  Avnbøg, 
Alm.  Hyld, Dun-Birk og Sti lk-Eg. 
Ved skovning er veddet fjernet og 
grenene samlet i kvasdynger, t i l 
tænkt områdets krybdyr, padder, 
småpattedyr og fugle, men som 
sikkert også er gode overvint
ringssteder for Iberisk Skovsnegl .  

l de fleste t i l fælde er sneglenes 
skader observeret direkte - snegle, 
der gnaver på p lanterne. I enkelte 
t i lfælde er der dog kun konstateret 
et markant sammenfald mellem 
indvandringen aflberisk Skov
snegl og den pludselige fOJ·svin
ding af en førhen stab i l t  forekom
mende planteart, fx Skovarve. Her 
er skadesniveauet i Tabel l angi
vet som +++ (fatalt skadesni
veau). 

Resultater 
Observationerne er sammenstillet i 
Tabel l .  Det ser ud til ,  at en del af 
de karakteristiske aske-ellesump
arter er meget sårbare for sneglen, 
bl .a .  Alm. Bingelurt (Mercura/is 
perenni5), Skov-Angelik (Angelica 
sy/ves/ris), Gul Anemone (Anemo
ne mmmcu/oides), Hulrodet Lær
kespore (Co!J'da/is cava), Knoldet 
Brunrod (Scrophu/aria nodosa), 
Ægbladet Fliglæbe (Listera ovata), 
Firblad (Paris quadr(f'o/ia) og 
Skovarve (Moehringia trinervia). 
Flere af er så sårbare, at de risikerer 
lokal uddøen, hvis Iberisk Skov
snegl når frem t i l  fugtige natursko
ve. 

Sneglen tog dog ikke alt. Den gode 
nyhed er, at forårs-skovbundens 
hvide-gule Anemone-Vorterod-dragt 
stadig vil være uskadt, idet fx både 
Hvid Anemone (Anemone nemom
sa), Stinkende Storkenæb (Geraui-
11111 mbertianum), Alm. Lungeurt 
(Pu/monaria obscura), Vorterod 
(Rammcu/us ficaria), Alm. Milturt 



(CI11ysosp/enium altemifolia), 
Skov-Galtetand (Stachys sylvatica), 
Skov-Star (Cm·ex sy/vatica) og 
Skov-Viol ( Viola riveniana) så ud 
til at være modstandsdygtige. Det er 
bemærkelsesværdigt, at sårbarhe
den ikke følger systematiske skel, 
jf. de to nærtbeslægtede Anemone
arter. 

Det var tydeligt, at nogle skov
bundsarter var særligt sårbare for 
skader ud over tabet af det spiste 
plantevæv. Flere arter, der i foråret 
bryder fi·em med monopod i al vækst 
med en opret sprød stængel ,  led fa
talt under sneglenes begnavning af 
lave dele af de bladbærende stæng
ler, som da kollapsede og gik helt 
ud - det blev observeret hos Knol
det Brunrod, Ægbladet Fliglæbe, 
Firblad og Hulrodet Lærkespore. 

Effekterne ville formentlig have sat 
sig endnu hurtigere igennem, hvis 
sneglene ikke var blevet bekæmpet 
massivt igennem perioden. Styrken 
og hastigheden af effekterne er der
for et minimumsskøn. 

l enkelte ti lfælde sås sneglene om 
sommeren gnave på naturligt hen
faldende plantemateriale af en plan
teart, som de ikke begnavede i frisk 
ti lstand om foråret. Det gjaldt såle
des Hvid Anemone og Vorterod. Her 
er der sat et enkelt "+", men snegl
enes effekt på bestanden er for
mentlig ubetydelig, idet planten på 
det tidspunkt all igevel var visnende. 
Sådanne arter kunne dog tænkes at 
tjene som et alternativt fødeemne i 
en periode, og dermed være en del 
af grundlaget for store, skadevol
dende bestande af lberisk Skov
snegl. 

l nogle ti lfælde er der alene set 
begnavninger og snegleslim på 
plantearten, fx Stor Nælde og Vild 
Kørvel. På lokaliteten har flg. større 
sneglearter været almindelig igen
nem hele den l O-årige periode: 
Kratsnegl (Arianta arbustorwn ), 
Havesnegl (Cepaea hortensis), 

Planteart/ 

Species 
Adoxa moschate//iua L. 

A nemone uemorosa L. 

A nemone rauu/Jcu/oides L. 

Angelica sylvestris L.  

Authriscus sylvestris (L.)  Hoffm. 

A n1111 alpi1111111 Scott spp. dcmicum (Prime) Terpo 

A thyriumfe/ix:femilla (L.) Roth 

Carex sy!vatica Hudson 

Cluysosp!euium a/temifo/ia L. 

Circaea Iuteiiana L. 

Cmyda/is cava (L.) Schweigg. & Korte 

Crepis paludosa (L.)  Moench 

D1yopteris.felix-mas (L.) Schott 

Epi/obium moulalll/111 L. 

Eupalorium caimabiuwu L. 

Ficaria vema Hudson 

Ga/ium apariue L. 

Galil1111 odora/11111 (L.) Scop. 

Gercmiwu robertimum1 L. 

Geum urbcmum L. 

G/echoma hederacea L.  

Listera ova/a ( L . )  R.Br. 

lvfercuria/is pereunis L. 

Moehriugia trinervia (L.) Clairv. 

Paris quadrifo/ia L. 

Pulmonaria obscura L. 

Ral/Ill/Cldus repens L. 

Scroplw/aria uodosa L. 

Silene dioica (L.) Clairv. 

Stacl1ys ;,y/vatica L. 

Stellaria ho/ostea L. 

Taraxacum spp. 

Urtica dioeca L. 

Veronica chamaed1ys L. 

Viola riveuiaua Reichenb. 

Skaden iveani 

Level o f damage 

Desmerurt 

Hvid Anemone 

Gul Anemone 

Angelik 

Vild Kørvel 

Dansk Ingefær 

Fjerbregne 

Skov-Star 

A lm. Mi lturt 

Dunet Steffensurt 

Hulrodet Lærkespore 

Kær-Høgeskæg 

Alm. Mangeløv 

Glat Dueurt 

Hjortetrøst 

Vorterod 

Burre-Snerre 

Skovmærke 

Stinkende Storkenæb 

Feber-Nellikerod 

Korsknap 

Ægbladet F l iglæbe 

Alm. B ingelurt 

Skovarve 

Firblad 

Alm. Lungeurt 

Krybende Ranunkel 

Knoldet Brunrod 

Dag-Pragtstjerne 

Skov-Galtetand 

Stor Fladstjerne 

Mælkebøtte 

Stor Nælde 

Tveskæggel Ærenpris 

Skov-Viol 

++ 
+ § 
+++ 
+++ 

+ 
o 
o 
o 
o 

++ 
+++ 

o 
o 
+ 
+ 

+ § 
o 
o 
o 
o 
o 

+++ 
+++ 
+++ 
+++ 
+++ 

o 
+++ 

o 
o 
o 
+ 
+ 
+ 
o 

Tabel 1 :  Observationer af sårbarheden over for Jberisk Skovsnegl (Arion 
/usitanicus) hos plantearter i en bynær el lesump på Mols, hvor sneglen hav
de adgang direkte fra have til skov. Forklaring: O ingen skade, + nogen ska
de, ++ betydelig skade, +++ fatal skade, der medfører lokal uddøen.§ :  Arter, 
hvor sneglene sås spise bladene, men først når planten al ligevel var visnende. 

Observations 1996-2006 in a sllwl! moist ash-alderforesl fragment an the 
vulnerability af various fores/ plant species in relation to the invasive 
herbivorous Lusitemian s/ug (Arion lusitanicus) .  Explanation: O no dam
age, + same da11wge, + +  severe damage, + + +  fatal damage leading to 
/ocal extinction. § Species, 1vhere the slugs 1vere seen .feeding an the leaves, 
but 0111y when the leaves 1vere withering. 
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Lundsnegl (C. nemora/is), Sort 
Skovsnegl (Arion a ter) og Vin
bjergsnegl (He/ix pomatia), men 
ingen af disse snegle er set hegnave 
de habitatkarakteristiske arter i 
nævneværdigt omfang. 

Diskussion 
Det må kraftigt understreges, at dis
se observationer er meget få og lo
kale, og dermed usikre. Dels er ob
servationer på få individer altid pro
blematisk. Dels kan en lokal be
stand af dyr og planter fx have afvi
gende genetisk sammensætning, og 
p lanteæderes fødepræferencer og 
planters sårbarhed overfor 
begnavning må forventes at variere 
med den genetiske variation. 

Denne undersøgelses resultater ad
varer dog om, at der er grund til at 
nære bekymring for store effekter 
på den biologiske mangfoldighed i 
nogle af vores højt prioriterede na
turtyper. Det gælder bl .a .  de artsrige 
elle- og askesumpe, der pga. afmi
kroklimatiske og strukturelle for
hold vil være attraktive levesteder 
for sneglen. Naturligvis v i l  natur
områder, der ligger op til dyrkede 
haver og parker i byer, landsbyer og 
fritliggende huse i det åbne land 
være mest udsatte i første omgang, 
fordi Iberisk Skovsnegl primært fin
des i og spredes fra haver. Spred
ning mellem haver formodes her at 
ske gennem transport af jord ti l  
jordopfyld og jordforbedring, gen
nem indførsel af træer, buske og 
stauder med klump og selv via rul
legræs. Fugtige vegetationsrige na
turområder vil være mest udsatte. 
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Forfatteren fandt også en del ibe
risk Skovsnegl på en græsset fugtig 
§3-eng med bl .a .  Maj-Gøgeurt ved 
siden af undersøgelsesområdet i en 
afstand mere end 50 m fra tilstø
dende haver. På langt sigt kan man 
næppe udelukke en almindelig 
spredning ud i det ubebyggede land 

I det lange løb viser naturen sig jo 
heldigvis ofte at være modstands
dygtig. Et eller andet sted kan der 
udmærket findes modstandsdygtige 
stammer af fx Gul Anemone og 
Hulrodet Lærkespore. Problemet i 
det stærkt fragmenterede danske 
skovland vil da være, at sådanne 
overlevende modstandsdygtige 
stammer ikke inden for overskuelig 
tid kan spredes ud til og genkoloni
sere de skove, hvor arten er blevet 
udryddet af sneglene. Det er en sim
pel effekt af, at spredningsevnen 
hos den Iberiske Skovsnegl vil være 
langt større end hos de fleste af 
skovbundens sårbare p lantearter. 
Det gør ikke problemet mindre, at 
sneglen ofte får hjælp af menne
skets både lovlige og ulovlige akti
v iteter, såsom aflæsning af haveaf
fald, opfyld aflavninger, udlægning 
af restjord på skovveje  eller ud
plantning af vildtplanter eller vildt
remiser i jagtområder. 

Netop i disse år iværksættes store 
anstrengelser for videnindsamling, 
naturnære driftsplaner og anden be
skyttelse af skovnaturtyperne, bl .a .  
disse aske-ellesumpskove og pile
krat Uf. fx A ude et al .  2006) . Er 
Mygblomst (Liparis loese/li) fx 
sårbar? I givet fald vil  den 

østjydske bestand i Tved Kær-Ha
bitatområdet på Mols stærkt udsat: 
Lokaliteten ligger tæt på Tved Kir
ke - kirkegården har mange private 
indplantninger og dermed stor risi
ko for indførsel af lberisk Skov
snegl. Y deriigere viden om risikoen 
er derfor stærkt påkrævet - også 
selv om det pt. virker tvivlsomt, om 
man reelt kan forhindre Iberisk 
Skovsnegl i at sprede sig og forår
sage kraftige ændringer i floraen i 
aske-ellesumpskov og andre fi.1gtige 
naturtyper. 
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Signe Frederiksen, Finn Rasmussen 
& Ole Seeberg: Dansk Flora. 701 
side1: Pris lo: 499,00. ISBN 87-02-
03032-2 2006. Gyldendal 2006. 

Udgivelsen af en ny videnskabelig 
dansk flora er en stor begivenhed 
blandt naturfolk. En sådan bog skal 
naturligvis anmeldes i Flora og Fau
na. Det bl iver den i disse linjer, men 
jeg iler med at fortælle, at jeg har bi
draget til bogen med 1 4  sider, nemlig 
Kodriverfamilien, Lyngfamilien, 
Snylterodfamilien, Revlingfamilien 
og Vintergrønfamilien. Jeg føler mig 
dog a l ligevel i stand til at anmelde 
bogen objektivt, da jeg ikke har haft 
nogen indflydelse på den redaktio
nelle proces. 

Bogen er egnet til feltbrug med solid 
indbinding og vandafvisende om
slag. Lomme-egnet er den dog næp
pe med sine 988 g og 1 5,5 x 2 1  x 
3,8 cm. Den er indbydende og lay
outet virker roligere end hos Hansen 
( 1 98 1 ) . 

Den n1mmer små 1 500 arter og un
derater, et passende antal arter for en 
praktisk anvendelig dansk flora. 
Rækkefølgen af familier og slægter 
følger den nyeste systematiske opfat
telse, hvilket man lige skal vænne sig 
lidt til (fx Hyld i DesmerLutfamilien 
og Baldrianfamilien til a ller sidst). 

Nøglerne 
Hovednøgler i floraer har ofte den 
svaghed, at de er skrevet af speciali
ster, som aldrig selv bruger hoved
nøgler. Amatører, der forsøger at 
bruge hovednøglerne, skal derfor 
kæmpe med fagtermer op og des
uden være klare over, at tilsynela
dende dagligdags udtryk har speciel 
betydning for botanikere! 

Jeg har af prøvet nøglerne med en 

A M E L D E L E 

vandplante, et græs, to tokimblade
de urter, en enkimbladet (bredbla
det) urt og en bregne. 

Man starter med en indgangsnøgle, 
hvor flere af punkterne er kringlet 
formuleret. Der viste sig endvidere 
problemer med et nøglepunkt i nøg
le E, som desværre bruges til be
stemmelse afrigtig mange alminde
lige planter. Der er her en generende 
trykfejl ,  der dog kan findes rettet på 
floraens hjemmeside http://www.
bi .ku.dk/danskflora/errata.asp. Med 
rettelserne fra hjemmesiden indføjet 
i nøglen kommer man til de rigtige 
arter. 

Ved bestemmelse af vedplaner mø
der man et andet kringlet punkt: 

l .  Blade skæl- eller nåleformede el
ler blade mangler eller reduceret 
til brunlige skæl. 

l .  Blade sammensatte, delte (bugte
de, lappede, fligede eller snitdelte) 
eller hele, men da linje-, lancet-, 
hje11e- eller ægfmmede eller ovale. 

Nederste linje kUime have lydt 
" l .  Blade hele e ller sammensatte, 
anderledes formede". 

Der savnes nøgler t i l  slægter med to 
arter, sådanne steder er man henvist 
til at sammenligne karakterer. 

Ved bestemmelse af planter i Rub
ladfamilien henvises man til side 
474, hvor man finder Vintergrønfa
mi lien. Rubladfamilien starter først 
på side 477. 

Dansk Ingefær er en hård nyser at 
bestemme. Man ledes hurtigt t i l  
gruppen Dækfrøede P lanter. Første 
punkt er, om planten har enkønnede 
eller tvek01mede blomster. Det vil 
være umuligt at se for mange menne-

sker. Er man så heldig at vide, at den 
er enkønnet, kan planten nogenlunde 
let bestemmes, man skal dog kunne 
se blomstens tal og afgøre om den 
har tydelige blosterblade. 

Ved bestemmelse af græsser ledes 
man til nøgle D. Her er punkt 4 
lumsk: Om stænglen er leddelt. Or
det står ikke i ordlisten, så der kan 
man ikke hente hjælp. Det rigtige 
punkt er: Nej ,  ikke leddelt. Her er 
det vigtigt, at man læser resten af 
nøglepunkterne. 

Nøglen i Korsblomstfami lien er 
glimrende, da planter nu kan be
stemmes uden brug affrugtkarakte
rer. 

Navne 
Forfatterne har valgt at følge anbefa
lingen fra Dansk Sprognævn om li l le 
begyndelsesbogstav i både slægts
og artsnavn, men har valgt at bruge 
bindestreg i danske navne i modstrid 
med nævnets anbefaling. Hvorfor 
ikke tage skridtet fuldt ud og stave 
danske navne med store begyndel
sesbogstaver og bindestreg? Det er 
ærgerligt at stort begyndelsesbog
stav er fravalgt, da navne skrevet på 
derme måde tydeligt viser, at der er 
tale om artsnavne og ikke om brød
tekst. Af formateringsgrunde bliver 
begyndelsesbogstavet i første led 
dog stort i de fleste navne. Mærk
værdigvis er alle danske slægts- og 
artsnavne skrevet med stort begyn
delsesbogstav i registret. Man kmme 
blive helt i vildrede med, hvad for
fatterne egentlig mener? 

Brugen afbindestreg i Dansk F lora 
er efter min mening inkonsekvent. 
Bindestreg sættes ved substantiviske 
navne og undlades ved adjektiviske 
navne. Fx Skov-Kløver og Liden 
Skjaller. Hvorfor sættes der så bi n-
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destreg i Rød-Gran, Hvid-Gran osv? 
Man kan skrive i stedet bruge Rød
gran og Hvidgran. 

Det har været forfatterne magtpå
liggende at anvende danske navne, 
der har været i brug i de allerfleste 
af 1 900-tallets floraer hedder det i 
indledningen. Det er ikke altid lyk
kedes, hvilket en række eksempler 
vil vise. 

Almindelig Skjoldbregne kaldes Glat 
Skjoldbregne (men dog Almindelig 
Skjoldbregne i figur 1 2 ! ) .  Man kan 
d iskutere det betimelige i at anvende 
artsnavnet "Almindelig" om en plan
te, der kun findes få steder i landet. T 
mangel af bedre udttyk på dansk 
bruges det her som "gængs i dansk 
sammenhæng". Det er imidlet1id ær
gerligt, at forfatterne, for at undgå 
denne artsbetegnelse, bruger "Glat" i 
stedet. Arten er kun glat på oversi
den, ikke på undersiden, hvor der er 
masser afhårlignende skæl og fryn
ser. Ægte Skjoldbregne foreslås i 
Jensen et al .  (2003), hvorfor ikke 
bruge dette navn, hvis man nu vi l 
væk fra 

"
Almindelig"? 

Bregnerne Kærbregne (Thelypteris), 
Bjergbregne ( Oreopteris), Dunbreg
ne (Phegopteris) og Egebregne 
( Gymnocmpium) har beholdt deres 
gamle navne (hhv. Kær-Mangeløv, 
Bjerg-Mangeløv, Dunet Egebregne 
og Tredelt Egebregne ). Det kan man 
vel næppe bebrejde forfatterne, da 
det er hvad alle gængse værker anbe
faler, menjeg beklager det, da de 
førstnævnte navne er km1e, dækker 
hver sin slægt og næppe giver mulig
hed for forveksling . Det er så meget 
mere påfaldende, at familien med 
navnet Dunbregnefamilien rutruner 
de tre førstnævnte slægter. Og så er 
de to slægter Egebregne ikke forsy
net med romet1al: I og I l .  

Men forfatternes uvilje over for 
"

Al
mindelig" in mente kan man undre 
sig over, at slægterne Leon u rus og 
Digitalis - der hver repræsenteres af 
een art - har beholdt "Almindelig" 
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som første led, og ikke blot hedder 
hhv. Hjertespand og Fingerbøl. 

Enkelte slægter og arter har fået nye 
navne. Slægten A rum kaldes Arum 
og ikke Ingefær. Selvom det btyder 
med en lang tradition i dansk florahi
storie, så er det en god ide, da de to 
arter Dansk og Plettet Ingefær ikke 
har noget med ktydderplanten af 
samme navn at gøre. 

S lægten Sumpstrå (Eleocharis) 
rummer både "gamle" Sumpstrå
arter samt Lav Kogleaks og 
Fåblomstret Kogleaks. Det havde 
været bedre at bruge Lav Sumpstrå 
og Fåblomstret Sumpstrå, som er 
anvendt i Mossberg & Stenberg 
(2005). 

Slægten Kæruld/Kogleaks (Triclw
phorum) rummer Liden Kæruld og 
Tue-Kogleaks. Det er i overensstem
melse med gængs navngivning, men 
Mossberg & Stenberg (2005) fore
slår et nyt slægtsnavn Tuekogleaks, 
hvilket giver navnene Uld-Tuekogle
aks og Almindelig Tuekogleaks, der 
ofte navngives på underarts-niveau 
som Vestlig Tuekogleaks og Østlig 
Tuekogleaks. Dette havde været at 
foretrække. 

Af de hidtil brugte navne for Sand
Frøstjerne ( Thalictrum minus ssp. 
arenarium) og Bugtet Frøstjerne 
( Thalictrwn minus ssp. minus) over
lever kun Sand-Frøstjerne i Dansk 
Flora. Til gengæld hedder den "bre
de" art Liden Frøstjerne. Det er mil
dest talt forvirrende. 

Butlappet Løvefod (Alchemilla 
subcrenata) hedder i Dansk Flora 
Butbladet Løvefod. Hvorfor mon? 

Vestamerikansk Balsampoppel (Po
puh/s trichocmpa) kaldes meget 
fornuftigt for Vestamerikansk Pop
pel, men det er altså i modstrid med 
al gængs navngivning. 

Åben Abeblomst (Mimulus gut/a
tus) kaldes Gul Abeblomst Gul 

Abeblomst er imidlertid knyttet til 
A1imulus luteus, der ikke findes i 
Danmark. Kun Hansen ( 1 98 1 )  bru
ger dette navn om A;f. gulla/l/S. 

Småblomstret Milturt (ChlJ'Sosple
nium oppositifolium) kaldes Liden 
Milturt. Det navn kanjeg ikke se er 
anvendt før for denne art! 

Ager-Stenfrø kaldes Rynket Stenfrø i 
modstrid med moderne praksis. Ryn
ket Stenfrø anbefales ganske vist i 
Lange ( 1 959), men arten har i Jensen 
et al .  (2003) og Klougart et al .  
( 1 992) navnet Ager-Sten frø.  Så jeg 
ser ingen grund til at lave praksis om 
på dette punkt. 

De danske navne på sektionerne i 
Mælkebøtte er ganske anderledes 
end i Mossberg & Stenberg. (2005). 
Det er ærgerligt med slinger i valsen 
på et t idspunkt, hvor der anes en gry
ende forståelse for mælkebøttesek
tionernes anvendelighed som karak
terplanter. 

Ved navngivning på underat1sniveau 
har man valgt at type-underat1en 
ikke har dansk navn (med få undta
gelser, bl.a. Strand-Engelskgræs), 
mens den anden underat1 har dansk 
navn. Man tænker utvivlsomt på den 
videnskabelige navngivning, hvor 
type-underarten automatisk oprettes, 
når en ny underat1 beskrives. Men 
det er uhensigtsmæssigt at overføre 
denne regel ti l  dansk navngivning, da 
et dansk navn snarere er knyttet til 
planter med bestemte karaktertræk 
end til et specifikt taxon. Metoden er 
ulogisk og i øvrigt i modstrid med 
Hansen ( 1 98 1 )  og Mossberg & 
Stenberg (2005), hvor begge under
at1er har dansk navn, se eksempel 
med Galiton palustre til sidst i artik
len. 

Desuden medfører denne praksis, at 

"
Ørnebregne" kan være hver af føl 

gende tre taxa, der  a l le  forekommer 
i Danmark: Pteridilon sp. ,  Pteridi
wn aquilinum og Pteridium aqui
linwn ssp. aquilinum. Det er meget 



uheldigt. 

Forvirrende er det endvidere, at der i 
figurtekster generelt navngives type
underater. 

Havde så blot det danske underarts
navn været skrevet med fede typer, 
så havde man da kunnet se det. Så 
kunne man fornemme, at der er tale 
om l igeværdige navne; det kan man 
ikke nu. Det er særlig uheldigt når 
author-navnet kædes sammen med 
plantenavnet " . . . . .  -ssp. elongatum 
(C.  Pres!) Lange, vand-snerre, . . . .  " 
e ller 

" 
. . . .  ssp. institia (L.)  Bonnier 

& Layens, kræge, busk e l ler træ . . . .  " 

Artsudvalget 
I forordet fastslås det, at Dansk 
Flora omfatter vi ldtvoksende el ler 
tilsyneladende vildtvoksende kar
sporeplanter og frøplanter i Dan
mark, mens ti lfældigt indslæbte, 
ikke natural iserede planter ikke er 
medtaget. 

Udvalget virket fornuftigt, blot er 
det ærgerl igt, at invasive arter, som 
nævnes i NOVANA-programmet 
ikke kan bestemmes efter floraen. 
Det gælder Japansk-Pileurt, Kæm
pe-Pileurt, en del Spiræa-arter, Ro
binie, en underart af Gyvel, Kam
chatka-Rose, Hvid Kornel, de fleste 
arter af Bærmispel, Hæk-Berberis, 
Hjortetaktræ og flere nåletræer. 

Følgende ansvarsarter, der skal 
overvåges iflg. TA-36 fra DMU, 
kan er ikke bestemmes i Dansk F lo
ra: Dansk Rundbælg, Nordisk 
Øjentrøst, Klit-Øj entrøst, Strand
Rødtop og Strand-Skja ller. 

Det havde været til stor hjælp for in
ventørerne, hvis disse arter også 
kunne bestemmes ! 

Beskrivelser 
Beskrivelserne er grundige med kur
sivering af vigtige passager. Fm·kor
telser er næsten helt undgået. Alt  
sammen udmærket. Hyppighed, 
forekomst og levested og undertiden 
status kommer til sidst i een lang 
sætning. Begreberne bør skil les ad, 
da de sammenblandede kan indgive 
en vis tvivl hos læseren. Om Drue
Gåsefod hedder det: Sjælden på de 
sydlige øer, Fyn og det østlige Sjæl
land på strandenge og i 1-ørsump, 
mangler på Bornholm, i øvrigt me
get sjælden. 

For at undgå staccato opremsninger 
er man gået i den anden grøft og gi
ver den elegante form første priori
tet og klarheden anden prioritet. 

Det forekommer mig, at oplysnin
gerne om voksestederne m.m. kunne 
være mere præcise. Nogle få eksem
pler: 

Om Kalmus hedder det: Frugt ud
vikles ikke i Danmark . . .  Her savner 
jeg det l i l le ord 

"
moden" forrest, da 

blomsterstande/umodne frugter ikke 
er sjældne. 

Om Søblad hedder det, at den er 
fimdet flere steder i Nordsjæl land . . . . .  
Sjælland vi l le  her have været mere 
dækkende, da den desuden er fundet 
på Midtsjælland og i Odsherred. 

Om Øret Pi l  hedder det: Almindelig 
i hele landet . . .  Efter min erfaring er 

Dansk Flora Kær-snerre 
Hansen ( 1 98 1 )  
Massberg & Stenberg (2005) 

Kær-Snerre 
Kær-Snerre 

den sjælden overalt på Øerne lige 
bortset fra Nordsjælland. 

Illustrationer 
Akvareller og tegninger af detaljer er 
generelt fremragende og layoutet 
smukt. Det er dog en skam, at man 
ikke har fimdet plads til plantenavne 
ved figurerne. Også boksene er glim
rende, en fin nyskabelse! De små 
røde trekanter fungerer godt som 

"
pegefingre" til vigtige karakterer. 

Når store floraværker udgives, kan 
fejl og unøjagtigheder ikke undgås, 
således heller ikke i Dansk Flora. 
Hjemmesiden hvor man kan indbe
rette fej l og læse om arbejdet med 
floraen er imidlertid en glimrende 
ide, som utvivlsom bliver standard 
fremover! 

Dansk Flora er en kærkommen udgi
velse, der vil blive brugt i de kom
mende år. Dens indbydende layout, 
l igefi·emme sprog, minimale brug af 
forkortelser og svære faggloser øger 
læserskaren og dermed interessen for 
faget. Dansk Flora får sin faste plads 
i 1ygsækken! 
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