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LEDER: SLA
TOPPEN AF DIN BJØRNEKLO!
I en menneskealder har vi set Kæm
pe-Bjørneklo brede sig i det danske
landskab. Vejkanter, industrigrunde,
remiser, å bredder og moser blev in
vaderet af denne gigant blandt urter.
Som lederen i hæfte 1 1 2(4) slog
fast, hænger en del at denne ekspan
sion sammen med manglende af
græsning af områderne. Men græs
ning gør det ikke alene, da mange
skrænter, små overdrev og tilgroede
moser også er blevet indtaget af
Kæmpe-Bjørneklo og den oprindeli
ge flora dermed fortrængt. l mørket
under kvadratmelerstore blade er
nemlig ingen vækstbetingelser for
småplanter.

Kæmpe-Bjørneklo stammer fra Kau
kasus. Den er kommet til Danmark
som haveplante. Den optræder før
ste gang i et frøkatalog fra Kew
Gardens i London i 1 8 1 7. l vrige ha
vebrugere har i de følgende år sået
planten i deres haver. Siden har
spredt sig til en hel række danske
naturtyper. Vandrehistorien om, at
billedhuggeren Thorvaldsen skulle
have haft den med til København fra
Rom som emballage til sine skulptu
rer, er i værste fald helt usand, i bed
ste fald ikke hele sandheden.
Spredningen fik for alvor fart på i
1960'erne. På den tid havde mange
fået store lejligheder, der skulle ud
smykkes, og biler, der skulle luftes.
Da de visne planter (ofte med mod
ne frø! ) var dekorative, blev de
brækket af og placeret på tagbaga
gebæreren. Derefter gik turen ud på
de danske landeveje - dryssende sto
re mængder frø langs vejkanterne.
Og flot er den jo; smuk, majestætisk
og imponerende. Med skam at melde
havde jeg selv nogle skærme - i øv
rigt hjembragt på cyklens bagage-

bærer - hængende på væggen i gam
le, gamle dage.
De fleste kommuner har bekæmpet
Bjørneklo i årevis. Det er typisk sket
ved sprøjtning og klipning; på helt
sanune måde som man har fjernet
mælkebøtter og slået græs. Men det
har ikke fjernet planten, ja måske
endda ligefrem medvirket til at spre
de den (vha. frø klæbet til skæret på
slåmaskiner). Mest succes har man
nok haft ved at sætte får på områder
med mange Bjørneklo. Generelt må
man konstatere, at kommunerne har
smidt mange penge ud af vinduet på
halvhjertede tiltag, og at arten har
bredt sig yderligere - i øvrigt sam
men med forestillingen om, at det
alligevel ikke nytter noget at be
kæmpe den!
Hver gang det lykkes for et individ
af Kæmpe-Bjørneklo at sætte frø,
spredes gennemsnitligt 20.000 frø i
nærheden afmoderplanten. Gen
nemsnitlig 8 % af dem vil spire og i
løbet af de næste 3 til 5 år blomstre
og sætte frø. Det drejer sig altså om
1 600 kimplanter/år/moderplante. En
ganske overdådig formeringsrate.
Heldigvis er folkestenmingen for ti
den mere til bekæmpelse end til be
nyttelse af planten. Kommuneme
melder om utallige henvendelser fra
borgerne om ukontrolleret vækst af
Kæmpe-Bjørneklo. Denne interesse
og pres fra politikerne har medført,
at mange kommuner har lavet ind
satsplaner for bekæmpelse af arten.
Med vedtagelse af en sådan plan er
der lovhjemmel til at tvinge også
private lodsejere til at bekæmpe ar
ten på egne arealer. Så der er lys for
ude!
I planen præciseres bl.a. bestand-

enes størrelser og alder, invasions
trussel overfor værdifulde naturty
per, bekæmpelsesmetode og spred
ningsrisiko. For eksempel vil be
stande langs vandløb let kunne spre
de sig nedstrøms, mens bestande i
levende hegn mellem dyrkede mar
ker næppe vil kunne sprede sig uden
for hegnet.
Hyppigst vælges kemiske bekæm
pelsesmidler til opgaven, da man
ikke kan forstille sig, at håndredska
ber kan løse problemet. Er man ked
afkemiske midler, er der imidlertid
en metode, som spiller sammen med
plantens voldsomme og (relativ)
kortlivede vækst.
For det første benytter man sig af, at
de mandshøje blade kan skygge
mindre planter ihjel og for det andet
vil blomstrende planter dø kort tid
fortsælles på omslagets side 3

Mindre meddelelse:

Almindelig Solaborre

Lepomis gibbosus

(Linnaeus, 1758) - ny dansk ynglefisk

Jan Kjærgaard Jensen', Henrik Carfl, Finn Sivebæ0

Pumpkinseed sunfish Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758)- now
breeding in the wild in Denmark.

In Jul y 2006, a population o f pumpkinseed sunfish was discovered in a
trout lake in Central Jutland. Using a small seine (mesh width 1 5 mm),
596 specimens were caught indicating a dense population. The specimens
ranged from 33 to 1 6 1 mm fork length and represent more than one year
class. It was, however, not possible to separate different year classes,
possibly due to several clutches during each breeding season. The 2005
year class, i f present, could have passed through the meshes. Thi s is the
first documented record of a breeding population o f pumpkinseed sunfish
in the w ild from Denmark. The owner of the lake informed us, that the
lake had been stocked with c. 50 specimens in 2003, in an effort to get rid
of fish lice (Argulus sp. ). This paper describes the catch and provides
details for the identification and biology of the species. Also a number of
non-breeding or dubiously breeding populations in Denmark are listed.
Key words: Lepomis gibbosus, pumpkinseed sunfish, Demnark, breeding
population.

Almindelig Solaborre, Lepomis
gibbosus, stammer fra Nordameri
ka, hvor dens oprindelige udbre
delse er fra det østlige USA til det
sydøstlige Canada (Page & Burr
1 9 9 1 ). Den har med menneskets
hjælp spredt sig til andre dele af
Nordamerika samt til Mellem- og
Sydamerika. Der findes også etab
lerede bestande i flere afrikanske
og asiatiske lande (Welcomme
1 988), og allerede i slutningen af
1800-tallet blev den indført til
Europa. Siden er den udsat adskil
lige steder i Mellem- og Sydeuro-

pa, hvor den har etableret fritleven
de bestande (FAO 1 997). Fra vore
nabolande kendes den fra Tyskland,
Polen og Norge (www.nobanis.org).
l Danmark er den i mange år blevet
forhandlet til brug i akvarier og ha
vedamme. I det fri er den i litteratu
ren kun angivet en enkelt gang fra
Skjern Å (Jensen 2002), men der
har i flere år været rygter om selv
reproducerende bestande. I en søn
deljysk put-and-take-sø blev et stør
re antal individer observeret i 2003,
men det er uklart, om fiskene yng
lede på lokaliteten. Efter udsætning

af gedder er fiskene til syneladende
forsvundet igen. I en mindre sø nær
Hillerød skulle en selvreproduce
rende bestand omtrent samme år
have været så stor, at ejeren levere
de fisk til et nærliggende have
damscenter. Solaborrer fra dette
havedamscenter har flere gange
ynglet i store havedamme herhjem
me - senest i sommeren 2006
(Henrik Carl, pers. comm. 2006).
I foråret 2006 gik der rygter om, at
arten var udsat og måske etableret i
en sø i Midtjylland. Søens ejer blev
kontaktet og gav tilladelse til en
undersøgelse af fiskebestanden, der
viste en tæt bestand af solaborrer. I
denne artikel beskrives dette yngle
fund nærmere. Senere er solabor
rer, dog i et noget mindre antal,
fimdet i to søer i Silkeborg-områ
det, i en nordsjællandsk sø samt på
Djursland (ikke indtegnet på kortet,
da den præcise beliggenhed er
ukendt på nuværende tidspunkt).
På Figur l er fundstederne marke
ret som farvede I Ox lO km UTM
kvadrater. De præcise lokaliteter er
ikke indtegnet på kortet eller nævnt
i teksten, da flere af søejerne ikke
ønsker oplysningerne offentlig
gjort.
Metode og materialer

Før undersøgelsen fortalte ejeren af
søen i Midtjylland om søens oprin
delse, størrelse og formål. U nder
søgelsen blev udført den 1 1/7 2006
med et landdragningsvod med ma
skevidde 1 5 mm i vodposen og 25
mm i armene. Denne maskestørrel
se er så stor, at de fleste af de
mindste fisk smutter gennem ma
skerne og dermed ikke fanges re
præsentativt. Der blev foretaget tre
vodtræk gennem forskellige dele af
søen. Det blev tilstræbt, at den ene
vodarm fulgte søbredden, idet det
formodedes, at fiskene især holdt
til på helt lavt vand. I alt blev der

'Skov- og Naturstyre/sen, Vej/søvej 12, DK- 8600 Silkeborg, 1Zoologisk Museum, Universitetsparken 15, 2100 Kø
benhavn Ø, 3Danmarks Fiskeriundersøge/se1; Silkeborg, Vej/søvej 39, 8600 Silkebo1g
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trukket vod langs maksimalt 20%
af søens omkreds.
De fangne solaborrer blev sorteret
fra, mens øvrige arter blot blev talt
op og genudsat På soJaborrene
blev der målt forklængde (FL) til
nærmeste mm; i præsentationen er
de dog samlet i 5 mm-klasser. Fi
skene blev opbevaret i baljer før
genudsætning efter sidste voddrag
ning, sådan at der ikke var gen
fangster i de tre vodtræk. Et mindre
antal solaborrer blev taget med le
vende og er tilgået AQUA, fersk
vandsakvariet i Silkeborg, fotograf
G.H. Christensen og samlingerne
på Naturhistorisk Museum i Å rhus.
Resultater

Ejeren af søen kunne fortælle, at
søen er forholdsvis nygravet. Den
er alene etableret af hensyn til et
rekreativt ørredfiskeri. Den er knap
8000 m2, omkredsen er meget ure
gelmæssig med bugter og vige.
Gennemsnitsdybden er ca. 2 m, og
maksimaldybde ca. 4,5 m. Han
havde udsat regnbueøn·eder
(Oncorhynchus mykiss) og desuden
et antal græskarper (CtenophmJm

Figur l . Udbredelseskort Blå: arten yngler ikke, gul: arten yngler mulig
vis, rød: arten yngler.
Distribution map. B lue: not breeding, yellow: 111aybe breeding, red:
breeding. In addition, recent/y, a population has been documentedfroll1
penninsu/a Djursland SE afA arhus. As the sile is not yet reported, il is not
shown an the 111ap.
Længdefordeling

godon idella).

For år tilbage havde han haft be
svær med karpelus i søen og havde
fra en anden put-and-take-ejer fået
at vide, at solaborrer var gode til at
bekæmpe disse. I 2003 havde han
derfor anskaffet ca. 50 solaborrer,
som blev udsat i søen. Han havde
ved den lejlighed fået fortalt, at de
ikke kunne yngle i Danmark - der
for det relativt store antal. Han
kunne i øvrigt fortælle, at solabor
rerne ofte kunne ses på lavt vand i
søen, særligt på dage, hvor solen
skinnede. Han havde registreret, at
ørrederne åd solaborrer, men tilsy
neladende kun om vinteren. Derud
over var der ret ofte besøg af fiske
hejrer, som han mente også tog sol
aborrer. Solaborrerne havde i øv
rigt ifølge ejeren tydeligvis løst
problemet med karpelus. Han var
usikker på om søens øvrige tilstand
26
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Figur 2. Længdefordeling af solaborrer fanget med vod den 1 1 /7 2006
(N=596 individer). * Mindste fisk 33 mm, største 1 6 1 mm.
Size distribution ofpwnpkinseed sunfish (Fork /eng/h, N= 596 speci111em)
caught by seine Ju/y 11. 2006. *S111allest speci111en 33 111111, /argest 161 111111

var forandret efter udsætningen af
solaborrerne. Muligvis var sigtdyb
den faldet en smule, hvilket han
dog ikke havde noget imod, da ør
rederne så bedre kunne skjule sig.
Af andre fiskearter fangedes der
under vodtrækningen regnbueør
red, trepigget hundestejle ( Gaste
rosteus aculeatus) og en enkelt
brasen (Abramis brama) i søen.
Ved de tre vodtrækninger fangedes
i alt 596 solaborrer. Deres længde
fordeling fremgår af figur 2.
Mindste individ var 3 3 mm. Det
ses, at fisk mellem 45 og 60 mm
dominerer. Antallet af fisk over 60
mm aftager hurtigt, og det er ikke
muligt her klart at adskille forskel
lige årgange i fangsterne. Det stør
ste individ var 1 6 1 mm. Det er
uvist om, store solaborrer er
sjældne i søen, eller om de holder
til i andre dele af søen, end hvor
fiskeriet foregik. Formålet med
fiskeundersøgelsen var først og
fremmest at undersøge, om
solaborrerne ynglede.
Artsbesl<rivelse

Almindelig solaborre, Lepomis
gibbosus, tilhører Solaborrefami
lien, Centrarchidae, som er en
nordamerikansk familie med ca.
30 arter. Familien kendes på, at
den forreste pigstrålede rygfinne
er sammenvokset med den blød
strålede bageste rygfinne, bugfin
nerne sidder langt fremme under
brystfinnerne og gællelåget er
uden pig (Nelson 2006). Lepomis
slægten er familiens artsrigeste
med Il arter. S lægtens arter har
en høj og kraftigt sammentrykt
krop, gællelåg har afrundet bag
udvendt "ørelap" (forlængelse af
gællelåget), tre pigstråler forrest i
gatfinnen og færre end 55 sidelin
jeskæL Hannerne er ofte meget
farverige. Almindelig solaborre
kendes på en lang brystfinne ca.
l /3 af standardlængden SL (læng
den fra snudespids til basis af ha
lefinnestrålerne) , og "ørelappen "

Figur 3. ZMUC P44287-89. Solaborreyngel fra en dansk havedam
28.08.2006. Forklængden er 1 3-30 mm. Foto: Henrik Carl.
Juvenile pumpkinseed sw!fish.from a Danish garden pond 8.28.2006. Fork
length 13-330 111111.

Figur 4. Ahn. solaborre (ad.) fi·a søen i Midtjylland. Foto:

G.

H. Christensen.

Adult pumpkinseed swifish .from the la/æ in the middle o.fJutlancl, Denmarie
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er forholdsvis kort, sort i midten
med en hvid eller gullig kant og
med en kraftig rød plet bagest
(Scott & Crossman 1 973). Ryg og
sider er gulbrune eller grønlige,
siderne med orange pletter. Bugen
er orange eller gullig. Siderne har
talrige lodrette bånd, tydeligst hos
yngel og hunner. På hoved og
gællelåg findes bølgede blålige
striber, tydeligst hos hannerne.
Sidel injen med 3 5-47 skæl. Stør
relsen er normalt op til 25 cm,
sjældent op til 40 cm lang. Fiske
ne fra søen i Midtjylland svarer
til denne beskrivelse.
Diskussion

Almindelig Solaborre har tidligere
været fanget i Danmark (Jensen
2002). Det blev efterfølgende dis
kuteret mellem fagfolk, hvorvidt
den ligesom længere sydpå i Euro
pa kunne etablere sig i det fri (Jen
sen, pers. comm.). Det er der nu
dokumentation for, at den kan.
De oprindelige fisk blev udsat i
2003. Desværre vides det ikke, om
de udsatte fisk var kønsmodne,
men fiskene kan højest have haft
tre yngleår på stedet. I undersøgel
ser fra det sydlige England, hvor
solaborrer har været udsat i over
l 00 år, fandt man, at fiskene var
mindst to år om at blive kønsmod
ne, og da havde en minimumstør
relse FL på 65 mm. Det blev her
vurderet, at fiskenes vækst var no
get hæmmet af klimaet (Villeneuve
et al. 2005). I Danmark kan vi ikke
forvente bedre betingelser end i
England, og vi må derfor antage, at
kønsmodning tidligst indtræffer
hos toårige og ofte senere. Ud fra
antallet af fangne fisk og størrel
sesfordelingen antages det derfor,
at de allerede har ynglet i 2003.
Det er ikke muligt at adskille de
enkelte årgange i det forel iggende
materiale. Det kan skyldes, at sol
aborrer, som er redebyggende og
meget territoriale, kan gyde flere
gange i løbet af sommeren, og at
28

årgangene dermed vil glide noget
sammen. I det sydlige England an
gives gennemsnitsstørrelsen som
et-årig til 38 mm, toårige 62 mm og
treårige som 79 mm (Vi Ileneuve et
al. 2005). I det naturlige udbredel
sesområde kan ynglen dog i løbet
af første sommer nå op på 8 1 mm
(Scott & Crossman 1973). Solabor
rer fra en dansk havedam voksede
fra klækningen i starten af august
og frem til slutningen af oktober til
en størrelse på omtrent 35 mm
(Carl, pers. comm. 2006). Den sto
re pulje af fisk omkring 45-60 mm
må være en blanding af fisk fra de
foregående to yngleår, nok især
2004, mens det antages, at en del
fisk af 2005-årgangen er gået gen
nem voddets masker.
l sit naturlige udbredelsesområde
angives solaborren at starte med at
yngle, når vandet om foråret og
sommeren når 20° C (ViIleneuve et
al. 2005). Hvis vi overfører disse
tal til danske forhold vil det sige, at
solaborrer ikke vil kunne yngle i ret
mange af vore vandløb, men nok i
de fleste mindre søer og damme.
En spredning til nye lokaliteter vil
derfor i de fleste tilfælde kræve, at
arten bevidst eller tilfældigt udsæt
tes nye steder.
Solaborrer sælges mange steder i
havecentre til brug i akvarier og ha
vedamme. De fleste af de små,
smukke fisk stat111ne r fra opdræt i
Israel. Prisen er lav, kun omkring
30 kr. pr. stk., og der sælges tusind
vis af dem herhjemme hvert år. Vi
må derfor forvente, at solaborrer,
ligesom mange af de andre billige
havedamsfisk, vil blive spredt til
nye Iokaliteter i fremtiden. Særligt
dens 1y for at være effektiv i kam
pen mod de forhadte karpelus kun
ne få mange put-and-take-ejere til
at overveje en ulovlig udsætning af
solaborrer.
Da solaborren ikke er en naturlig
hjemhørende art i Danmark, ved
man ikke, hvordan den vil påvirke

miljøet og andre fiskearter her
hjemme. Der er imidlertid fra ud
landet mange eksemplar på, at ind
førte arter kan have stor negativ
indflydelse. I Danmark kan ca. l O
introducerede arter af ferskvands
fisk træffes ynglende i vores natur.
Det betyder, at ca. 20% af de yng
lende fiskearter i vore ferske vande
er introducerede. Det tal bør under
ingen omstændigheder stige. Der
for er det også bekyt11l·ende, at så
mange andre fremmede fiskearter
sælges til havedamme, f.eks. Sten
Aborre (Ambloplites rupestris),
Stormundet Ørredaborre (Micro
plerus salmoides) og Næse (Chon
drosloma nasus). Vi ved, at fisk,
der findes i fangenskab herhjemme,
på et tidspunkt ender i naturen. En
tidligere udsætning af stormundet
ørredaborre har vist, at også den
kan reproducere sig i Danmark (Ot
terstrøm 1 9 1 2).
Udsætning af dyr, som ikke findes
naturligt i Danmark, er ifølge Na
turbeskyttelseslovens § 3 1 ikke til
ladt, uden tilladelse hertil fra Mil
jøministeren. Det forventes, at At
las over danske ferskvandsfisk
(www.fiskeatlas.dk) vil give et
mere fyldestgørende billede af til
stedeværelsen af solaborre og an
dre fremmede fisk i Danmark.
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Efter færdiggørelse af denne artikel er der fanget en Solaborre endnu et sted i Danmark. D. 2. juli 2007 fange
de erhvervsfisker Gert Mikkelsen i Ribe Vesterå en Almindelig Solaborre i sin åleruse. Fisken er nedfrosset og
vil komme til at indgå i Zoologisk Museums videnskabelige samling.

BOGANMELDELSE
St�ffen Kjeldgaard, Mikael Land! og
Peter Meedom: Anholts Flora. l 09
side1: Forfaget Anholt. Pris: 100
/a: ISBN 87-91 772-03-6
www.forfaganhoft.dk

En usædvanlig bog har set dagens
lys: En rigt illustreret ø-flora fra
Danmark !
Initiativet til bogen er taget a f
Anholts Grundejerforening (også
ret usædvanligt må man sige).
Projektet har fået støtte fra en
bred vifte af folk og institutioner.
Trods øens størrelse (22 km2) og
isolerede beliggenhed er Anholts
flora forbløffende artsrig (ca. 750
arter). Spændende planter som Ko
rah·od, Cypres-Ulvefod og Vår
Spergel kan findes her.
Bogen er inddelt i 3 dele:
Første del (side 7 - 1 6) giver en kort
gennemgang af den botaniske ud
forskning af Anholt.
Andel del (side 1 7-86) giver en
billedrig og letfattelig introdukti
on til Anholts forskellige naturty-

per med farvefotos af et stort antal
arter: karakteristiske, iøjnefalden
de, almindelige og sjældne.
Tredje del (side 87-1 09) indeholder
en liste over planter, der er fundet
på Anholt siden 1 870. Listen, der
ru=er danske og videnskabelige
plantenavne, er opstillet i systematisk
orden (efter familier) og følger i sin
opbygning Den Nye Nordiske Flora.
Omkring 200 arter en gengivet i
glimrende farvefotos. En del "ny
begyndere" vil nok forsøge at be
stemme ukendte planter efter
"Anholts Flora", men noget be
stemmelsesværk er bogen dog ikke,
da billederne kun er ment som ek
sempler. Man er stadig nødt til at ty
til gængse bestemmelsesværker,
hvis der skal rigtigt navn på plante
fund fra øen.
Lidt malurt skal der dog også dryp
pes i bægeret, idet fotografiet af
"Gråbynker m.m." ser ud til at
forestille Strandmalurt, billedet af
Liden Tvetand forestiller Rød Tve
tand, og at billedet af Gærde-Val
mue i betænkelig grad ligner Korn
Valmue!

Trods disse små skøtlhedspletter er
det en glimrende og inspirerende
bog, der forhåbentlig kan inspirere
andre grundejerforeninger til at ud
give lignende, lokale naturværker.
Frem for alt får bogen mig til at
indse, at nu kan jeg nok ikke ud
skyde mit første besøg på Anholdt
meget længere !
Jon Feilberg
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GENERA F ORSAML NGS EFERAT
Referat af Generalforsamlingen d.
12 . maj 2007 i Bygholm Vej le
l . Dirigenten, Thomas Secher,
konstaterede, at general
forsamlingen var rettidigt indkaldt.
2. Bestyrelsens beretning for året
2006:
D. 1 6. januar 2006 afholdt vi kon
ferencen om Nationalparkernes
skove. Alle foredrag og diskussio
ner findes i Flora og Fauna 1 1 2/2,
september 2006. Der var 50-60
deltagere. Vi håber, at konferencen
fik indflydelse på udformningen af
Nationalparkerne.
Antallet af medlemmer er faldet
fra 3 1 3 til 294, hvilket bl.a. hæn
ger sammen med amternes nedlæg
gelse. Vi vil forsøge et fremstød
over for de nye kommuner.
Flora og Fauna beskrives af Jens
Reddersen. Vi beklager, at det har
været nødvendigt at skubbe de to
sidste numre fra 2006 til 2007, det
skyldes et stort tidspres på redakti
onen. Men alle abonnenter har fået
de lovede 4 numre nu.
Økonomien. Vi har en stor for
mue, der dels skyldes tidligere ti
ders opsparing, dels en arv på ca.
320.000 kr., som vi fik i 2003. Den
sikrer udgivelsen af Flora & Fauna
mange år frem. Men vi bliver nødt
til at bruge af formuen i år.
Det er lykkedes at få Naturhisto
risk Guide op at stå. Eigil Holm
tog initiativet til den ud fra den
tanke, at alle naturhistoriske tids
skrifter og foreninger har behov
for, at alle potentielle interesserede
får at vide, at de eksisterer. Det
gælder ikke alene vort tidsskrift,
Flora og Fauna, men også de fleste
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andre. Da hjemmesiden er blevet
nærmest obligatoriske for alle, der
ønsker at udbrede kendskabet til
dem selv, imødekommer Naturhi
storisk Guide et stort behov. Gui
den omfatter også museer, botani
ske og zoologiske haver, akvarier,
institutioner og undervisning in
denfor hele naturhistorien inklusi
ve geologi og naturgeografi. Den
giver for første gang en fuldstæn
dig oversigt over naturhistorien.
Vi har kun mødt velvilje i arbejdet
med den. Men det kræver et sta
digt arbejde at få hjemmesiden til
at omfatte alle og vedligeholde
den. For at sikre kontinuitet i ar
bej det, er der stiftet en forening,
Naturhistorisk Guide. Den blev
dannet ved en stiftende generalfor
samling d. 8. marts. Foreningen
opkræver intet kontingent. Vi har
været så heldige, at Lotte Endsleff,
DanBIF på Zoologisk Museum har
påtaget sig det krævende arbejde
med at være web-master. Hun har
æren for, at hjemmesiden er smuk
og nem at finde rundt i. Se
www.danbif.dk/
naturhistoriskguide.dk
Vi takker Aage W. Jensens fonde
for tilskud på 46.000 kr. til konfe
rencen, samt Tips- og Lottomidler
ne for et tilskud på 1 5 .000 kr. til
foreningens drift.
Beretningen blev godkendt.
3. Regnskabet for 2006 blev god
kendt. Herefter diskuteredes bud
gettet, hvoraf det fremgår, at for
eningen bliver nødt til at dække et
kommende underskud ved at tage
af formuen.
4. Valg til bestyrelsen. Hans-Hen
rik Schierup og Peer Røgsberg
blev valgt for tre år.

5 . Valg af revisor:Toke Skytte blev
genvalgt for 2 år.
6. Evt. Intet
Efter generalforsamlingen diskute
redes emnet for næste konference.
Emnet: Planters og dyrs tilpasnin
ger til klimaændringerne. Tids
punkt: November, om muligt. Jens
Reddersen, Peter Wind og Eigil
Holm tager sig af tilrettelæggelsen.
Eigil Holm (referent)
Referat af ekskursion til Vejlerne

Efter generalforsamlingen og fro
kost havde foreningen arrangeret
ekskursion til Vej lerne. Foreningen
havde opnået tilladelse til at færdes
ad veje og stier, der normalt er luk
ket for offentligheden. Turen blev
ledet af lektor Hans-Henrik Schie
rup, Aarhus Universitet, der i kraft
af et forskningsprojet havde nøgle
til låsen i leddet ved indgangen til
den østlige vej langs Bygholm Vej
le. Vejret var solrigt med en let bri
se fra vest.
Efter at have passeret leddet blev
vi imponeret over de mængder af
Festgræs, der voksede over store
stræk langs østsiden af vejens
dæmning. Selve Bygholm Vej le do
mineredes af store, tætte bevoks
ninger af Tagrør. Andre steder op
trådte begge arter af Dunhammer
og B lågrøn Kogleaks i tætte be
stande.
En vanddækket eng nedenfor fug
letårnet midt på østsiden tiltrak sig
vor opmærksomhed på grund af 3
spillende Brushane hanner. Her
blev også set Kobbersneppe, Hvid
klire, Vibe, Rødben og Strandska
de, der spankulerede rundt i et tæpfortsættes på side 36

Ektoparasitter på skarvunger i Danmark med
første fund af fluen

Carnus hemapterus

(Carnidae, Diptera)

Helle Juul Hansen'

Ectoparasites on cormo.-ant chicks in Denmark with first finding of

the carnid fly Cam11s hemapter11s (Carnidae; Diptera). During the
period May 8- June 1 4, 2003, a total of 591 cormorant (Phalacrocorax
car·bo) chicks from eight diff"erent Danish colony sites were searched for
ectoparasites, recording ectoparasite species and numbers along with nest
position, brood size, individnat chick condition and an esti mate of chick
age based on wing length. The parasites most frequently found were two
species of ellewing lice (Pectinopygus gyricornis and Hidmanniella
pellucida), followed by the carnid fly Carm1s hemapterus and a few
Ixodes ti eks. Chewing lice occurred on 76.3% of the chicks and were
more common on older than younger chicks, whereas C. hemapterus most
frequently occurred o n younger chicks with no or sparse growth of dow n
and feathers. C. hemapterus was found in two of the eight colonies and
although it appears to be widespread, it is still uneovered in many areas
and littie is known about its ecology and dispersive behaviour.
Key words: ectoparasites, birds, Carnus hemapterus, chewing lice

rasitterne blev indsamlet og opbe
varet i 70 % alkohol til senere arts
identifikation (efter Papp J 998;
Price et al. 2003).
Under feltarbejdet blev der ikke
skelnet mellem de forskellige arter
af fjerlus, ligesom parasitterne hel
Jer ikke blev kønsbestemt, idet det
te ville kræve længere tid til under
søgelse af ungerne, end det var mu
ligt under de givne omstændighe
der. For hver unge registreredes
følgende oplysninger: antal, type
og placering af parasitter, vinge
længde og vægt, samt antallet af
søskende for de unger, som kunne
lokaliseres til et bestemt kuld. Vin
gelængden blev anvendt som
estimat for ungernes alder, som lå i
intervallet ca. 1 1 -40 dage, og for
holdet mellem vingelængde og
vægt blev anvendt som estimat for
ungernes kondition. Forekomsten
af ektoparasitter på ungerne blev
ved den efterfølgende databehand
ling sat i relation til forskellige fak
torer, såsom ungealder, klæknings
tidspunkt, parasitbelastning hos sø
skende m.v.
Resultater

Ektoparasitter hos fugle er et
område som er sparsomt belyst
herhj emme . Med udgangspunkt i
den danske bestand af M ellem
skarv (Phalacrocorax cm·bo) la
vede jeg derfor i samarbejde med
Danmarks Miljøundersøgelser og
Københavns Universitet en un
dersøgelse af forekomsten af
ektoparasitter hos skarvunger
(Hansen 2005). Som koloniyng
lende art og dermed tæt kontakt
mellem individerne er skarven
særlig udsat for overførsel af pa
rasitter. Her rapporteres alene
undersøgelsens oplysninger ved
rørende ektoparasitfaunaen på
danske skarver mht. forekomst
og artssammensætning.

Metode

Materialet omfatter 59 1 unger fra 8
danske skarvkolonier, der blev un
dersøgt for ektoparasitter i perio
den 8. maj - 14. juni 2003 (Figur l,
Tabel 1). Dataindsamlingen fandt
sted i forbindelse med ringmærk
ning af unger og/eller optælling af
reder i kolonierne. Ungerne blev
undersøgt ved visuel eksamination
og palpering i et bestemt tidsrum:
Små unger (med ingen eller spar
som dunvækst) blev undersøgt i l
min. over hele kroppen, mens æl
dre unger blev undersøgt i 2 min.
med særlig vægt på områder, hvor
parasitter hyppigst blev fundet, så
som hoved, hals, vinger og lyske.
Repræsentative eksemplarer af pa-

De fundne ektoparasitter udgjordes
af tre grupper: fjerlus, carnider og
nogle få flåter (Tabel 2). Fjerlus
(Mallophaga; Phthiraptera) var de
mest talrige ektoparasitter og blev
fundet på 76,3 % af ungerne. De
var repræsenteret ved to a1ter
(Pectinopygus gyricornis Denny,
1 842 og Hidmanniella pellucida
Rudow, 1869), som begge er be
skrevet for skarver i udlandet. Æl
dre unger med mere veludviklet
dun - og fjervækst havde flere fjer
lus end yngre unger, og forekom
sten var højest hos unger i alderen
30-33 dage.
Den parasitiske flue Carm1s he
maplerus Nitzsch, 1 8 1 8 (Carnidae,
Diptera) blev fundet på unger i to

1 Ulvshalevej 333 A, DK-4780 Stege, E-mai l: hellejuul@hansen.tdcadsl.dk
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af de otte kolonier, Stavns Fjord og
Vorsø (Tabel 2). Den var, i mod
sætning til fjerlusene, mest talrig
på yngre unger, hvor den især
forekom på nøgne hudområder un
der vingerne og i lysken, og den
blev ikke fundet på unger, som var
ældre end 33 dage. Af 1 3 1 under
søgte kuld i kolonierne Stavns
Fjord og Vorsø blev C.
hemaplerus fundet i 42 kuld, heraf
var to kuld fra reder, som var pla
ceret på jorden, mens de øvrige
kuld var fra reder placeret i træer.
Der blev ikke fundet nogen sam
menhæng mellem forekomsten af
C. hemapterus og ungernes kondi
tion.

Figur l . Placering af de otte skarvkolonier, som indgik i undersøgelsen i
2003. Andre skarvkolonier i Danmark i 2003 er ligeledes afmærket. Cir
kelstørrelse er proportional med kolonistørrelse. Bogstaverne henviser til
koloninavnene nævnt i Tabel l .
Location ofthe eight cormoranl colonies inelucled in the 2003-survey. Other
connoranl colonies in Denmark in 2003 are also shown. Cire/e size is pro
portional /o co/ony size. Le/lers relate to colony locations given in Tab/e l.

Ud over fjerlus og C. hemapterus
fandt j eg også nogle ganske få flå
ter på skarvungerne - tre i alt,
hvoraf de to kunne identificeres
som Jxodes ricinus (alm. skovflåt).
Den tredje passede ikke helt med
karaktererne for Ixodes ricinus,
men ud fra det eksisterende mate
riale var det ikke muligt at afgøre,
om det var en variant af denne el
ler Ixodes ventalloi. Flåterne blev
fundet på unger i kolonierne
Stavns Fjord og Toft Sø henholds
vis 2. og 1 2. juni.
Diskussion

Fluefamilien Carnidae og arten C.
hemapterus har ikke noget dansk
navn. Familien hører til de

Koloni

Forkortelse

Indsamlingsperiode 2003

Antal unger undersøgt

Site

Abbreviation

Sam lin

No. of chicks searched

Stavns Fjord
Mågeøerne
Vorsø
Hirsholmene
Toft Sø
Melsig
Olsens Pold
Rønland Sandø
Total

SF
MA

1 2- 1 4/5, 3 1/5, 1 -2/6
8- 1 1 /5, 27/5, 1 0/6
5-6/6
1 3 -1 4/6
1 2/6
29/5
28/5
2 1 /5
8/5- 1 4/6

vo

HI
TO
ME
OP
RL

eriod 2003

1 63
1 39
1 00
73
47
31
27
Il
59 1

Tabel l . Oversigt over de otte skarvkolonier, hvor ektoparasitfaunaen blev undersøgt på i alt 591 skarvunger i pe
rioden 8/5 - 14/6 2003 .
Sumi/WIJ' of the eight cormorant colony siles, where the ectoparasite fauna was stuelied on a total of 591
cormoran/ chicks ji-om May 8 to June 14 2003.
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Figur 2: Fjerlus (Pectinopygus
gyricornis) på skarvunge.
Chewing /ice (Pectinopygus
gyricorni:.) on cormorant chick
(Photo: Kim Aaen).
acalyptrate fluer og står tæt på
mere kendte fluefamilier som
Drosophilidae (bananfluer) og
Ephydridae (vandfluer). C.
hemapterus er ikke tidligere blevet
dokumenteret i Danmark (Petersen
& Meier 200 1 ), selv om den synes

Figur 3: Fjerlus (Amblycera: Eidmanniel/a
sp.).

Figur 4: Fjerlus (Ischnocera:
Pectinopygus sp.).
Chewing /ouse (Ischnocera:
Pectinopygus sp.) (From
Wl·t'l·Edanvin.zoo/ogy.g/a.ac. uk).

Chewing foliSe (Amb/ycera: Eidmanniel/a
:.p.) (From WlEsidzoology.gla.ac.uk).

at være en vidt udbredt art
(Kirkpatrick & Colvin 1 989), og
man ved kun lidt om dens økologi
og spredningsadfærd. Den ca. 2
mm sorte flue lever som parasit
hos fugleunger. Den udviser ingen
værtsspecificitet og er blevet fun-

det hos en lang række fuglearter,
især rovfugle (heraf sikkert dens
tyske artsnavn 'Falkenlausfliege')
og hulrugende arter (Grimaldi
1 997), men er ikke tidligere be
skrevet for skarver eller andre
havfugle.
Carnidae

Phthiraptera

Koloni
Site

Stavns Fjord
Mågeøerne
Vorsø
Hirsholmene
Toft Sø
Melsig
Olsens Pold
Rønland Sandø
Total

Antal

r nficerede

unger

Antal

Inficerede unger

Number

Parasitized chic/(s

Niunber

Parasitized chicks

1 80 1
1 09 1
1 946
1378
989
1 94
306
191
7896

1 04
98
80
69
46
19
24
11
45 1

752

70

o

o

37

8

o
o
o

o
o
o

o
o

o
o

789

78

Tabel 2. Oversigt over de fundne ektoparasitter på 5 9 1 skarvunger. Herudover fandtes nogle få flåter (Ixodes spp.).
Summ(//:Y o.f ectoparasites recordedfi-om 591 cormoranl chic/(s. in addition, a .few tick (Ixodes spp. ) specimens
werefound.
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Figur 5. Camus hemapterus (a) han/male (From ww.sel.barc.usda.gov/Diptera/carnid/carnus.btml), (b) hun/
femet/e (From www.sel.barc.usda.gov/Diptera/carnid/ca-he-mo.html), (c) hun/female (From www.sel.barc.usda.
gov/Diptera/carnid/ca-he-mo.html), (d) hun/female (From www.furumusi.aez.jp/wiki.cgi?CamidaeOO l #iO),
(e) hun/female (From www.laus-miller.de/5 .%20Abstracts/abstr_Carnus/abstr_carnus.html).
De voksne fluers fødevalg bar væ
ret meget diskuteret. Det er blevet
anført, at munddelene synes for
spinkle til at gennemtrænge huden
(Mm·shall 198 1 ) men tilstedevæ
relsen af blodlegemer fra fugle i
udstrygninger af fluernes bugind
hold har indikeret, at de suger
blod (Kirkpatrick & Colvin 1 989).
Det er derfor nu generelt accepte
ret, at de voksne fluer lever af
blod fra fugleunger og muligvis
,
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også af rester og sekreter fra hu
den. Larverne lever i fuglereder,
hvor de ernærer sig af dødt orga
nisk materiale, og hvor de sæd
vanligvis overvintrer som pupper
(Papp 1 998). De voksne fluer
kommer frem om foråret, og de er
i besiddelse af vinger, som bræk
ker af, når de har fundet en pas
sende vært (Walter & Hudde
1 987). Hverken de voksne indivi
der eller larverne er blevet fundet

på voksne fugle, så det antages, at
fluerne aktivt opsøger nye værter i
den vingede fase af deres livscy
klus (Grimaldi 1 997). Alle hunner
taber deres vinger, mens en tredj e
del af hannerne beholder vingerne,
så det er muligt, at hannerne kan
sprede sig yderligere i løbet af
parringsperioden (Capelle &
Withworth 1 973). Efter at have
fundet en vært, svulmer hunnens
bagkrop op til dobbelt størrelse,

inden æggene lægges i reden
(Marshall 1981).
I min undersøgelse af skarvungerne
var forekomsten af C. hemapterus,
i modsætning til fjerlusene, størst
på yngre unger. Tidligere undersø
gelser af andre fuglearter har vist et
lignende mønster, med stigende an
tal C. hemapterus på yngre unger
efterfulgt af en brat nedgang i an
tallet, hvorefter ungerne er fri for
parasitten, inden de flyver fra re
den (Kirkpatrick & Calvin 1 989).
Den bratte nedgang i antallet af C.
hemapterus er blevet kædet sam
men med udviklingen af tættere
fjerdragt og dækfjer hos ungerne.
Eftersom C. hemapterus ikke er til
passet bevægelse på og mellem
fjer, kan en øget tæthed af fjerdrag
ten bevirke, at forholdene bliver
ugunstige for den. Sidst på yngle
sæsonen kan der således kun findes
pupper i reden (Mm·shall 1 981 ).
Længden af parasittens aktivitets
periode er proportional med læng
den af ungeudviklingsperioden hos
værtsarten.
Ifølge udenlandske kilder (Capelle
& Withworth 1 973; Marshall 198 1 ;
Papp 1 998) undgår C. hemapterus
værtsarter, som placerer deres reder
på jorden eller på fugtige lokalite
ter, og den har præference for reder
i huller eller reder i trækroner. Jeg
fandt da også fortrinsvis C. hema
pterus i reder placeret i træer, men
også i to reder, som var placeret på
jorden. Ud af mere end 65 fund af
C. hemapterus er der kun beskrevet
et tidligere fund, som ikke var fra
en træynglende fugl - den ene und
tagelse var Fiskehejre A rdea cine
rea fra Holland (Grimaldi 1 997 ) .
En forklaring på, at C. hemapterus
næsten udelukkende findes i reder i
træer, kan være, at fugle, der yng
ler i træer, oftest har altriciale (re
deblivende) unger, som klækkes
nøgne og bliver lang tid i reden, i
modsætning til fugle, som yngler
på jorden og ofte har precociale

(redeflyende) unger, som klækkes
med dun og forlader reden kort tid
efter klækning. Skarver har altri
ciale unger, men de er meget tilpas
ningsdygtige i deres valg af rede
sted og kan yngle blandt andet i
træer, buske og på jorden. Dette
kan være en forklaring på, hvorfor
skarver udgør en af de sjældne
undtagelser for reglen om, at C.
hemapterus ikke kan findes i reder
på jorden.
Jeg fandt ikke nogen negativ sam
menhæng mellem forekomsten af
C. hemapterus og skarvungernes
kondition, og de fleste andre under
søgelser har da heller ikke kunnet
påvise skadelige effekter af C. he
maptems på fugleunger (se Valera
et al. 2003 for referencer). En en
kelt undersøgelse har dog antydet
en negativ effekt på overlevelsen
for unger af en nordamerikansk ug
leart (Cannings 1986).
Man kan undre sig over, at der ikke
blev fundet flere flåter i min under
søgelse, da udenlandske undersø
gelser har vist fund af flåter på an
dre skarvarter. De sparsomme fund
hænger højst sandsynligt sanunen
med den anvendte undersøgelses
metode, da især larverne kan være
svære at opdage i ungernes tætte og
mørke dundragt, hvorfor alternati
ve metoder er nødvendige for at
belyse flåtforekomsten.
Da der, som nævnt, sjældent er la
vet studier af ektoparasitter hos
danske fugle, er der sandsynligvis
flere danske arter, som ikke er op
daget.
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pe af Kryb-Hvene og mellem
Vand-Skræppe og den første Gul
Iris i blomst. På en anden eng blev
der set Grågås med ællinger. Impo
nerende var også store bestande af
blomstrende Kær-Fnokurt, der ly
ste gult flere steder på bredden og
de lavvandede partier af Bygholm
Vej le.
På nordsiden af Bygholm Vejle er
der anlagt en pontonbro, så vi kun
ne studere vandplantefloraen. Her
optrådte Tornløs Hornblad i mæng-
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der sammen med Vandspir. Over
vore hoveder svævede Rørl1øg, Blå
Kærhøg, Sortterne, Fjordterne og
Dværgmåge. Ved fugletårnet i det
nordvestlige hjørne stod der blom
strende Eng-Kabbeleje og Trævle
krone på engene, mens Hårfliget
Vandranunkel optrådte på lavt
vand. Her blev også noteret Blishø
ne og Vandrikse på det lave vand,
mens Gøgens kuklæn lød fra rand
bevoksningen.
På nordøstsiden af Hanvejle er der
anlagt en gangbro og et fugletårn i
rørskoven. Ved et bord på en plat-

form blev frokosten indtaget i det
fri - akkompagneret af Rørdrums
karakteristiske 'tuden' mellem rø
rene. Ud over Tagrør kunne vi i
rørskoven konstare Bredbladet
Mærke, Knippe-Star, Skov-Padde
rok og Vejbred-Skeblad. Den vel
lykkede ekskursion blev afsluttet
ved tretiden.
Vi takker Aage V. Jensens Fonde
for tilladelse til at besøge stedet,
samt Hans-Henrik Schierup for til
rettelægning og ledelse af ekskurs ionen.
Peter Wind

Beskrivelse af Vejro

Mindre meddelelse:

Den dynamiske ferskvandssnegle-fauna (Gas
tropoda) på Kattegat-øen Vejrø

Holger N. Garner1

The dynamic freshwater gastropod fauna in ponds on the Danish island Vejrø

In June 2006, the eight westernmost ponds o f the uninhabited island
Vejrø (56 ha) were searched for freshwater gastropods. Vejrø is the most
outlying island of a group of islets NE of is land Samsø. In Aug. 1 996,
foliowing a dry period, all ponds o f the island had been examined, and
all, except two were dried out and snail populations extinct. Ten years
later, most of the pools were again water-filled and bosted freshwater
snails. Four snail species were found in both studies, although not in the
same ponds and combinations: Lymnaea peregra (L.), L. s/agna/is (L.),
Anisus /eucostoma (Millet), Segmentina nitida (O.F.Miiller). Two spe
cies, previously in the ponds, were missing, and had not been able to
recolonize the ponds: Gyraulus ( Armige1) cris/a (L.), Gyraulus laevis
(Alder). Results show that the freshwater snail faunas o f small ponds
may be very dynamic, temporarily dying out and recolonizing ponds fol
lowing occasional drying out of ponds and local extinction of
populations.

Vejrø ligger øst for Samsø, 5 km
fra Besser Rev, men 7 km. fra sel
ve Samsø. Med sine 56 ha er den
Danmarks største ubeboede ø, sta
tus quo-fredet og beliggende i
Ramsarområde 1 4. Den har åbne
områder med græs og er i øvrigt
bevokset med krat af især hvid
tjørn, hyld, brombær, stor nælde
og tidsler. På syd- og nordsiden er
der stej le klinter; høj este punkt er
24 m.o.h.
Spredt over det noget kuperede
terræn ligger en snes småvande.
Vejrø har en bestand af Muflon
Ovis aries (L.) .
Metode

Erfaringer og kortmateriale fra
1 996 benyttedes i 2006. De un
dersøgte, vandførende småvande
er markeret på kortskitsen fig. l
med bogstaverne A-G. Vandhul
lerne gennemsøgtes grundigt med
en kraftig metalketsjer samt visu
elt, og der blev indsamlet doku
menterende belæg (opbevares hos
forf.). Vandhullerne er for det me
ste ret lavvandede og ketchning
kunne foregå fra land og ved
vadning.

1Keywords: Gastropoda, freshwater pools, populations, island.

Over to dage i august 1 996 under
søgte forfatteren forekomsten af
land- og ferskvandssnegle på Kat
tegatøen Vejrø (Garner 1 997). Ef
ter en tør sommer var øens ca. 20
vandhuller udtørrede på nær 2,
formentlig permanente, der rum
mede mange snegle, men også i
flere udtørrede småvande lå der
skaller fra nyligt omkomne sneg
le. Der var derfor et ønske om en
ny undersøgelse, når Vejrøs vand
huller igen var vandfyldte, og lej
lighed bød sig i juni 2006, da Å r
hus Amt skulle foretage undersø
gelser omkring Vej rø. Det tillod

dog kun et besøg over 5 timer,
hvorfor undersøgelsen koncentre
redes om vandhullerne på øens
vestlige halvdel.
Der publiceres ikke meget om
ferskvandssneglefauna i Danmark,
men forfatteren har tidligere pub
liceret undersøgelser af sneglefau
naen i de ferske vande på danske
småøer - foruden Vejrø på Anholt,
Sprogø, Romsø og Endelave,
(Garner 1 999, 2003, 2005). Vejrøs
sneglefauna er delvis undersøgt af
G. Mandahl-Barth i 1 933
(Mandahi-Barth 1 934-3 5).

Det viste sig, at flere af de nu un
dersøgte vandhuller, som for l O år
siden var udtørrede, atter var
vandfyldte og med nye sneglebe
stande. Vandhullerne A og B på
kortskitsen fig. l var i 1 996 de
eneste vandfyldte på øen og må
ske permanente. Vandhul D , tæt
ved den nordre klint, var atter
vandfyldt, men her fandtes ingen
snegle. Vandhullerne er, som
nævnt, ret lavvandede, men i øv
rigt ret forskellige; fx de to per
manente damme A og B. Dam A
har en kraftig og afvekslende ve
getation; dam B er kun sparsomt
bevokset langs bredderne, og med
åben, mudret bund på midten.

1Calmus Research, Strandvejen 5 , Sejs, DK-8600 Silkeborg
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behold, idet alle de fundne skaller
var fæstnet til rør af en vårfluelarve
(Limnophilus jlavicornis ?) med
undersiden udad, og da sneglen
yderligere anses for at være ret
sjælden i Danmark, kan artsbe
stemmelsen være forbundet med
usikkerhed.
L. stagnalis forekom i 2006 almin

1 50 m
Fig. l . Vejrø. De i 2006 undersøgte vandhuller markeret med A-H, jf. Ta
bel l .
The 56 ha Kattegat is/and Vejrø. A-H designates ponds searched in 2006,
c.f Tab/e l .
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Fig. 2. Årsnedbøren (mm) 1 989-90 til 2002-03 i Nordby, Samsø, 1 2 \/., km
fra Vejrø, målt juni-juli. Nedbøren har lavpunk1 i 1 995-1 996, da Vejrøs
vandhuller var udtørrede på nær to, der må anses for at være permanente
(efter Vejen (2005)).
Yearly precipitation (mm) 1989-90 to 2002-03 (measured June-July) at
Nordby on is/and Samsø, 120 km }i"om is/and Vejrø. Note the /ow
precipilation 1 995-1996, when all but two Vejrø ponds dried out.
Resultater

de otte vandhuller besøgt i begge
år, fandtes der i 2006 kun 4 arter af
ferskvandssnegle (Tabel 1 ): Almin
delig Mosesnegl Ly11mea peregra
(L.), Stor Mosesnegl L. s/agna/is
(L.) samt skivesneglene Anisus
I
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leucostoma (Millet) og Segmentina
nitida (O.F. MUller). I disse vand

huller fandtes i 1 996 6 arter, nem
lig de samme 4 arter tillige med
skivesneglene Gyrau/us /aevis (Al
der) og Gyrau/us (Annige1� cris/a.
Om G /aevis tages her et lille for-

deligt, men fx i vandhul E kun
sparsomt, måske på grund af fore
komst af prædatoren hesteigle
Haemopsis sanguis1/ga, hvoraf en
blev fanget i færd med at æde en L.
s/agna/is. L. s/agna/is fandtes også
i vandhul G i ret små individer med
slanke skaller, mange med en fure
på midten af første, store vinding.
Det kan se ud, som om dyrene ved
forringede vilkår er blevet standset
i væksten for så atter at komme i
vækst ved en ny forbedring af dam
mens miljø (midlertidig, delvis ud
tørring?).
Diskussion

Ferskvandsnaturen i form af damme
og vandhuller på Vejrø synes at
være ganske dynamisk. Selvmn ikke
samtlige vandhuller på øen blev un
dersøgt ved ekskursionen i 2006,
viste undersøgelsen af øens vestlige
halvdel, der rummer de vigtigste
vandhuller, at opfyldning med vand
i regnrige perioder og helidelvis ud
tørring i perioder med ringe nedbør
finder sted indenfor relativt korte
tidsrum. Dynamikken går videre til
bestande af ferskvandssnegle, der
forsvinder i tørketider for atter at
dukke op, når regnperioder har gen
skabt vandmiljøerne. I løbet af l O år
er udtørrede vandhuller med uddøde
bestande atter blevet vandfyldte og
befolkede med nye snegle. F lere ar
ter har tillige skiftet opholdssted og
bekræfter, hvad Mandahl-Barth
( 1 949) nævner om ferskvandssnegl
enes spredningsmuligheder: "Det
viser sig gang på gang, at arter, der
på en bestemt lokalitet har været al
mindelige i mange år, pludselig kan
forsvinde helt, medens arter, der
hidtil har manglet, kan dukke op, og

Fig 3 . Lymnæa
s/agna/is, Vejrø 2006.

i løbet af få år blive dominerende.
Det sidste hænger sikkert satrunen
med ferskvandssneglenes store
spredningsmuligheder . . .

( l ) Stort eksemplar fra
dam B, (2) To yngre ex.
med tydelig "vækstfure
" på skallens yderste
vinding (dam C); (3)
Ældre ex. (dam C). C.
Larsen fot.).
Lymnæa stagnal is,

"

På Vejrø synes dynamikken i sneg
lebestandene altså at hænge sam
men med udtørring og atter vand
fyldning af ferskvandsbiotoperne.
Spredning af arterne sker tilsynela
dende ret let, i hvert fald lokalt.
Især skivesneglen Segmentina
nitida, men også Lynnwea-arterne
har øjensynligt haft succes med at
kolonisere tidligere udtørrede
vandhuller. Til gengæld er to arter
små skivesnegle antagelig uddøde i

Vejrø 2006. l. Big
specimen, pond B. 2.
Younger specimens
wilh growth groave at
the she/1, pond C. 3.
O/der specimen, pond
c.

Vandhul (Poof)

Snegle 2006

Status og snegle 1996

Dominerende planter 2006

A

L. peregra (++)
L. stagna/is (++)
S. nitida

L. s/agna/is

B lishøne
Tagrør, Pindsvineknop,
Vand-Pileurt, Vand-Mynte, Grøn frø (ad. og
Vandspir, Tornløs Hornblad, haletudser) (++)
Kors-Andemad

B

L. stagnalis (m)

L. peregra (p)
L. slagnalis (m)
G crista

Vandrøllike, Trådalge

C*

L. stagna/is
A . /eucostoma
S. nitida

L. stagna/is t

Rørgræs, Vandspir,
Kors-Andemad

L. peregra (p) t
L. stagna/is (m) t
A. /eucostoma t
G /aevis t
S. nitida t

Tagrør, Trådalge

D*

Noter 2006

Grøn frø

E*

L. peregra (p)
L. s/agna/is (s)
S. nitida

Dunhammer,
Vandrøllike, Trådalge

B lishøne
Grøn frø (f)
Snegle (f)
Prædator
(Hesteigle)

F*

L. s/agna/is (++)
S. nitida (++)

Vand-Mynte, Siv sp.,
Vandrøllike (f),Trådalge

Grøn frø (++)

G

L. stagna/is (++)
S. nitida (f)

Pindsvineknop, Vand-Pileurt,
Tornløs Hornblad, Trådalge

H**
(++) : Talrig (Nwnerous); (f): Fåtallige (Scm·ce); (p): pejus-form; (m) : Store eksemplarer (Large specimens); (s):
Små eksemplarer (Smal/ specimens); t : Kun døde eksemplarer fundet (On/y dead 5pecimensfound); (*): Udtørret i
1 996 (Dried out in l996); (**): Udtørret i begge år (Dried out in both years)
Tabel l . Oversigt Vejrø vandhullerne A-H mht. sneglearter i 1 996-2006 samt vegetation mm. i 2006.
Pands A-H an Kallegal is/and Vejrø, siwwing s1wi/s species in 1 996-2006 alang wilh de/ai/s an pondflora and
fauna.
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løbet af perioden.
Medens spredning kan foregå ret
let lokalt over land, vil spred
ning af ferskvandssnegle over
længere afstande over de salte
havområder formodentligt foregå
langsomt og ret tilfældigt. Uddør
en art ferskvandssnegl på en lille
ø i havet, vil den ikke let kunne
genindvandre. Lokal uddøen på
en bel ø kan dog omvendt være
svær at dokumentere sikkert med
så kort tid til rådighed for under
søgelsen. Nærværende artikel er
et bidrag til faunistiske undersø
gelser af småøer, men viser tilli
ge, at billedet af lokale artsfore
komster ingenlunde er statisk,
specielt ikke i så ustabile miljøer
som små tidvist udtørrende
vandhuller. For sådanne miljøer,
vil der ofte være løbende og hur-
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tige forandringer, der kalder på lø
bende faunistiske undersøgelser af
samme lokaliteter. Men for afsides
liggende, ubeboede småøers ved
kommende er løbende overvågning
af fauna og lokaliteter sj ældent
muligt, når man tager fx Vejrøs
utilgængelighed i betragtning. Det
må dog have værdi overhovedet at
have kendskab til disse øers fauna.
Tak

Tak for transport til Vejrø samt for
oplysninger til Å rhus Amt (biolog
Christian Jensen og Steffen Dahl
Kristensen), naturvej leder Mogens
Wedel-Heinen og museumsinspek
tør Lis Nymark, begge Samsø. Tak
til overlærer Asbjørn Larsen,
Vi lholt, og Jytte Thomsen, Sejs.
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Pilotforsøg med fangst og mærkning af
og habitatpræference for hare

ens)

(Lepus europa

i et landbrugslandskab

Carsten Riis Olesen1 & Jørn Pagh Berthelsen1

Preliminary studies o n capture, radio tracking and habitat exploitati
o n o f European Hare in a mixed farmland landscape.

As a pilot study 1 3 adult hares (Lepus europaeus) were captured and mar
ked with a 55 g VHF-radio transmitter and retleeting earmarks in the
spring of 2004 at the estate of Kalø. Eleven out of the 1 3 marked hares
died within 5 to 1 09 days after their capture, apparently predated by the
red fox. A combination of high fox density, time of the year where the
adu!t foxes had to deliver the highest amount of food for the cubs, and
elevated risk of predation due to the marking procedure are possible ex
planations discussed.
Despile predation, during the period 1 7 May to l August, a dataset of 556
hare locations was collected. On the basis of digital mapping of crop ty
pes, forest types and landscape elements of the study area, the habitat pre
ference of the marked hares were calculated. The scarce data indicate that
hares prefer to feed on short crops and that preference of cereals deeline
as they develop beyond tillering stage. Areas with spring barley were
higbly preferred during the period mid May to late June, when winter
crops were all unattractive.
Key words: European Brown Hare, capture mortality, predation, radio
tracking, habitat preferences.

hovet er størst i denne periode, da
den falder sa=en med den centra
le del af reproduktionsperioden
(Olesen & Asferg 2006).
Prædation primæri fra ræv er en
faktor, som kan påvirke et byttedyr
som haren betydeligt. På baggrund
af undersøgelser af maveindhold
hos ræv har Reynolds & Tapper
( 1 995) vist, at en stor del af den
årlige killingeproduktion kan blive
føde for ræven. Hvor rovdyrene
bekæmpes intensivt eller på natur
lig måde reduceres, fx i forbindelse
med skabangreb, ses i en række til
fælde stigende tæthed af harer (As
ferg 1 996, 1 997). Hvorvidt præda
tionsmønstret har ændret sig over
tid og dermed været en betydende
faktor i relation til bestandstilbage
gangen, er derimod endnu ikke
fastslået.
Formålet med dette projekt var dels
at vurdere fangstmetoder, dels at
mærke harer med øremærker og
radiosendere for at beskrive deres
bevægelse og brug af landskabet.
Det er forholdsvis let at observere
harer i det åbne landskab i det tidli
ge forår uden for planternes vækst
sæson, men når afgrøderne vokser
sig højere end ca. 20 cm, kan man
kun følge harerne via radiomærk
ning.
Metoder

Bestanden af hare (Lepus europa
eus) er fortsat stærkt aftagende i
Danmark (Olesen & Asferg 2006)
(Fig. l ) - en tilbagegang, der også
ses i de øvrige vesteuropæiske lan
de. Å rsagerne er ikke fuldt klarlagt,
og diskussionen af årsagerne cen
trerer sig omkring landskabsforan
dringer og fødeforhold samt foran
dringer i prædationstryk. En række
empiriske undersøgelser fra andre
europæiske lande knytter tilbage
gangen for harebestanden sammen

med forarmelse af diversiteten i
landskabet, især påvirket gennem
intensivering af landbrugsdriften
med stærkt stigende udbytter ved
brug af effektive ukrudtsmidler og
øget gødskning (Frylestam 1 980;
Riihe 1 999; Smith et al. 2005). I
særdeleshed synes perioden juni
august, hvor de dominerende korn
afgrøder ikke mere udgør en attrak
tiv føde, at være den sæson, hvor
føderessourcerne er mest begræn
sede, men behovet størst. Fødebe-

Projektet blev gennemført i perio
den april-august 2004. Fangst af
harer foregik i perioden 26. april til
3. juni på arealer under Kalø Gods
(Rønde, Syddjursland), som drives
med økologisk planteavl. De mær
kede harer bevægede sig dog også
på tilstødende konventionelt drevne
markarealer og i skoven. På grund
af lokale forskelle i dyrkningsfor
hold, kvælstoftildeling og fore
komst af vilde planter er de økolo
giske afgrøder generelt mere åbne
end sammenlignelige konventionelt

1Danmarks Miljøundersøgelse!; Kalø, Afd. for Vildtbiologi og Biodiversitet, Grenåvej 14, DK-8410 Rønde. E
mai/: cro@dmu.dk.
Flora og Fauna 113(2): 41-46. Århus 2007
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tionelle VHF-radiohalsbånd.
Forskellen mellem de to typer af
udstyr er primært, at GPS-udstyret
via satellitter automatisk kan fast
lægge positionerne på udvalgte
tidspunkter, mens VHF-udstyret
kræver et stort feltmæssigt pejlear
bejde efter mærkningen. Endvidere
vil nøjagtigheden på dyrenes posi
tioner være væsentligt større ved
anvendelse af GPS-udstyr.
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Fig. l . Udviklingen i jagtudbyttet af harer i Danmark i perioden 1 940-200 1
(DMU).
Annua/ bag af hare in Demnark in th e period 1 940-2001 (NERJ).

dyrkede afgrøder. Studieområdet er
kuperet med højdeforskelle fra Ol 02 m over havet. Baseret på de
mærkede harers valg af habitater
dækker det samlede studieområde
260 ha.
Ved fangsten blev der anvendt et
blødt nylonnet, 2,5 m højt med en
maskestørrelse på 1 5x 1 5 cm. Net
tene blev opstillet 2-3 timer før
fangst for at minimere risikoen for,
at harer eller andre dyr skulle fan
ges i nettet på et uønsket tidspunkt.
Nettene blev opsat i lige linie af
varierende længde (maksimalt 1 20
m) alt efter lokaliteten. Nettets
overkant blev hængt løst op på me
talhegnspæle ca. l m over jorden
således, at der dannedes en fodpose
af de overskydende l ,5 m af nettets
højde. Denne fodpose blev vendt
mod harernes forventede løbsret
ning. Når en hare løb ind i nettet,
blev den ofte fanget af fodposen i
kombination med, at nettet faldt
ned fra hegnspælene. Fangsterne
blev gennemført både om natten
( ca. 2 t efter solnedgang) med ter
rængående bil med projektør og 23 personer til at drive og om dagen
med et større antal drivere. Ved
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fangst om natten kan det enkelte
dyr lokaliseres på afstand, sådan at
man kan målrette drivningen af dy
ret. T dagslys, hvor dyrene ligger
skjult, baseres fangsten på, at hele
det udvalgte markareal afdrives. I
begge fangstsituationer er der pla
ceret 1 -2 personer bag nettet, som
hurtigt kan løbe frem og håndtere
harerne, så risikoen for skader ved
fangsten minimeres.
Når en hare fanges i nettet, befries
den hurtigst muligt og fikseres ved
et fast greb om bagbenene. Haren
kønsbestemmes og vejes i en jute
sæk. Kun voksne harer med alder
på 1 år eller ældre og med vægt på
3 kg eller mere blev udstyret med
radiosender. Før frisætning blev
harerne mærket med et rundt farve
reflekterende øremærke (Alflex
diam. 8 mm) i hvert øre (fig. 2-3).
Efter øremærkning blev det lille
halsbånd med VHF-radio (Televilt,
55 gram) monteret løstsiddende om
dyrets hals. Oprindeligt var det pla
nen, at harerne skulle udstyres med
GPS-modtagere/dataloggere, men
da det ikke lykkedes at udvikle ud
styret til aftalt tidspunkt, blev pilot
projektet gennemført med konven-

Dyrenes positioner blev fastlagt via
triangulation, hvor pej ling blev
foretaget med en håndholdt anten
ne (4-element Yagi) og radiomodta
ger (Stabo XRl 00) fra tre forskelli
ge positioner. Områdets afvekslen
de topografi i kombination med
sendernes placering nær ved jord
overfladen gav ofte vanskelige pej
lingsforhold. Dyrenes positioner
blev dog kun accepteret, hvis de
kunne fastlægges inden for
lOOxlOO meter. I nogle situationer
(om natten) kunne dyrenes position
fastlægges med tilsvarende sikker
hed ved hjælp af lysrefleksion fra
dyrets øremærker. Ved disse obser
vationer anvendtes projektør og te
leskop til aflæsning af dyrets farve
kode. Til alle positioner blev samti
dig registreret en afgrøde/bevoks
ningstype. Som grundlag for bereg
ning af habitatpræferencer indgår
alle markarealer eller bevoksnings
typer, som har været anvendt af de
mærkede harer. Der er anvendt ma
teriale fra 6 mærkede harer fra pe
rioden uge 2 1 - 3 1 ( 1 7/5 - 1 /8), i
alt 556 positioner. For at kunne il
lustrere sæsonbetingede ændringer
i harernes præferencer beregnes in
deks ugentligt samt overordnet for
hele studieperioden. For beregning
af babitatpræference anvendtes føl
gende indeks (Jacobs 1 974):
P ; = ((R;�) - (A/A N)) l ((R/RN) +
(A/AN)), for ; = 1 ; 2; 3; 4; . . . . . n.
Hvor P ; er præferencen for den i 'te
afgrødetype, R; er antallet af radio
pej lede harepositioner for den i 'te

Fig. 2. Mærkning af harer med reflekterende øremærker med indi
viduelle farvekoder og VHF-halsbånd til radiopejling. Foto: Car
sten Riis Olesen.
A captured hare is marked with individual colaw· coded and re
jlecting eannarks.

afgrødetype over en bestemt perio
de, RN er det totale antal positioner
i den valgte periode. A; er det sam
lede areal af den valgte afgrødety
pe og AN er arealet af det samlede
studieområde.
Som alternativ fangstmetode blev
stationære gennemgangsfælder af
prøvet. Fælderne blev konstrueret
af lægter og kyllingetråd med må
lene 250x l 00x75 cm og forsynet
med selvudløser. To fælder, som
var placeret langs markhegn og
ydre kulturhegn, fangede ingen ha
rer i en testperiode på tre uger.
Under hele projektforløbet blev
samtlige observerede harer (også
ikke mærkede) samt forekomsten
af potentielle prædatm·er registre
ret. Hvis en radiomærket hare blev
pej let til samme lokalitet flere gan
ge, blev den opsøgt for at konstate-

Fig. 3. Øremærker klemmes gennem ørebru
sken med specialtang. Foto: Carsten Riis
Olesen.
Eannarks are pressed through the ear carli
lage with a special pair o.fnippers

re, om den var i live eller død. Der
ved blev et eventuelt dødstidspunkt
registreret så tidligt som muligt.
Dødsårsagen blev forsøgt fastlagt,
hvis der var rester af haren tilbage.
Hvis der ikke var rester af haren,
blev det tilbageværende halsbånd
undersøgt for bidmærker fra rov
dyr. Her kunne det ikke udelukkes,
at haren var død af andre årsager
end prædation og først efterfølgen
de ædt.
Resultater

Mærkede harer

Der blev i alt fanget 1 3 harer, hvor
af 1 2 blev mærket med radiohals
bånd og øremærker og frigivet, 9
var ramlere (hanner) med en mid
delvægt på 4066 g, 4 var sættere
(hunnere) med en middelvægt på
44 1 O g. Den største hunhare vejede
5260 g. Under indfangningen blev
en ramler skadet i hofteregionen og

måtte aflives. Der blev ikke fanget
harer med en vægt under 3 kg, og
derfor blev alle fangede harer mær
ket.
Ud fra tidligere publicerede under
søgelser forventede vi en årlig dø
delighed svarende til ca. 50% for
voksne harer i bestande uden jagt
(Abildgård et al. 1 972; Broek
huizen 1 979; Marhoutin & Hansen
1 998). Da forsøget kun var planlagt
til at løbe over 3-4 måneder, for
ventede vi en dødelighed på maksi
malt 20%. Imidlertid havde vi en
dødelighed efter ca. 4 måneder på
ca. 90% af de mærkede dyr. Leveti
den fra mærkning til død varierede
fra 5 - 1 09 dage (Tab. 1). Ud af 1 2
radiohalsbånd blev 7 lokaliseret til
to rævegrave i studieområdet, mens
4 halsbånd blev fundet i vegetatio
nen med bidmærker fra ræv. Et
halsbånd sad stadig på en levende
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Fig. 4. Ugentlig variation i habitatpræference for radiomærkede harer
i perioden 1 7 . maj - 25. juli 2004.
Data er baseret på i alt 556 positioner fra 6 radiomærkede harer.
Weekly habitat preferencefor
Brown Hare fimn Jvfay 1 7 to A ug.
l, 2004. Data is based on a total of
556 habitat locationsjimn 6 radio
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Tabel l . Antal, skæbne og levetid
for harer fanget og radiomærket i
perioden april-maj 2004.

..0,80
-1 ,00
Ugenummer/ Week number

Ntonber of captured and radio tagged hares, theirfate and post tag
/ife span.

Antal

Kropsvægt ved fangst (g)

Number

Body weigllt at cupture

7

4053

2 7 (5-73)*

4

4 1 35

48 ( 1 4- 1 09)

afslutning (sep. 2004)
Hare(s) a/ive at end
ofstudy (Sep. 2004)

4860

?

Aflivet ved fangst
Killed at capture

4460

Gns. antal levedage efter fangst (min-max)
Average no. of days ali1'e after capture

Radiosender lokaliseret
ti l rævegrav

Radio translililter
located at fox den
Radiosendere med
bidmærker efter ræv

Radio lraiiSIIIilters
withfox bile 111arks
Hare( r) i live ved forsøgets

Total

13

4083

* Antal levedage beregnet ud fra 4 af 7 mærkede harer. Tre mærkede var omkommet, inden pejlearbejdet blev påbegyndt to uger
efter fangsten.

Nu111ber of days a live calculated 011 the basis of 4 out of 7 111arked hares. Three hares died befare radio triangu/ation was
initiated two weeks afler the capture.
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Afgrodetype/

Areal

Areal

bevoksningstype/
landskabselement
Crop type l J'egetation type/

(ha)
Area

0/o

Overordnet præferenceindeks for perioden

Are a

Index ofpreference

(ha)

0/o

for Ih e period:

1 7. maj - 1 . aug

landscape element

Vårbyg/ Spring barley
Vinterbyg/ Winter barley
Vinten·aps/ Winier rape
Vinterhvede/ Winter wheat
Havre/ Oat
Frøgræs/ Grass seed
Brak/ Set a side
Markvej/ Dirt mad
Vildtplantning l
Bøg /Beech
Eg/ Oak
Krat/ Buslies
Nordmansgran /Nordmannfir
Rødgran/ Spruce
S itkagran/ Sitka Spntce
I alt/ Total

56,5
3 1 ,5
48,1
32,8
4,8
22,8
30,5
4,5
4,2
1 3 ,0
2,2
2,7
2,6
2,8
0,7

2 1 ,8
12,1
1 8,5
1 2,6
1 ,8
8,8
1 1 ,7
1 ,7
1 ,6
5,0
0,8
1,0
1 ,0
1,1
0,3

259,7

1 00,0

0,43
-0,70
-0,42
-0,49
-0, 82
0,3 1
-0,67
-0,66
-0,50
0,00
0,44
0,55
-0,70
-0,33
-0,20

Tabel 2. Arealfordeling samt overordnet præference for afgrøder, bevoks
ningstype og landskabselementer i studieområdet hvor de radiomærkede
harer opholdt sig 1 7. maj l . august 2004.
-

Area cover and overall p reference for crop type, fores t or landscape ele
ment in the study area used by radio lagged hares May J 7 lo Aug. l 2004.

hare ved forsøgets afslutning primo
september 2004.
Inden for studie01mådet fandtes to
beboede rævegrave, hvor der blev
observeret hhv. 3 og 5 hvalpe. Un
der de natlige pejlinger af de mær
kede harer blev der hver gang ob
serveret en eller flere ræve og en
kelte gange husmår.
Harens brug af landskabetfra for
år til sommer

Studieområdet (260 ha) rummede i
vækstsæsonen 2004 ni forskellige
afgrøder, hvor vårbyg, vinterbyg,
vinterhvede og vinterraps var do
minerende. Da enkelte af de mær
kede harer også udnyttede skov el
ler skovbryn indgår i alt 24 ha skov
i grundlaget for præferencebereg
ninger (Tab. 2). Ud fra en overord
net beregning af præference for

hver af de anvendte habitater frem
går det, at det kun er afgrøderne
vårbyg og frøgræs, der anvendtes
mere end deres areal berettigede til
(index > 0). Løvtræsstrukturerne
krat og eg havde også høj præfer
ens, mens øvrige afgrøder havde
negativ præferenceindeks set over
den samlede periode (Tab.2).
Beregninger baseret på de ugentli
ge bevægelsesmønstre viser, at vin
terafgrøderne blev undgået (index
< O) i perioden maj til slutningen af
juli, hvorefter arealer med vinter
hvede igen blev attraktive. Præfe
rencen for vårbyg steg kraftigt fra
uge 2 1 til uge 22 (fi·a medio maj)
og holdt sig på et højt positivt ni
veau indtil ultimo juni (uge 27),
hvor præferencen faldt indtil lige
før høst (fig.4). Frøgræs blev fore
trukket ligesom vårbyg getmem det

meste af foråret og sommeren, men
når præferencen for vårbyg reduce
redes, steg den tilsvarende for area
ler med frøgræs og omvendt.
Gennem hele forløbet anvendtes
brakarealerne tilsyneladende noget
mindre end deres areal berettiger
til, dog med stigende tendens gen
nem undersøgelsesperioden.
Diskussion

En mulig forklaring på den høje
dødelighed af mærkede harer kan
være de påvirkninger, haren har
fået ved fangst og mærkning. Selve
fangsten virker uden tvivl stressen
de på haren, men fangstmetoden
har været anvendt adskillige gange
før i ind- og udland uden efterføl
gende dødelighed af betydning.
Det 55g tunge halsbånd svarer til
l ,3% af harernes gns. kropsvægt
og vurderes ikke at have reduceret
deres overlevelse. Imidlertid er det
muligt, at isætning af øremærker i
begge ører kan have påvirket risi
koen for prædation. Ved isætningen
presses en metalnål gennem harens
ørebrusk og låser mærkets forside
med bagsiden. Denne proces resul
terer ofte i en mindre blødning. Når
haren slippes løs, løber den ofte
kun få hundrede meter, hvorefter
den trykker sig. Specielt om natten,
hvor ræven j ager intensivt, kan
man forestille sig, at en netop mær
ket hare afgiver mere fært end nor
malt. I vores begrænsede materiale
har vi dog ikke kunnet konstatere
forskel i overlevelse eller livslæng
de, ift. om harerne blev fanget om
natten eller om dagen.
Det er muligt, at de reflekterende
øremærker ses tydeligt af ræven i
skæret fra stjernehimmel eller
måne, hvilket kan medføre forøget
risiko for prædation. En forklaring
på den høje prædation kan også
være, at bestanden af ræv i studie
området var meget stor, efter at der
ikke har været drevet selektiv jagt
på ræv i mange år. Tidspunktet på
året (maj-juli) er netop det tids45

punkt, hvor årets rævehvalpe vok
ser kraftigt og denned kræver stor
fødemængde. De voksne ræve er
derfor aktivt fødesøgende hver nat.
Det kan dog ikke udelukkes, at de
mærkede harer er omkommet på
anden måde fx trafikdræbt, før ræ
ven har ædt dem eller slæbt dem til
graven.
Ældre engelske studier af harens
habitatpræferencer har vist, at land
brugsafgrøder generelt foretrækkes,
mens de er lave og i vækst. Gen
nem sommerperioden var antallet
af harer i kornafgrøder stærkt un
derrepræsenteret ift. det samlede
kornareals størrelse. l denne perio
de foretrak harerne græsarealer,
dog ikke arealer som blev kvæg
græsset (Tapper & Barnes 1 986).

ti male kontinuitet og mængde af
data. På trods af dette har data gi
vet grundlag for beregning af et in
deks for habitatpræference, som
bidrager til at forbedre vores for
ståelse for harens levevilkår i det
moderne landbrugslandskab. Skal
betydningen af de små biotoper i
landskabet belyses, kræver det en
mere præcis lokalisering af harer
ne, som kun kan opnås ved anven
delse af GPS-udstyr.

l

Hvis den tekniske udvikling i den
nærmeste fremtid gør det muligt at
mærke harer med lette men relativt
dyre GPS-sendere, bør man over
veje mulighederne for løbende
kontrol af områdets prædatorer.
Dette gælder i særdeleshed ved stu
dier, hvor man udelukkende ønsker
at kortlægge dyrenes præferencer i
relation til fødeforhold.

Med de givne ressourcer, udstyr
samt det oplevede prædationstryk
var det ikke muligt at sikre den op-

Abildgård, F., Andersen, J., &
Barnsdorff-N ielsen, O. 1 972:
The Hare Population (Lepus
europaeus, Pal/as) o f Illumø Is
land, Denmark. A report on the
Analyses of the Data from 1 9571 970. - Dan. Re. Game B iol. 6:
1 -34.
Asferg, T. 1 996: Ræven kommer
igen . . . - Jæger 1 2/96: 1 6- 19.
Asferg, T. 1 997: Rævens betydning
for andre vildtarter belyst ved
ændringer i jagtudbyttet gennem
en periode med ræveskab. - Rov
vildtforvaltning: problemer og
udfordringer. Nordisk Jagersam
virke (NJS) Symposium, Hel
singfors, Finland, 2.-3. december
1 997. Rapport nr. 4: 2 1 -3 3 .
Broekhuizen, S. 1979: Studies on
tbe European Hare. 36. Survivat
in Adult European Hares. - Acta
Theriol. 24: 465-473
Frylestam, B. 1 980: Utilization of
Farmland Habitats by European
Hares (Lepus europaeus) in Sou-

vores danske undersøgelse synes
alle vinterafgrøder at være uattrak
tive efter deres længdevækst starter
medio maj (uge 2 1 ), og fordøjelig
beden dermed falder. På dette tids
punkt synes harerne at søge over på
arealer med vårbyg, som på dette
tidspunkt er nyspirede og let fordø
jelige. Harernes præference for vår
byg falder senere på året, hvor vår
byggen vokser kraftigt og derved
mister sin attraktivitet som fødeem
ne. Vårbyg udgør således en attrak
tiv ressource i et fødemæssigt vig
tigt "tidsvindue" på ca. en måned i
forårsperioden. Efter denne periode
og indtil høst er op mod 90% af de
danske landbrugsarealer fødemæs
sigt uinteressante for haren. Å rsa
gen til, at harernes præference for
vinterhvede senere stiger op mod
høst, kan have sammenhæng med,
at kernerne på dette tidspunkt be
gynder at være attraktive som føde
(Homolka 1 987).
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Baagøe & T.S. Jensen. Dansk
Pattedyratlas. Gyldendal. l. udg., l.
oplag, 392 s. JSBN: 9 78-87-02-

HJ

05506- 1 .

" Nu skete det i de dage, a t en befa
ling udgikfra Kejser Secher i Aras
og Statholder Baagøe i Hafnia, at
aldamnarks pattedyr skulle skrives
i mandtal. Og de gik allefor at
lade sig indskrive, hver til sine J O x
JO km kvadrater"
Resultatet foreligger nu i bogform,
hvor i alt 88 arter behandles som "dan
ske pattedyrarter" på 392 sider kvali
tetspapir i stift bind (2 5 x 28 cm), hvil
ket giver en kampvægt på 2200 g. Det
er en meget flot bog til prisen, som
pga. tilsku d - til både projekt og bog
fra de bredt gavmilde Aage V. Jensens
Fonde - kan købes til 299 kr., dvs. 1 40
kr/kg eller 75 øre/side.
Lad mig sige klart med det samme. Det
er et drønflot værk; der er megen, god
og overskuelig viden i det, og sammen
med Bent Muus "Danmarks Pattedyr 12" eller Birger Jensens "Nordens Patte
dyr" ( 1 993) og så naturligvis Bang &
Dahlstrøms goe gamle publikumstræf
fer "Dyrespor", så er man dækket fuldt
ind på pattedyrsiden.
Fejende flot layout og fotos
Tegnestuen på Naturhistorisk Museum
er dygtige og deres layout-arbejde er
både swingende flot og så alligevel
ikke over-layoutet. En flot og moderne
men også klassisk enkel layoutning fø
jer de mange forskellige forfatteres tek
ster og afsnit sammen i en flot helhed.
Teksten står i tre spalter - bagkanten er
flydende, som jeg godt kan lide, og det
urolige i flydende bagkant modvirkes
af lodrette lysegrå linier mellem spal
terne. Spalterne er uden undtagelse
brudt af de mange overskrifter, fotos,

tabeller og diagrammer.
Værket flyder i flotte fotos i mangfol
dige men velbegrundede beskæringer,
så det burde være attraktivt for mange,
blot for sin bladre-bladre-billedbogs
værdi. Mit favorit-billede er nok skov
måren, der på s. 208 er frosset midt i et
spring fra en stub til en gren - i skarp
konkurrence med luftfoto af en sand
banke i Vadehavet med ca. l 00 spættet
sæl, der her ligner små dyndsnegle med
slæbespor til/fra vandkanten (s. 2 5 5 )
eller fjæsene af en slumrende klump
brunflagermus (s. 8 1 ) .
Det er straks sværere at anmelde tekst,
struktur, resultater og formidling. Skal
man kun anmelde bogen, eller også at
las-undersøgelsen, der danner grundlag
for bogen? Jeg har valgt at gøre begge,
da bogen i indledningen præsenterer
sig som en rapport om atlasprojektet
Jeg må indrømme, at jeg ofte er lettere
skeptisk over for atlas-projekter. De er
gode til nogen ting, dårligere til andre
ting, hvad denne bog også demonstre
rer. De mange forskellige indsamlings
metoder, -perioder og -intensiteter er
kun et problem. l et indledende meto
deafsnit og under hver art gøres der
ganske vist rede for, hvor data kommer
fra (fældefangst, jægere, gylp og andre
sportegn, trafikdræbte dyr oma.), svær
hedsgrad (fx alle felt-registreringer af
flagermus i perioden alene af en eks
pert), registrerings-intensitet (mange
indsamlere omkring store universitets
og museumsbyer) oma. Det bliver dog
kun brugt som redegørelse for metoden
og dermed mulige dataproblemer, som
kun i meget ringe grad (kan?) inddra
ges konkret i analyserne.
Knaldgode artsbeskrivelsu
De 88 artsbeskrivelser fylder meget (s.
20-3 1 1 ), ca. 2-4 s .lart, og de er generelt
oplysende, velskrevne, af fornuftigt

omfang og ensartede i både struktur,
længde og sprog trods mange forfattere
(ros til redaktionen). Da det er et atlas
og ikke en arts-håndbog studsede jeg
dog over, at hver art også fik et afsnit
om "Biologi", som læserne vel kan gå
til håndbøgerne efter - men ok, dele af
biologien kan j o være relevant ift. det
efterfølgende gode afsnit med "Forvalt
ning, trusler og status". Det får dog den
konsekvens, at kun en mindre del af
artsbeskrivelserne bygger på ny viden
fra atlasundersøgelsen. Selvom tekster
ne er letlæste, er vi ude i atlas-bøgers
art-på-art-på-art oplistning, sådan må
det være; og som opslags- og bladre
værk er det prima.
Atlas-kerneproduktet
Hvis vi ser på atlas-kerneproduktet, de
enkelte arters udbredelseskort, så er der
tydeligvis lavet et imponerende stort og
dygtigt arbejde i at samle data for en
gangs skyld for samtlige pattedyrarter

på en gang og centralt organiseret. Og
det er ikke let for så uens en gruppe
som pattedyr, der både er små og store,
til vands, til lands og i luften og med
vidt forskellige adfærd og registre
ringsformeL Mht. resultaterne er der
dog for mig at se, fire hovedtendenser,
som på en eller anden måde ikke virker
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særligt overraskende:
l . Mange arter, der er så almindelige,
at udbredelseskortene blot viser, at ar
terne er tæt på totalt udbredte, hvor
"hullerne" formodentlig kun dækker
over "manglende fangstindsats" - fx
pindsvin, de tre spidsmusarter, brun
rotte, rødmus, skovmus, halsbåndsmus,
dværgmus, alm. markmus, husmus, mo
segris, egern, bare, ræv, lækat, brud,
husmår, ilder, mink, grævling og rådyr.
Her er der ikke megen ny viden at hen
te ved at kigge på kortene, og evt. for
skelle mellem disse udbredte arters
hyppighed udjævnes ved at et fyldt
I Ox l O km kvadrat jo ikke skelner mel
lem fx l eller l 00 individer i feltet. Her
kommer jeg uvilkårligt til at lure på
der, hvor den ikke er fundet, men hvor
problemet så er, at "ikke-fimdet" er en
meget upålidelig observation ift. ''jim
det".

4. En række arter, der er fåtallige men
så drønende mobile, at udbredelseskort
p å baggrund af observationer ikke nød
vendigvis giver god viden om egentlig
"udbredelse". Det gælder fx de mange
udbredelseskort for flagermus, hvor der
dog skelnes mellem sommer- og vinter
observationer og de mange hvaler,
hvoraf de fleste er stakkels vildfarne
strejfere, altså genetiske blindgængere,
som kort efter strander eller dør af
stress. Det kan medføre, at et arts-atlas
kort viser mange kvadrater, som reelt
kun er l - få individer på rejse rundt i
Danmark, fx elg, vågehval og hvidhval.
Her går der mere princip end fornuft i
sagen. Arternes mobilitet er jo ikke at
las-projektets skyld, men en stor udfor
dring for atlas-proj ekter, som man i
fugle-atlas heldigvis ret let kan løse
med ynglefugle-tællinger. Og her har
jeg ikke det gode svar.
"Hvad har vi så lært"- afsnit savnes

2. En pæn mængde introducerede eller
fangenskabs-arter, der kun findes der,
hvor de er ved at indvandre eller er
undsluppet eller holdes i dyrehaver.
Her er det fint at få en samlet status, og
kortene fx for dådyr, der har forskellig
signaturer for "dyrehavebestand" og
"fritlevende dyr" er glimrende. En del
af dette har dog været publiceret før,
og har vist (?) ikke ændret sig markant
siden. Her, som i de andre grupper, lig
ger der så en primær værdi i samlet og
systematisk konfirmering af tidligere
viden og i en samlet præsentation !

3 . En række arter med markante udbre
delsesmønster, som er sjove (=markan
te), men for mig at se ikke afviger væ
sentligt fra det, der tidligere er vist om
arten, fx brandmus, birkemus, syd
markmus, mørk husmus, odder, skov
mår. Her viser det sig jo, at atlas-data
dybest set har svært ved at opfange æn
dringer ift. tidligere udbredelse. Kon
staterer bogen ændringer her, er fore
komsten i atlas-perioden ofte mindre
udbredt end hidtil kendt, men hvor det
så (korrekt, men lidt skuffende) bemær
kes, at det kan jo kan skyldes den ret
korte atlas-periode, mens tidligere ud
bredelseskort byggede på årtiers fund.
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Den meget gode bogs svaghed er for
mig typisk for atlasprojekternes gene
relle problemer. Stor mængde data ind
samlet, men (åbenbart?) for svært eller
tidskrævende at bruge dem ti l andet
end (undskyld udtrykket) relativt bana
l e kort og analyser. Jeg savner først og
fremmest, at redaktørerne i et opsum
merende kapitel fortalte dummernikker
som mig, hvad vi har lært af markant
nyt i dette projekt og perspektivere
konsekvenser af denne nye viden. For
gevinsten er vel ikke kun, at vi nu har
de basisdata, som en muligt gentaget
atlasundersøgelse om fx 25 år skal hol
des op imod? Checker man de enkelte
arter, er det lidt sært, at selve det nye,
som atlasundersøgelsen har dokumen
teret reelt ikke fylder mere. Ikke fordi
disse øvrige oplysninger er irrelevante,
men fordi det er det nye i atlasset, jeg
er nysgerrig efter i min læsning.
Analyser af atlasdata ofte uambitiose
Bogen slutter generelt også fint. Der er

et glimrende kapitel om Danmarks for
historiske pattedyrfauna (men meget
genbrug af Kim Aaris' bog om emnet).
Der er et nytligt men osse meget meget
djøffer- og prokurator-korrekt kapitel
om forvaltning af danske pattedyr, og

så to gode men også lidt ufuldstændige
analysekapitler om Ww. udbredelses
mønstre og pattedyr-øbiogeografi . Her
er analyserne igen relativt simple - alt
så fint nok at bruge øbiogeografisk
analyse til at vise, at pattedyrdiversitet
på øer osse i Danmark aftager med af
tagende ø-størrelse og med voksende
afstand til fastland (hvad vi jo ikke kan
gøre ret meget ved), men hvad har vi
lært om danske pattedyr i den forbin
delse?
Jeg kan ikke vurdere, om det er fordi
tid, evner, penge og projektets ambitio
ner ikke har rakt længere. Men det vir
ker som et generelt problem, som jeg
osse bar ærgret mig over i tidligere at
lasundersøgelser fx for ynglefugle,
padder, sommerfugle, tæger mm. Jeg
synes, man inden nye atlasundersøgel
ser skulle undersøge nærmere, om det
blot er atlas-faunister, der ikke prim·ite
rer eller bemestrer en forsøgsplanlæg
ning og dataanalyse, der bringer det
videre - eller om atlasdata ofte er for
grove til at tillade mere raffinerede
analyser med større og nyere biologisk
informationsværd i. Et brilliant eksem
pel på hvordan godt tænkte analyser
kan få meget ud af lidt, er for mig bo
gens dokumentation af, at hotspots for
biologisk mangfoldighed slet ikke fal
der sammen med hotspots for bioman
gefold for sjældne arter. Det havde væ
ret sj ovt med mere af den slags.
Alligevel 8-9 u d af l O knm·hål'. . .
O g a propos "prokurator", s å e r jeg vist
sådan en kedeli g type, der ikke bare
lader mig rive med af et dej l igt første
håndsindtryk, men skal finde noget at
brokke m i g over. Derfor slår jeg straks
mig selv over nallerne med en trælinial
og slutter - den bog er jeg kateme glad
for - den får mindst 8 ud af l O mulige
knurhår, måske 9 pga. layoutningen.
Og NB - selv udlændinge kan også bli
ve glade for den, da man har lavet både
fyldigt engelsk resume og dansk/en
gelsk tekstning af tabeller og figurer.
Flot. Se den i boghandlen - den er god
at bladre i, men nøjes ikke med det:
Køb den!
Jens Reddersen
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Klimaændringer nu og i fremtiden : Hvad klimamodeller fortæller os -

Ole Bøssing Christensen, seni01jorsker

på Danmarks Klimacente1; DNJJ, København
Danmark og de globale klimaændringer i det lange perspektiv

- Kurt H. Kjæ1: Statens Naturhistoriske

Museum, København.
Preben Clausen, seni01jor
ske1; Afdelingfor Vildtbiologi & Biodiversitet, Danmarks Miljøundersøgelse/:
Fysiologiske, økologiske og genetiske aspekter af klimastress Torsten Nygård Kristensen, Biologisk Institut,
Aarhus Universitet.
Potentielle konsekvenser af den globale opvarmning fo•· den danske flora og vegetation - Jens Cln: Svenning,
lektor på Biologisk Institut, A arhus Universilet
Klimaændringer og processer og funktion i terrestriske økosystemer - Inger Kappe! Schmidt, Biolog & senior
forskel; Anvendt Økologi, Skov & Landskab
Klimaforandringer og det danske vandmiljø - Morlen Sønde1gaard, professor på Ferskvandslaboratoriet, Kø
benhavns Universitet, Hillerød.
Forventninger til fremtidige effekter af klimaændringe•· på Lysbuget Knortegås -

-

Klimaændringernes betydning for land brugets arealanvendelse, afgrødevalg og påvirkning af natur og
miljø - JØigen E. Olesen, forskningsprofessor på Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet,
Foulum.
Klimaforandring - en u df01·dringer for natu rforvaltningen - Maria Mikkelsen, projektleder og konsulent i
Skov- og Naturstyrelsen, København.

Naturhistorisk Forening for Jylland
og foreningens tidsskrift "Flora og
Fauna" inviterer til national konfe
rence 24/1 1 for at fremlægge viden
om, konsekvenser af og perspekti
ver ved klimaændringer i forhold
til specielt natur, dyr, planter og
naturtyper i Danmark, men set i et
regionalt/internationalt perspektiv.
Lige med et er klimaændringer på
alles læber. Global opvarmning er

nu et almindeligt accepteret fak
tum, hvor usikkerhederne især
knytter sig til kraft, hUI1ighed, år
sager og indsats. Klimaændringer
ne rummer mange og større pro
blemstillinger, end hvad der lige
sker med den danske natur. Om
vendt er det dog den danske natur,
der er anliggendet for NFJ og den
danske naturforvaltning, og her er
det fortsat vigtigt at sikre viden
baggrunden for en god og effektiv

sikring af velfungerende danske
økosystemer og naturtyper, som det
danske bidrag til at sikre den glo
bale biologiske mangfoldighed.
Hertil har vi brug for viden om
trusler, muligheder og midler, her
under klimaforandringer, ift. dan
ske økosystemer, naturtyper og ar
ter.
Konferencens formål er at give en
bred første vurdering af:
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kan de give bud på, hvor store æn
dringer i temperatur, nedbør og
andre klimaparametre, vi kan for
vente i løbet af dette århundrede.
Det er vigtigt at finde ud af, hvilke
usikkerheder, der er forbundet
med modelforudsigelserne af for
skellige klimaændringer, både på
grund af usikkerhederne på fremti
dens udslip, på grund af modeller
nes fejl, og på grund af den natur
lige klimavariabilitet.
Danm ark og de globale klima
ændringer i det lange pet·spektiv

Kurt H. Kjæ1: Geologisk Museum,
Statens Naturhistoriske Museum,
København.

hold

Kæmpe is-øer, der river sig løs og
sej ler af sted - gletschere der
smelter og åbner op for hidtil use
te fjorde - havisen der svinder ind
år efter år - alt dette er ifølge me
dierne det Arktis, vore børn kom
mer til at opleve i en tid med glo
bale klimaændringer. Forudsigel
serne skyldes for en stor dels ved
kommende fremskrivninger af den
udvikling som har fundet sted in
denfor de sidste 30 år, hvor satel
lit-overvågning og atomubåde i
Det arktiske Ocean har vist udvik
lingen fra år til år. Men hvordan
var det tidligere? 30 års erfarings
horisont er ikke længe. Hvad er
den "naturlige" variation for så
følsomme faktorer som havis-dæk
kets udbredelse og de store iskap
pers frem- og tilbagerykninger.

Klimaændringerne i Danmark menes at give varmere vejr, mere nedbør og
mere ekstreme vejrforhold. Men vejret har skiftet igennem årtusinderne,
bronzealderen (gravhøjen) for ca. 3 .500 år siden var en varm tid.
* hvilke og hvor store ændringer,
der kan forventes
* hvordan, hvor hurtigt og gennem
hvilke mekanismer ændringerne
sætter sig igennem i den danske
natur, flora og fauna
* hvordan forandringerne udspiller
sig i et regionalt perspektiv
*

hvordan ændringerne vil vise
sig, kan moniteres og skelnes fra
de øvrige ændringer, som altid
sker i naturen

Nyheder om programmet og detal
j er om pris for konference, konfe
rencehæftet og a bonement på Flo
ra og Fauna samt tilmelding kan
ses på foreningens hjemmeside
www.floraogfauna. dk
DETALJERET PROGRAM
Velkomst

-

Formål, form og ind

Klimaænddnger n u og i fremti

Fysiologiske, økologiske og ge

d e n : Hvad klimamodeller for

netiske aspekter af klimastress

tæller os

Torsten Nygård Kristensen, Biolo
gisk Institut, A arhus Universitet

* om vi kan/skal gøre noget i na
turforvaltningen.

Ole Bøssing Christensen, senior
forsker på Danmarks Klimacenle1;
DA11, København.

Konferencens indlæg vil blive
publiceret et særnummer af Flora
og Fauna. Konferencen skal ses i
tæt sammenhæng med en konfe
rence l . marts 2008 om Invasive
arter i Danmark set i lyset af kli
maændringerne.

Numeriske klimamodeller er vores
vigtigste værktøj til at undersøge,
hvor kraftigt samfundet påvirker
klimaet. Modellerne bekræfter, at
det sidste par årtiers varme efter al
sandsynlighed skyldes afbrænding
af fossile brændstoffer. Endvidere
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Klimaforandringer er et faktum
som påvirker udbredelsen af dyr
og planter i den danske natur. Kli
maforandringer vil i de kommende
årtier føre til, at nogle arter uddør,
mens andre vil indvandre. Vi ved i
dag ret meget om den fysiologiske
og genetiske baggrund for tilpas
ning til klimastress, og de meka-

nismer der ligger til grund for, at
nogle populationer tilpasser sig,
mens andre uddør. Med eksperi
mentelle data fra arter i den dan
ske natur samt fra undersøgelser
af modelorganismer i laboratoriet
vil jeg belyse betydningen af ind
avl og genetisk variation for til
pasning til klimastress.
Potentielle konsekvenser af den
globale opvarmning for den
d a nske flora og vegetation

Jens Clu: Svenning, lektor på Bio
logisk Institut, Aarhus Universitet

Klimaet forventes at ændre sig
markant over de næste l 00 år,
ikke blot ude i verden, men også i
Danmark. Hvilken betydning vil
klimaændringerne have for fremti
dens danske flora og vegetation?
Jeg vil belyse dette spørgsmål med
udgangspunkt i resultater fra en
undersøgelse udført i samarbejde
mellem DMU-Kalø og B iologisk
Institut, Aarhus Universitet. Ved
hjælp af en bioklimatisk habitat
model bliver en række plantearters
klimatiske krav beskrevet og de
potentielle konsekvenser af fremti
dige klimaændringer (scenarier fra
FN's klimapanel) analyseret. Kun
få arter forventes helt at forsvinde
fra Danmark, men flertallet af de
nuværende danske plantearter må
forventes at blive negativt påvirket
af de næste l 00 års klimaændrin
ger. Desuden vil Danmark i frem
tiden kunne huse plantearter, der
idag er klimatisk begrænset til
langt sydligere egne. Alt i alt må
vi forvente betydelige ændringer i
den danske flora og vegetation
over de næste l 00 år.
Klimaændringer og p rocesser og
funktion i terrestriske økosyste
mer

Inger Kappe/ Schmidt, Biolog &
seni01forske1; Anvendt Økologi,
Skov & Landskab, Københavns
Universitet

Klimaforandringer vil ændre to

basale faktorer i terrestriske øko
systemer; vand og temperatur.
Disse faktorer har direkte eller in
direkte indflydelse på alle proces
ser i økosystemet. Klimaændrin
ger vil derfor påvirke levevilkår
ene for planter og dyr gennem en
kaskade af effekter. Det kan ændre
økosystemernes artssammensæt
ning, struktur og funktion. Klima
ændringers påvirkning af økosy
stemets processer, og planter og
dyrs respons på de ændrede leve
vilkår, er undersøgt i større klima
forsøg og gradientstudier i de se
neste år. Resultater fra klimafor
søg på heder viser komplekse
sammenhænge, hvilket gør forud
sigelser af klimaet effekt på øko
systemerne svære.
Forventninger til fremtidige ef
fekter af ldimaændringer p å
Lysbuget Knortegås

Preben Clausen, seni01jorske1; Af
delingfor Vildtbiologi & Biodiver
sitet, Danmarks Miljøundersøgel
se/; Aarhus Universitet.

Foredraget går dybden med et
veldokumenteret eksempel på
forventede effekter af klimaæn
dringer på Lysbuget Knortegås i
danske farvande. B estanden af
Lysbuget Knortegås er en af ver
dens mindste gåsebestande, der
aktuelt består a f godt 6000 indi
v ider. Danmark har hovedansva
ret for forvaltning a f denne be
stand i vinterkvarteret, idet halv
delen eller mere af bestanden
findes i Danmark om efteråret og
vinteren - og hele bestanden
samles her om foråret. Aktuelt
bedømmes bestanden som truet
med ugunstig bevaringsstatus.
Med baggrund i et stort detail
kendskab til artens biologi, mi
grationsmønstre, udbredelse mm
samt forudsagte ændringer på
dens foretrukne levesteder om
handler foredraget, hvad vi kan
forvente af forøgede problemer
for gæssene i en fremtid med
global opvarmning.

Tidselsommerfuglen yngler ikke i
Danmark, men kommer i nogle for
år trækkende op fra Nordafrika/
Sydeuropa. Den slags højmobile
arter vil være blandt de første, som
vil blive faste ynglearter med et
varmere klima.
Klimaændringernes betydning
for landbrugets arealanvendelse,
afgrødevalg og påvirkning af na
tur og miljø

Jørgen E. Olesen, forskningsprofes
sor på Det Jordbrugsvidenskabeli
ge Fakultet, Aarhus Universitet,
Foulum.

JEO har arbej det med klimaæn
dringers betydning for plantepro
duktion og landbrug gennem mere
end 20 år. Er også en af forfatter
ne til IPCC's fjerde vurderingsrap
port om effekter af og tilpasning til
klimaændringer.
Klimaet er allerede under foran
dring, og dette er medvirkende til
de forandringer, der allerede nu ses
i afgrødevalget i landbruget. Den
eksplosive vækst i arealet med
majs er således nært koblet til et
varmere klima. Klimaet er tilsva-
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rende blevet vådere (især vinteren)
over de seneste å1tier. Dette er med
virkende årsag til den forsat høje ud
ledning af kvælstof og fosfor til
vandmiljøet. Samtidigt betyder de
vådere vintre, at det i stigende grad
bliver vanskeligt at holde lavtliggen
de arealer i dyrkning. Disse effekter
vil blive forstærket over de kommen
de årtier under de forventede klima
ændringer. Dette medfurer konse
kvenser ikke blot for landbruget, som
må tilpasse sig ændri,ngerne, men
også for natur og miljø, som både
direkte og indirekte vil blive påvirket
af klimaændringerne.
Klimaforandringer og det danske
vandmiljø

Morten Søndergaard, professor på
FeJ·sk:vandslaboJ·atoriet, Københavns
Universitet, Hillerød.

Regionale klimamodeller baseret på
ICPPs A2 scenarium beregner for
perioden 207 1 til 2 1 00, at klimaet
over Danmark gennemsnitligt vil bli
ve varmere og med større nedbør for
delt anderledes over sæsonen end i
kontrolperioden 1 96 1 -90. I forsk
ningsprojektet CONWOY (20022006) har vi analyseret de økologi-
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ske konsekvenser for det danske
vandmiljø. Belastning med nærings
salte er vandmiljøets største problem.
Vore modeller viser, at en højere
nedbør og afstrømning om vinteren
vil øge udvaskningen af næringssal
te. For dybe og lagdelte søer vil det
te, sanunen med en længere periode
med lagdeling, øge problemer med
iltsvind og sandsynligvis gøre det
vanskeligere at få klare lavvandede
søer. Flere næringssalte, højere tem
peratur og øget udstrømning af fersk
vand fra Østersøen vil også øge det
gennemsnitlige areal med potentielt
iltsvind i de indre danske farvande.
At et varmere klima samtidigt vil på
virke flora og fauna, er uundgåeligt.
Vi har fremlagt resultaterne i bogen
"Vand og Vejr om l 00 år" (Hoved
land), og i foredraget vil jeg fremhæ
ve de væsentligste.
Klimaforandring - en udfordrin
ger for naturforvaltningen
Maria Mikkelsen, projektleder og
konsulent i Sko v- og Naturstyrelsen,
Kobe nhavn.

Klimaet har været under forandring,
så længe jorden har eksisteret. I de
sidste 1 50 år er der dog - oveni de

naturlige fluktuationer - kommet et
menneskebetinget bidrag, som man
nu arbejder på at mindske. Det har
hele tiden været et grundvilkår for
naturforvaltningen at arbejde med en
natur og et miljø, som ikke er kon
stant, men er påvirket af en lang ræk
ke faktorer som fragmentering, inva
sive a1ter, forurening, erosion og ha
bitatdesh·uktion. Dertil kommer så
klimaforandringen, som uanset de
menneskelige ansh·engelser for at
reducere volt bidrag, er en realitet
for natur og miljø. Naturen og miljø
et er i alle årene adminish·eret ud fra
en beh·aghling om, at naturen er en
forholdsvis statisk størrelse, som
groft sagt vil klare sig med den rette
mængde naturbeskyttede områder og
ren luft og vand. Med klimaforan
dringen vælter grundlaget for denne
beh·agtning. Og hvordan kan vi så i
natu1forvalhlingen forholde os til
det? Foredraget vil give et indblik i
denne problemstilling og mulige løs
ninger.

fortsat fra omslagels side 2

efter blomstringen, hvorfor det ude
lukkende gælder om at forhindre
frøspredning. Har man gennem et
par år ladet de store blade være og
forhindret frøspredning ved afskæ
ring af skærmene, så har man en be
stand bestående af relativt få, store
planter, som det er overkommeligt at
grave op - hvorefter bestanden er
ud1yddet!
Hvis skærmene slås for tidligt, så
kan planten lave såkaldte panik
blomster (små skærme fra nedre
bladhjørner). Hvis den derimod slås
for sent vil frøene kunne eftermodne
på de afskårne stængler (hvis de ef
terlades i naturen). Det optimale
tidspunkt er, når de første blomster
visner.
Man kan dog godt afskære skærme
med store frø, så længe disse sidder
godt fast. Men så er man nødt til at
indsamle frøene og destruere dem,
hvilket besværliggør arbejdet meget.
Ved at afskære skærmene højt oppe,
udtørrer de hurtigt og kan uden risi
ko efterlades i naturen. Ved yderlige
re at afskære stængel og alle blade

lige over jordoverfladen (vha. kraf
tig le ) formindskes risikoen for, at
den sætter panikblomster.
Ja men nytter det, vil mange spørge.
Jo vist nytter det! På denne måde er
Kæmpe-Bjørneklo udryddet i Lyng
by-Tårbæk Kommune, og der var
ellers ca. 2 mio. planter fordelt på
1 50 lokaliteter. Københavns Kom
mune er i 2007 ved at slippe af med
de sidste planter efter en målrettet
indsats med afskæring og opgrav
ning. (Hans Nielsen 2007 : Forebyg
gelse og bekæmpelse af invasive ar
ter. Det Økologiske Råd).
Hvis man er godt gal i skralden på
planten kan man rodstikke/opgrave
300 planter i timen og ved afskæ
ring af skærme med le kan man for
mentlig nå det dobbelte antal plan
ter. Men det kræver, at man begiver
sig ud mellem giganterne og slår
stængler, der undertiden er over 5 m
høje og mere end l O cm i diameter.
Så er der i øvrigt lige en enkelt ting
man skal huske, men den gælder for
alle metoder: Genbesøg og kontrol.
Uden kontrol er det formentlig spildt
arbejde, for der altid nogle skærme
der har smug-blomstret i krat eller

mellem græsstrå.
Man bør observere et invaderet areal
de første to år efter " udryddelsen",
da enkelte frø kan have spiret.
Altså: slå toppen af din Bjørneklo !
Men pas på saften, den giver ubeha
gelige blærer og sår i forbindelse
med solens ultraviolette stråler! Ved
kontakt med plantesaft (eller enhver
hårdhændet berøring) skal man va
ske sig grundigt med vand og sæbe
og tildække berørte hudområder om
hyggeligt.
Også på dette område skal Bjørne
klo tages særdeles alvorlig.
Red.
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