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LEDER: Stof
Hvad har narkotikapolitiet og redak
tionen på Flora og Fauna til fælles?
Begge må bruge mange kræfter på at
lede efter stof. Lyder det som en
forslidt vits fra min folkeskoletid
fra 1 960'erne? Ja! Lyder det som
redaktionens evige klagesang om
mangel på stof til bladet? Ja!
Vi har meget til fælles med narko
tikapolitiet. Vi ved, at der er meget
stof derude. Og vi ved også, at v i
ikke får fat i ret meget af det. Nyt
stof, som vi kan se, vi ikke får fat i,
ligger bl.a. i de store mængder natur
observationer, som amatører ind
beretter i disse år til diverse atlas
projekter, internetdatabaser mv.
Nye databaser med mange ob

form af nye medlemmer.
. . . men hvem vil analysere og
publicere?

Redaktionen ser meget positivt på
de mange nye naturhistoriske akti
viteter. Men vi vil til gengæld adva
re mod, at de nye masse-indsam
linger af observationer ikke bare bli
ver aktivitet og registrering for akti
vitetens og borgerinddragelsens egen
skyld. I længden b liver observa
tioner først til viden, når observa
tionerne udføres med omtanke, så
de kan skæres, kombineres og ana
lyseres, kritisk, og derpå formidles i
form af resultater, der giver os ny
og nyttig viden om arter, økosy
stemer, processer og naturforvalt
ningen i Danmark.

servationer

Thomas Secl1er Jensen skrev i lede
ren i sidste hæfte om det nye dyr i
åbenbaringen - den åbne observa
tionsdatabase på www.fugleognatur.
dk. Den er et godt eksempel på de
nye professionelt top-styrede men
amatørbruger-drevne internet-data
baser. Specielt Fugleagnatur og Do f
basen har på mange måder fornyet
amatørmiljøet og tilvejebringer store
mængder observationer af dyr,
svampe og planter med høj kvalitet
fra hele landet. I mindre grad foregår
der noget lignende i de mere kam
pagneagtige folke-observationer i
Obs-natur og DNs Vandtjek. Det er
samlet set meget opmuntrende, at
det igen lader sig gøre at mobilisere
helt nye grupper af mennesker i na
turhistoriske aktiviteter. Men som
Thomas Secher Jensen også skrev,
så rækker det også en advarende
pegefinger op til de gamle naturhi
storiske foreninger, som (bortset fra
DOF) stort set ikke har formået at
opsamle disse nye tendenser, fx i

Kampagner der hj ælper for
skerne?

Fra redaktionen er det frusterende at
se den ringe grad af analyse og pub
licering af materiale fra de mange
"folkeundersøgelser". Det går lige
fra den meget sendrægtige resultat
opgørelse fra Atlas Flora Danica til
den stort set totalt fraværende pub
licering fra de forskellige kampagner
fra Obsnatur, Den Store Paddejagt,
Sneglejagt osv.
Det bliver ikke bedre af, at de lej
lighedsvist annoceres som hjælp
"
forskerne". Men det er ikke særlig
troværdigt, at forskerne (hvem?)
gerne vil vide mere om, hvilke fugle,
der kommer til folks foderbrætter,
og hvornår? Og da slet ikke, når man
ikke ser noget til de epokegørende
resultater siden hen. DOF har for
mået det, specielt med punkttæl
lingerne af vinter- og ynglefugle, der
i dag giver gode statistiske analyser

af de almindelige fuglearters udvik
ling siden 1 976. Men her er ind
satsen, data og analyserne ikke fi"it
tilgængelige, men derimod blevet en
professionel forretning. Godt for
vidensudbyttet, men ikke nødven
digvis for mobiliseringen af nye
naturhistorikere.
Det er ikke for blot at pege fingre,
men det er eksempler, der peger på,
at der er betydelig forskel på at
samle observationer ind, og så at
skabe meningsfuld og værdifuld ny
viden. Det er redaktionens store
håb, at alle - både nye og gamle 
naturhistorikere vil samle den ud
fordring op. At fastholde den gode
og mobiliserende energi, der ligger i
de enkle amatør-observationer, med
planlægning, systematisering og
kvalitetssikring af de indsamlede
observationer, som nærmest vil
invitere til videre analyse og pub
likation.
Selvfølgeligt har den stofhungrende
redaktion en stor interesse i det.
Men i det lange løb må det også
være de nye fremadstormende in
ternet-databasers og kampagners
interesse, for vi tvivler på, at den
øjeblikkelige mobilisering og energi
vil kunne fastholdes, hvis ikke folk
også får den gode oplevelse af, at
deres bidrag indgår i store og små
nye fortællinger - ny viden om
Danmarks naturhistorie.
Hvad har narkotikapolitiet og re
daktionen på Flora og Fauna til
fælles? Begge må bruge mange kræf
ter på at lede efter stof.
Forhåbentlig ikke så meget længere.
Red.

Overvintrende vandflagermus

daubentoni)

(Myotis

i midtjysk bunker 1982-2008

Annelise Jensen', Birger Jensen' & Thomas Secher Jensen1

Hibernating Daubenton's bat

(Myotis daubentom)

in a

bunker in central Jutland, Denmark, 1982-2008

In 26 w in ter seasons (Oct.-April), 123 counts of hibernating bats were
carried out in a bunker in central Jutland, resulting in a total of 4.590 bat
recordings. Danbentan's bat sh·ongly dominaled with more than 99 %, the
only exeeplions being one pond bat (Jvl dasycneme) and a few brown Iong
eared bat (Piecotus auritus). The hats arrived at the bu11ker in Oct.-Nov.
and stayed there until late March - early April (Figs. l and 2). Maximum
number of bats counted within one visit varied among seasons, range 2 1 85 (Table l ). A t the beginning o f the seaso
n, bats mostly hang scattered on the walls inside the bunker, which
measmed 25 x l O m containing three rooms of equal size and with an op en
staircase room at each end. As i t became colder during the winter, the bats
tended to seek more sheltered places. If it became so cold, that the water
covering the floor froze, they gatbered in clusters o f a dozen or more in a
number o f ventilation shafts or they even appeared to have left the bunker.
Key words: Daubentons bat, hibernation, Myatis daubentoni, hibernation,
bunke1:

2007 viste Birger Petersen to af for
fatterne (AJ & B J), at 26 vandfla
germus overvintrede i en bunker i
den nordvestlige udkant af Frede
rikshavn.
De fleste bunkere er imidlertid små
og ligger åbne og udsat for vejr og
vind, så at de er for kolde til at huse
ynglekolonier i sommerhalvåret og
ikke tilstrækkelig frostfri eller even
tuelt for tørre til at kunne fungere
som overvintringssteder. De synes
derfor ofte kun at tjene som midler
tidige tilholdssteder, eventuelt kun
som dagskjuL
I Silkeborgområdet ligger der et
kompleks, hvor hovedbunkeren er
25x l 0 m med en loftshøjde på 3 m,
og den er opdelt i h·e næsten ens
store rum - et mi dterrum og to en
derum, der hver har en åben h·appe
skakt. Den har i en årrække tjent
som overvinh·ingssted for vandfla
germus, mens der i fire små, omlig
gende bunkere kun er fundet en en
kelt flagermus. Her skal omtales
iagttagelser af flagermus i hoved
bunkeren okt.-april i årene 1 9821 994 (AJ & BJ) og 1 994-2008
(TSJ).
Materiale og metoder

Det er kendt, at specielt vandfla
germus (Myotis daubentoni) til ti
der kan træffes i de bunkere, der
efter 2. Verdenskrig ligger spredt
her i landet, men især langs den jy
ske vestkyst (Andersen & Rolf
2006). Fænomenet er dog kun lige
nævnt i dansk litterah1r om flager
mus (Jensen 1 993; Baagøe 200 1 ,
2007). Her skal derfor anføres et
par eksempler.
H.J. Degn (pers. com. 2005) un
dersøgte 1 2. marts 1 986 otte bun
kere på Silkeborg Statsskovdi
strikt. En enkelt bunker var ikke
tilgængelig, men i de resterende syv

sås flagermus i fire (4 + 4 + 2 + 2
indv.) samt ekskrementer i yderlige
re en. Det drejede sig overvejende
(udelukkende?) om vandflagermus.
Den 29. marts 1 989 undersøgte
Degn fu·e bunkere på Klosterhedens
Statsskovdish·ikt syd for Lemvig og
fandt vandflagermus i de tre (4 + l
+ l indv.) . I vintersæsonerne 200 1 /
02-2004/05 (nov.-marts) besøgte
Einar Flensted Jensen (pers. com.
2005) l 00- 1 50 bunkere i Thy Hanherred - Vendsyssel og fandt i
en snes af disse tilsammen 75 vand
flagemus og l damflagermus - oftest
et enkelt eller nogle få individer på
en lokalitet, max. 17 indv. I marts

Der er i alt aflagt 1 23 besøg i hoved
bunkeren (Tabel l ) - som regel midt
på dagen. F lagermusene blev optalt,
og i de første år blev deres position
indtegnet på et kort, og der gjordes
notat om, hvorledes de hang mm.
Der blev også forsøgt målt max.
min.-temperatur mellem besøgene,
men da termomeh·e og dataloggere
flere gange forsvandt, blev det opgi
vet, så der foreligger kun ufuldstæn
dige temperaturmålinger samt en
række notater om vejrforholdene.
Resultate1·

Vandflagermusen er den helt domi
nerende art med over 99% af de

1Frejasvej 22, DK-9990 Skagen. E-mai/: abj-skagen@mail.dk, 1 Naturhistorisk Museum, Universitetsparken,
DK-8000 Århus C E-mai/: tsj@nathist.dk.
Flora og Fauna IJ4(2): 2 7-32. Århus 2008
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ledes betragtes som en tilfældig og
kortvarig vintergæst i bunkeren.
Tilsvarende er tilfældet for denne
art i de danske kalkgruber, hvor der
overvintrer flagennus (BJ egne
obs.). De to sidstnævnte arter vil
ikke blive yderligere omtalt.
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Figur l . Antal vandflagennus optalt okt.-april i ftre milde overvintringssæ
soner ( l , 2, 6, 7 - øverst) og i tre kolde (3, 4, 5 - nederst), jf. tekst.
Number afDaubenton s bat counted October-Apri/ in fat/l' litild hibernalian
seasons (/, 2, 6, 7, above) and three co/d anes (3, 4, 5 - below).

4.590 registreringer. Kun to arter er
yderligere truffet.

derfor o m sannne individ, der har
tilbragt denne ene vinter i bunkeren.

Damflagermus (M dasycneme) er
registreret ved 1 5 besøg, men de er
alle af et enkelt individ i perioden l .
dec. 1 988 - 1 7. marts 1 989, o g alle
er gjort på hinanden følgende besøg
og på ftre positioner i bunkeren ( 1 1
1 2-51 1 , 1 2/ 1 -9/2, 1 5/2-23/2, 8/3- 1 7/
3). Det drejede sig formodentlig

Langøret flagermus (Plecotus auri
tus) er registreret ved 6 besøg imel
lem 3. dec. og 7. marts, men de er
fordelt over 5 sæsoner. Kun i et en
kelt tilfælde er arten registreret ved
to på hinanden følgende optællin
ger, og i et enkelt tilfælde drejede
det sig om 2 individer. Arten må så-
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Antal
Aftabel l fremgår det maksimale
antal overvintrende vandflagermus i
hver af de 26 sæsoner. Det har svin
get mellem 2 1 og 85, men det skal
bemærkes, at der de fleste sæsoner
kun er foretaget nogle få optællin
ger, og at disse kan være faldet på
et tidspunkt, hvor der var få flager
mus. I det hele taget er en bestands
vurdering/monitering over en årræk
ke ikke enkel under de ustabile kli
maforhold i bunkeren. Bestanden
synes dog at have ligget på 50-80 i
de forløbne 26 sæsoner med en ten
dens til fald i de seneste år.
ArsiJ'Ime
Antallet af registrerede flagennus
ved de enkelte besøg fra okt. til
april i sæsonerne 1 982/83 til 1 988/
89 fremgår af ftg. l . Fra okt. til
sidst på året stiger antallet for der
efter indtil urlflyvningen i marts
april enten at ligge på samme niveau
(sæson l, 2 og 6, 7 ftg. l øverst)
eller falde hurtigt (sæson 3, 4, 5 ftg.
l. nederst ) . I de følgende 1 9 sæso
ner blev der kun foretaget få optæl
linger årligt (Tabel l ), så der er det
ikke muligt at sige noget nærmere
om det sæsonrnæssige forløb af
overvintringen.
Stigningen i antal flagennus i løbet
af okt.-nov. afspej ler uden tvivl en
indflyvning til overvintringsplad
sen, og flagermusene findes i den
periode hængende frit og spredt på
væggene. Denne adfærd bibeholdes
i milde vintre, indtil urlflyvningen
sidst i marts-først i april, omend
der er en tilbøjelighed til, at flager
musene søger ind i huller og spræk
ker i bunkeren senere på vinteren.
Her blev de så vidt muligt også talt.
Bliver vinteren så kold, at der kom-

mer is på det vand lag, der oftest
dækker bunkerens gulv, søger fla
germusene sammen i klumper. Op
til en snes kan hænge ganske tæt
inderst i et antal vandrette "ventila
tionsskakte", ca. l m dybe og
25x25 cm i tværmål, der oppe i 2Y:,
meters højde fører gennem beton
væggen ind til den overliggende
jord. Her er det mest beskyttede og
lune sted i bunkeren. Eventuelt for
lader flagermusene tilsyneladende
næsten helt den tilgængelige del af
bunkeren, f.eks. i 1 984/85, hvor
vandet i hele bunkeren var isdækket
allerede ved besøg 15 . jan. og endnu
delvist ved besøg Il. april. Under
alle omstændigheder synes de at
have overlevet, da bestanden efter
de tre kolde sæsoner 1 984/851 986/87 ikke var gået tilbage (Tabel
l ). I de kolde vintre er der målt mi
nimumstemperaturer på ned til -3° i
bunkeren, mens de i milde vintre
ikke har været under frysepunktet.
Fra de følgende sæsoner er der for
få besøg pr. sæson til, at en sam
menhæng mellem temperatur og an
tal flagermus umiddelbart kan vises,
men også her synes en langvarig
frostperiode med isdækning af van
det på bunkerens gulv at kunne for
drive en stor del af flagermusene fra
de åbne rum.
l fig. 3 er vist den eneste længere
periode, hvor det lykkedes løbende
at registrere temperatur med data
logger, både i bunkeren (den yder
ste del af en ventilationskanal) og
udenfor bunkeren (ca. 2 meters
højde under grangren). Hele perio
den fra midt i dec. 1 999 til maj
2000 lå temperaturen inde i bunke
ren omkring 4-5°, og der optaltes
67 flagermus 26. dec., 74 den 1 2 .
febr. o g 8 3 den l l . marts. Udenfor
svingede temperaturen mellem -8°
og + l 0° .Ved længerevarende stærk
frost falder temperaturen i bunke
ren som nævnt under ftysepunktet,
men de fleste år har den en ret sta
bil temperatur på nogle få plus
grader, passende for flagermusenes
overvintring.

Figur 2: Vandflagennusen er en mellemstor art (underan:nsmål) og uden mar
kante kendetegn. Foto: Jørgen Terp Laursen.
Dc111benton s bat is a medi11111 sized bat species and without striking habitus
chamcteristics. Photo: Jørgen Te1p Laursen.

Placering i bunkeren
Der sås ingen præference for nogle
rum eller dele heraf, bortset fra at
det overvejende var i ind- og ud
flyvningsperioden, at der hang fla
germus i de to åbne trappeskakte
for enderne.
Flagermusene kunne sidde overalt
på de ru betonvægge, og de kunne
også til tider hænge frit ned fra lof
tet, men de få huller og sprækker,
der er i rummene, udnyttedes som
regel. Det kunne være et hul i væg
gen, en spalte bag løsnet puds eller
bag et løstsiddende bræt, der blev
benyttet til skjul, eller et søm eller
et stykke ståltråd kunne tjene til
bedre fæste for ophængning. Spe
ciel interesse havde de nævnte

"ventilationsskakte", hvor der
næsten altid hang enkelte flagermus,
også selvom det ikke var koldt.
Som eksempel på, i hvilken højde
de frithængende flagermus sad, er
opmålinger fra sæsonen 1 983/84
anført (Tabel 2). Her så det ud til,
at selve overgangsvinklen mellem
loft og væg var særlig foretmkket,
og det bidrog til, at der var så man
ge på sidstnævnte højde. Når det
var koldt, søgte flagermusene som
nævnt sammen i større grupper i
" ventilationsskaktene" . I en spræk
ke under et 1 m langt, løstsiddende
bræt øverst på en væg kunne der
også sidde op til en halv snes sam
men. Her var det vanskeligt at afgø
re, om det var det beskyttede sted,
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Figur 3 : Temperaturmålinger med
datalogger henholdsvis udenfor
(GranA) og inelenfor bunkeren (U1 4698) medio dec. 1 999 - maj
2000. Indtil d. l . jan 2000 hang
følerne sammen ydendørs.
Temperature measuremen/s with
datalogger outside (GranA) and
inside the bunker (U- 1 4698),
respeclively, 111id-December 1 989 May 2000. Until Jan. Jst 2000 the
datalogger probes were hangi11g
together outside.

U-14698
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Lb.nr.
l

2
3
4
5
6
7
8
9
IO
Il

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Sæson
Season
1 982/ 83
1 983/84
1 984/85
1 985/86
1 986/87
1 987/ 88
1 988/89
1 989/90
1 990/9 1
1 99 1 /92
1 992793
1 993/94
1 994/95
1 995/96
1 996/97
1 997/98
1 998/99
1 999/00
2000/0 1
200 1 /02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08

1.2.2000

Antal besøg
No. ofvisits
6
11
11
13
12
4
24
2
l

1.3.2000

1.4.2000

1.5.2000

Max. antal flagermus
Max. no. of bats seen within one visit
45
45
56
51
57
67
58
47
76

Dato herfor
Date ofmax. no.
1 6/3
3 0/ 1 , 22/2
1 3/ 1 2
23/ 1 2
1 6/ 1 2
26/ 1 , 26/2
1112
23/1
1 2/3

o

l
l
5
4
2
l
3
3
2
3
2
3
2
4
2
l

59
73
62
82
47
25
64
83
85
74
31
50
48
32
21
54

2 1/ 1 2
7/3
29/ 1 , 1 613
1 7/2
29/3
29/11
6/3
1 1 /3
7/1 , 1 0/3
2/2
22 12
23/2
2 1/ 1
30/ 1 2
3/3
1 21 1

Tabel l. Antal besøg i bunkeren i 1 982/83-2007/08 o g det maksimale antal vandflagermus optalt i d e enkelte sæsoner
samt datoen herfor.
Number o/observation visits in the bunker 1vithin 26 bat hibemation seasons, winters 1 982/83-2007/08, the maxi
lillli/l nun1ber ofDaubenton s bat counted during one l'isit m1d the date ofthat maxiln11111 count.
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Højde over gulv
Height a bove jloor
Antal flagermus
Number of bals

Få cm
Few c111

-Yo m

-l m

-l Y2 m

-2 m

-2 y, m

-3 m

Total

3

7

IO

35

40

24

35

1 54

Tabel 2. Højdefordeling for placeringen af 1 54 frithængende vandflagermus i bunkeren 1 983/84.
Height distributionfor 154 Dc111 benton s bat hibernating in a bunker 1 983/84.
der var attraktivt, eller der var tem
peraturmæssige fordele ved at sidde
sådan ved siden af hinanden. I hvert
fald forlod flagermusene stedet un
der længere kuldeperioder.
Blandt de frithængende flagermus
sås jævnligt, at to hang så tæt sam
men, at de berørte hinanden - even
tuelt direkte sad ovenpå hinanden.
Her drejede det sig sikkert i nogle
tilfælde om parringskontakt, og i to
tilfælde blev der set direkte par
ringsforsøg (24. okt.). Der er i de
fem sæsoner 1 983/84-1 987/88 regi
streret 475 flagermus som frithæn
gende på væg, altså ikke i "ventila
tionsskakte" eller sprækker mm. Af
disse hang 8 1 % alene, 1 3 % 2 sam
men, 4% 3 sanunen, og i et tilfælde
sad 4 frithængende sammen (2%).
Diskussion

Der er foretaget en del undersøgelser
af overvintrende flagermus i de dan
ske kalkgmber, især vedrørende
antal og sæsonmæssig optræden
(Daugbjerg og Mønsted (Søgaard et
al. 2005 med ref.), Tingbæk og Smi
die (A. og B. Jensen upubl.), Hasse
ris (Jensen et al. 1 985 og B. Jensen
upubl.)). Fælles for disse gmber er
meget stabile klimaforhold med en
temperatur på 7-8°året rundt, ringe
vindbevægelse og næsten fugtmæt
tet luft. I sammenligning hermed er
forholdene i den undersøgte bunker
ustabile, med temperaturer der visse
vintre går under frysepunktet i læn
gere perioder og med gennemtræk,
mens luftfugtigheden på gmnd af
det som regel vanddækkede gulv er
høj til stadighed.
Indflyvningen til bunkeren fmder
sted på samme tid som i kalkgru
berne (okt.-nov.), og temperaturen i

bunkeren er da 5-10°, dvs. af sam
me størrelsesorden som i kalkgru
berne. De ustabile forhold i bunke
ren påvirker imidlertid flagermus
enes placering derinde og kan endda
tvinge dem bort. Bliver flagermuse
ne i bunkeren vinteren over, sker
udflyvningen på omkring samme tid
som fra kalkgruberne i sidste halv
del af marts og først i april.
Sammenlignet med de danske kalk
gruber, der hver huser fra nogle
hundrede til adskillige tusinde over
vintrende vandflagermus (Baagøe
2007), har den undersøgte bunker
beskeden betydning. De foreliggen
de iagttagelser kan dog bl.a. give an
ledning til nogle forvaltningsmæssi
ge betragtninger. Kunne en lukning
af den ene indgang til bunkeren ved
Silkeborg f.eks. mindske risikoen
for frost derinde og denned bedre
forholdene for flagermusene? De
lette adgangsforhold til bunkeren
gør også de overvintrende flagermus
meget sårbare for menneskelige for
styrrelser. Bl.a. vore problemer med
at have måleapparatur i fred viser,
at vi ikke var ene om at komme i
bunkeren, til trods for at vand på
gulvet og forskelligt andet ikke gjor
de stedet indbydende for menne
sker. Her kunne en afspærring med
gitter være ønskelig. Tilsvarende
betragtninger kan gøres gældende
for en del andre bunkere her i lan
det, hvor der overvintrer eller må
ske kunne overvintre flagermus.
l øvrigt har der været tanker frem
me om at prøve - så vidt muligt helt at få fjernet nogle af de mange
bunkere og rester heraf rundt om i
landet. Måske skulle man først se
på, hvilket dyreliv der knytter sig
til nogle af dem. Ikke blot flager
mus, men også en række insektarter

overvintrer i dem (Nielsen & An
dreasen 1 998), og både andre inver
tebrater og padder træffes i dem og
endda ynglende landsvaler. Antallet
af alternative uopvarmede, frostfrie
og tilgængelige rum som hulmure,
kirkelofter, ktypter, kulkældre, is
kældre mm. mindskes stadig.
Tak

BJ takker Naturhistorisk Museum,
Århus, i hvis regi undersøgelserne
fandt sted til og med 1 988/89. Tak
til Poul Hansen som henledte vores
opmærksomhed på lokaliteten, og
til grundejeren for tilladelse til at
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samt til H.J. Degn, Ringkøbing, Ej
nar Flensted Jensen, Brønderslev,
og Birger Petersen, Frederikshavn,
for de i indledningen anførte iagtta
gelser af flagermus i bunkere. Ib
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takkes for tegning af hhv. figur l og
2 og Jørgen Terp Laursen for foto.
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Regeneration af en nordjysk klithede efter
brand

Peter Veste1gaard1, Vagn Alstrup2 & Henning Adsersen1

Regeneration of a coastal dune heath in Northwest Jutla d aft�r a fire
�

The dune heaths along the west coast of Jutland, Denmark, IS a pnonty
EU Natura 2000 natura! type (2140 "Decalcified coastal dunes with E111petru111 nigrum"). An opportun ity to study the regeneration of dune heath
vegetation after fire arose after an ex tensive fire in the Hansted Reserve,
NW Jutland, in August 1992.
In December 1 992 and May 1 993, 1 8 permanent plots in the burned area
and 5 reference plots just outside the burned area were established. Il of
the burned plots and 3 o f the reference plots re fer to dune heat h. Each plot
is composed by 5 subplots, 1,5 x 1 ,5 m. In the plots, we in 1 993-1 997 and
in 2002 and 2007 estimated the mean cover-% o f all species of vascular
plants, mosses and lichens. The soil seed bank, which remained after the
fire, was recorded as well.
The regeneration process during the firs! 1 5 years after the fire was com
posed by an initial phase of establishment from 1 993 to 1 997, and a com
petition phase to 2007.
During the initial phase, the species mtmber and cover o f vascular plants
increased, based on sprouting from surviving vegetative plant parts and on
germination of local seeds and of seeds dispersed into the burned area.
Among vascular plants, mosses and lichens especially A111mophila arenar
ia, Ceraiadon ptupureus and Placynthiel/a icma/ea became important.
In the competition phase, strongly increasing Calluna vulgaris gradually
reduced Am111ophila, but also Empetrum nigrwn increased. Among the
mosses and lichens, Ceraiadon was replaced by the invasive Campy/opus
introjlexus, and Placynthiella was replaced by an increasing nttmber o f Cla
donia species.
Based on studies from inland heaths by other authors, we assume, !hat the
transformation of the Ca//una-dominated heath, that had developed o n the
burned area after 1 5 years, into an Empetrum-dominated heath, may need
up to 80 years.
Key words: coastal dune heath,jire, permanent plots, regeneration,
species richness, species cove1; Calluna vulgaris, Empetrum nigrum,
Campy/opus introjlexus, Ciadania spp. , Placynthiella ic111alea

De atlantiske klitheder langs Jyl
lands vestkyst og på Læsø og An
holt er af international betydning
og prioriteret i E U 's N atura 2000
naturbeskyttelsesnetværk (Buch
wald & Søgaard 2000). Klitheden
er en meget stabil naturtype, hvil
ket sikkert skyldes det barske lo
kalklima. En vis fåregræsning har
dog også spillet ind - det er derfor
usikkert, om klitheden kan betrag
tes som klimaksvegetation (Riis
Nielsen et al. 199 1 ) .
Klithederne domineres a f Hede
lyng ( Cal/una vulgaris) og af
Revling (Empetru111 nigru111). De to
arter konkurrerer lokalt, f.eks.
efter en forstyrrelse, hvor Hede
lyng typisk indfinder sig først,
hvorefter Revling tager over (Riis
Nielsen et al. 199 1 ).
I forbindelse med forvaltning af
hederne er det af betydning at
vide, hvilke faktorer der bestem
mer udfaldet af konkurrencen
mellem arterne. Undersøgelser på
indlandsheder har vist, at afbræn
ding umiddelbart begunstiger He
delyng på bekostning af Revling
(Hansen 1964, Boeher & Jør
gensen 1 972, Schmidt et al. 2007).
I betragtning af at de naturgivne
voksestedsbetingelser - substratet
og lokalklimaet - er anderledes på
klitheder end på indlandsheder,
kan konkurrencen mellem arterne
efter brand tænkes at forløbe for
skelligt på de to hedetyper. Så vidt
det er forfatterne bekendt, har der
hidtil ikke været udført systema
tiske undersøgelser af virkningen
af brand på klitheder. En lej lighed
bød sig imidlertid i forbindelse
med den store brand i Ransted
reservatet i august 1992. I nær
værende artikel gøres der rede for
nogle træk af vegetationsudvik
lingen i løbet af de første 1 5 år
efter denne brand.

1Biologisk Institut, Biodiversitet og Makroøkologi, Københavns Universitet, Universitetsparken 15, DK-21 00
København Ø, 1Botanisk Musewu, Københavns Universitet, Gathersgade 1 30, DK-1123 København K
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Lokaliteten og b1·anden

Hansted-reservatet, 3475 ha, også
kendt som Hanstholm Vildtreser
vat, udgør den nordligste del af
Nationalpark Thy. Reservatet
ligger på hævet littorinahavbund,
og landskabet er gennem de seneste
århundreder blevet præget af sand
flugt. De dominerende natur- og
vegetationstyper er klitter, tør og
fugtig klithede, hedekær og
lavvandede, næringsfattige klitsøer
(Nielsen & Jensen 1 963). Området
blev udlagt som vildtreservat i
1949 og fredet i 1972. Siden har
reservatet henligget uden
væsentlige indgreb. Dog er
opvækst af Bjerg-Fyr (Pinus
mugo) stedvis blevet fjernet.
Den I l . og 12. august 1 992 brænd
te et areal på ca. 175 ha efter en
usædvanlig tør og varm sommer
periode. Branden opstod få hun
drede meter fra kysten, fonno
dentlig som følge af lynnedslag, og
bredte sig i et omkring 400 meter
bredt bælte for en frisk vind tværs
over reservatet i øst-nordøstlig ret
ning indtil den døde ud, da den
nåede de fugtige arealer ved Præste
kær og Blegsø (Vestergaard & Al
stmp 1 993) (Figur l ) .

Figur l : Flyfoto af Hansted-reservatet med det brændte område, set fra
nordøst, få dage efter branden 1 1 .- 1 2. august 1 992. Foto: Jens Steffensen.
Ailpholo ofthe Hansted Reserve wilh the burned area, seenfrom NE, ajetv
days ajler thejire August 11-12, 1 992.
Brandens intensitet og varighed
varierede fra sted til sted, afhængigt
affugtighedsforholdene og af
mængden af brændbart materiale.
Mest intensiv var branden på de

tørre og halvtøiTe klithedearealer,
domineret af Revling og ofte med
Sand-Hjælme (Ammophila are
naria). Her var Revling brændt
bort, bortset fra spredte, forkullede
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Figur 2A: Ge1memsnitligt antal arter i de brændte
klithede-plots 1 993-2007.
lvfean 1111111ber ofspecies in the burned dune heath pio/s
/993-2007.
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Figur 2B: Variationskoefficient for gennemsnitligt antal
arter i plots.
Coejjicienl ofvarialion.for meanmunber o/species in
lhe pfols.

1993
N d-%

1994
N d-%

1995
N d-%

1996
N d-%

6
9
5
6
2
8
8

6
9
5
8
2

SmalbL Høgeurt (Hieracium umbellatum)

l

6
9
6
6
2
3
3

2,6
0,8
0,2
0,5

Hedelyng (Calluna ,,ufgaris)

6
9
5
5
3
2
2

4
2
2

0,2

Sand-Hjælme (Ammophila arenaria)
Sand-Star (Carexarenaria)
Engelsk Visse ( Genisia anglica)

Krybende Pil (SalL\: repens)

Mosebølle (Vaccinium uliginosum)
Sandskæg (Corynephorus canescens)

Alm. Kællingetand (Lotus corniculatus)
MangebL F1)11e (Luzula multijlora)
Blåmunke (Jasione montana)
Klokkelyng (Erica tetra/i\0)

3
l
l

l

Alm. Kongepen (Hypochoeris radicata)
Revling (Empetrum nigrum)
Tidlig Dværgbunke (Air a praecox)
Antal arter i alt

Arter med forekomst i < 4 plots

Antal

I: d-%

1,2
0,7
0,1
0,4
0,1
0,1

l

l

6
4

0,1
0,1

0,1
0,1

l

4
5
5
2
8
3

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

lO

lO
l

4
l

l

6
3
7
6
2

11,2
4,3
0,3
1,9
1,6
1,7
0,4
0,1
0,2
0,3
0,2
0,1

1997
N d-%
6

IO

5
8
2

14,0
4,8
0,4
3,0

I l 3,3
11 4,6
l
0,1
4 0,5
5 0,1
8 0,4
3 0,9
7 0,3
6 0,2
5 0,1

2002
N d-%
6 10,4
IO 5,1
5 0,3
8 3,7
3 0,1
7 0,7
11 35,0
4 0,1
3 0,4
6 0,1
6 0,3
5 6,4
5 0,5
IO
1,2

2007
N d-%
6

IO

6
9
5

4,1
3,5
0,5
2,8
0,2

11 69,4
l

4
8
2
5
3
11

15

26

31

28

32

33

33

3
0,2

12
0,8

16
1,5

13
1,7

17
2,3

19
3,4

20
2,5

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

Tabel l : Ændring af karplanternes artssammensætning fra 1 993 til 2007. Kun arter, der er observeret i mindst 4
plots i mindst et af årene 1 993-2007 er medtaget. d-%: gennemsnitlig dæknings-%, N: antal plots, -: d-%< 0 , 1 %.
Desuden samlet attsantal, og antal og samlet d-% for arter med forekomst i mindre end 4 plots.
Change in vaseu/ar plant species composition fimn 1993 to 2007. On/y species, observed in at Ieas/ 4 p/ots in at
Ieas/ one ye(//; are inelucled d-%: mean cover in%, N: Number ofp/ots, -: d-% < O, 1% . Be/ow: Total number of
5pecies, and nun1ber of and total d-% ofspecies, occurring in /ess than 4 p/ots.
rester af dens ovetjordiske, kry
bende skudsystemer. Hele morlaget
(O-horisonten, 3-5 cm) var brændt,
efterladende en tynd, mere eller
mindre kompakt brandskorpe af
forkullede plantedele og aske oven
på mineralbunden. På trods heraf
stod skud af Sand-Hjælme mange
steder tilbage, svedne, men i stand
til at skyde på ny.
Ved branden gik store mængder
organisk stof og mineralnærings
stoffer tabt. Det skyldtes især tabet
afmorlaget. Ved sanunenlignende
analyser af brændt og ubrændt
klithede blev det estimeret, at om
kring 66% af det organiske stof gik
tabt, og at tabet af kvælstof, fosfor
og kalium beløb sig til hhv. ca. 49%,
1 7% og 1 8% (Vestergaard &
Alstrup 1 996).
Metoder

På foranledning af Skov- og
Naturstyrelsen og med det fonnål

at følge regenerationen afvegeta
tionen efter branden, blev der i
december 1 992 og maj 1 993 eta
bleret 1 8 permanente prøveflader,
plots, indenfor det brændte areal
samt 5 referenceplots i tilgrænsende
ubrændt vegetation. 1 1 af de
brændte plots og 3 referenceplots
repræsenterer de tørre og halvtørre
klitheder, som er etrmet for
nærværende artikeL
Plots er markeret med rødmalede
jempinde og positioneret med GPS.
Hvert plot er sammensat af 5 sub
plots å l ,5 x l ,5 m i forlængelse af
hinanden. I forbindelse med etable
ringen blev startsituationen beskre
vet, og derefter er samtlige plots
blevet analyseret i august eller
september i årene 1 993- 1 997 samt i
2002 og 2007. I hvert subplot blev
dækningsgraden af samtlige arter af
karplanter Uf. Hansen J 98 1 ), mos
ser U f. Andersen et aL 1 976, Dams
bolt 2002) og liebener U f. Santesson

et aL 2004) bedømt i %. På grund
lag heraf blev der for hvert plot
beregnet gelll1emsnitsværdier for
hver art. Desuden blev der taget
fotos fra fast vinkel, og længden af
den frie del af markeringspindene
blev målt med det formål at bedøm
me eventuel erosion og/eller sand
flugt i undersøgelsesperioden. På
basis af data for de individuelle plot
blev middelværdi, standardafvigelse
og variationskoefficient (cv; stan
dardafvigelse/middelværdi) m.h.t.
antal arter og sum af dækningsgrad
beregnet for hvert år for hver af de
tre grupper af organismer.
l december 1 992 blev der udtaget
jordprøver, dybde 0-5 cm, i de
brændte plots til bestemmelse af
den frøbank af spiringsdygtige frø,
der måtte være tilbage efter bran
den. Frøbankundersøgelsen blev
etableret i Botanisk Haves vækst
hus, Københavns Universitet, i
januar 1 993, og fremspirende plan-
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1 993
N d-%

1994
N d-%

1\'losser

1995

N

5
l

Rød Horntand (Ceratodo11 pwpw·eus)
Hårspidset Jomfruhår (Polytrichwn piliferum)
Ene-Jomfmhår (Polytrichwnjuniperinwn)

d-%

3,1

1996
N d-%
9

3,8

1 997
N d-%
IO
6

5,0
0,2
0,1

Stjerne-Bredribbe ( Campy/opus introjlexus)
Alm. Kløvtand (DicrallWil scopariw11)

Alm. Cypresmos

(Hypnum cupressiforme)

o

Arter med forekomst i <4 plots, antal

L; d-%

Liebener
Stift-Skivelav (Piacynthiel/a icma/ea)
Forskelligfarvet Skivelav (Trapeliopsis g�·ælulosa)

Alm. Kvistlav

4

(Hypogynmiapll)'sodes)

Finger-Kvistlav (Hypogynmia tubu/osa)

1,8

IO
3
5
l
2

Skarlagenrød Bægerlav (C/adonia coccifera s. l.)
Mild Rensdyrlav (Ciadania mitis)
Slank Bægerlav ( Ciadania graci/is)
Bmngrøn Bægerlav (C/adon a
i meroch/orophaea)
Grågrøn Bægerlav (Ciadania glauca)

4

4

4
l

o

1 1 ,2
0,1
0,1

1 1 14,5
7
0,2
7
3
6
l

Syl-Bægerlav (Ciadonia comuta)
Kløftet Bægerlav (Ciadoniafurcata)
Bleggrøn Bægerlav (Ciadania ch/orophaea)
Fliget Bægerlav (Ciadoniafoliacea)
Vifte-Bægerlav ( Ciadania polydactyla)
Gevir-Bægerlav (Ciadoniacen�comis)
Ru Bægerlav (C/adonia scabriuscula)

0,2
0,1
0,1

1 1 27,7
8 0,2
4 0,1
l
I O 0,3
8 0,2
7 0,2
4 0,1
l
5 0,1
5 0,1
3 0,1
4 0,1
2
l

Kliddet Bægerlav (Ciadonia ramulosa)
Lakrød Bægerlav ( C/adoniajloerkeæw)
Skælklædt Bægerlav (Ciadonia squænosa)
Etage-Bægerlav (Ciadoniaverticil/ata)
Antal liehenarter i alt

Arter med forekomst i <4 plots, antal

L; d-%

O
O

5

6

8
2
0,1

21
6
0,1

d-%

3 0,1
IO 0,6
l
9 26,1
3
5

Mørk Dværgtråd (Cephaloziel/a divaricata)
Antal mosarter ialt

2002

N

0,1

IO
4
0,2

5
6
4
IO
IO
5
5
3
9
6
6
7
3
6
4
7
6
l
37
18
0,9

2007
N d-%

3
4
9
5
4

0,2
0,1
8,9
0,3
0,5

8
3
0,1

0,4
0,1
0,1
1,1
0,9
0,3
0,3
0,1
1 ,2
0,1
0,2
0,2
0,7
0,4
0,3
0,7

4
7
5
7
IO
6
5
6
3
5
8
3
4
4
7
5
7
6
4

0,3
0,1
0,7
2,7
0,1
0,3
0,3
0,1
0,1
0,9
0,1
0,1
0,2
0,8
0,1
0,2
0,1
0,1

44
25
1,0

Tabel 2: Ændring af mossernes og liebenemes artssammensætning fra 1 993 til 2007. Kun arter, der er observeret i
mindst 4 plots i mindst et af årene 1 993-2007 er medtaget. d-%: gennemsnitlig dæknings-%, N : antal plots, -: d-%
< O, l %. Desuden samlet artsantal, og antal og samlet d-% for arter med forekomst i mindre end 4 plots.
Change in the moss and liehen species composition from 1 993 to 2007. Only species, observed in at Ieas/ 4 plots in
at least one yem; are included. d-%: 111ean cover in %, N: Number ofplots, -: d- % < O, 1 %. Be!oll': Total number
o/species, and 1111111ber ofand total d-% ofspecies, occurring in /ess than 4 plots.
ter blev artsbestemt og optalt,
sidste gang i september 1 993.
For en mere detaljeret karakteristik
af plots benvises der til Alstrup &
Vestergaard ( 1 996).
Resultater

Udvikling i artsantal
Der blev i undersøgelsesperioden
observeret i alt 50 arter af kar
planter i de 1 1 klithedeplots. På
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årsbasis steg antallet fra 1 5 i 1 993
til 33 i 2002 og 2007. 14 af de 50
a11er blev observeret i mindst 4
plots i mindst et af årene (Tabel l ) .
D e øvrige arter forekom mere spo
radisk. De hyppigst observerede
arter var Sand-Star (Carex arena
ria ), Sandskæg ( Co1J111ephorus
canescens), Hedelyng og Revling.
Det gennemsnitlige artsantal pr.
plot steg jævnt fra 4 i 1 993 til l 0.5

frem til l 997, men a ftog derefter til
1 0.0 frem til 2007 (Figur 2A).
Der blev i alt observeret 1 3 arter af
mosser (Tabel 2). De hyppigste var
Rød Horntand ( Ceratodon pwpu
reliS), Hårspidset Jomfruhår
(Polytrichwn piliferwn) og Stjerne
Bredribbe ( Campy/opus intro
jlexus), sidstnævnte dog først fra
2002. De øvrige arter forekom mere

sporadisk. Det gennemsnitlige
artsantal pr. plot var lavt; det var O
i 1 993, og først fra 2002 blev der
observeret i getmemsnit mere end 2
arter pr. plot (Fignr 2A).
Der blev i alt observeret 57 arter af
liehen er, heraf 4 1 at1er af Cladonia.
På årsbasis steg antallet fra 5 i 1 994
til 44 i 2002 og 2007. 20 af de 57
arter blev observeret i mindst 4
plots i mindst et af årene (Tabel 2).
De øvrige arter forekom mere spo
radisk. De hyppigst observerede
at1er var Stift-Skivelav (Piacyn
thiella icmalea), Forskelligfarvet
Skivelav (Trapeliopsis granulosa),
Skarlagenrød Bægerlav ( Ciadania
cocc!lera s. l .), Mild Rensdyrlav (C.
milis'), Slank Bægerlav (C. gracilis)
og Brungrøn Bægerlav (C. . mero
chlorophaea). De fleste af arterne
forøgede deres hyppighed i løbet af
undersøgelsesperioden; Stift-Skive
lav forsvandt dog efter 1 997. Det
gennemsnitlige antal arter pr. plot
steg jævnt ge1mem hele perioden fi"a
O i 1 993 til l 3 . 3 i 2007 (Figur 2A).
Stigningen skyldtes overvejende
Cladonia-arterne; de øvrige arter
varierede ikke meget i antal.
Variationen i artsantal fra plot til
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Frem til 2007 faldt dækningsgraden
af Stjerne-Bredribbe igen i alle plots,
hvor den forekom.

plot, udtrykt ved variationskoeffi
cienten, var høj i begyndelsen af
perioden (Figur 28). Det gjaldt især
for mosserne. Men efterhånden
kom plots i stigende grad til at ligne
hinanden i denne henseende.

Liebenemes dækningsgrad steg
jævnt frem til 1 997, hvor den
udgjorde i gennemsnit 29.3% (Figur
3A). Det skyldtes en art: den skor
pedannende Stift-Skivelav, der i
stigende grad dækkede jordover
fladen mellem karplanterne (Tabel
2). Efter 1 997 forsvandt Stift
Skivelav imidlertid totalt. Den blev
delvist afløst af et dække af Cia
dania- arter, der dog ikke kom over
l 0% i gennemsnitlig dækning.

Udvikling i dækningsgrad
Dækningsgraden af karplanter steg
jævnt getmem hele perioden - fra i
gennemsnit 3% i 1 993 til 95. 1 % i
2007 (Figur 3A). Stigningen frem til
1 997 skyldtes overvejende stigning i
Sand-Hjælme i de 6 plots hvor den
forekom (Tabel l , Figur 58). Efter
1 997 veg Sand-Hjælme og andre
arter pladsen for Hedelyng, hvis
dækningsgrad øgedes markant til den
i 2007 i gennemsnit dækkede næsten
70% (maks. 90%)(Figur 4C og 5C).
Også Revling forøgede sin dæk
ningsgrad gennem perioden, blot på
et langt lavere niveau end Hedelyng.

Variationen i dækningsgrad fra plot
til plot fulgte nogenlunde satrunen
mønster som artsantallet Den var
høj i begyndelsen, især for mos
sernes vedkommende (Figur 38),
men faldt efterhånden, især for
karplanternes vedkommende. Det
stemmer godt med, at et mere eller
mindre ensartet dække af Hedelyng
bredte sig i alle plots.

Mossernes dækningsgrad var over
vejende lav frem til l 997 (Figur 3A).
Kun Rød Horntand udviste markant
dækning i visse plots (Tabel 2, Figur
48), men kun frem til 1 997; derefter
blev den afløst af Stjerne-Bredribbe,
der dukkede op i de fleste plots
imellem 1 997 og 2002, hvor den i
gennemsnit dækkede hele 26. 1 %.

Frøbanken e.fier branden
Der blev fundet spiringsdygtige frø
af 8 arter i de l O klithede-plots,
hvorfi"a der blev samlet prøver i
december 1 992 (Tabel 3). 7 af ar-
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terne var blandt de 1 4 hyppigst
observerede i plots efterfølgende.
Den hyppigste art såvel i henseende
til antal plots som til antal spirede
frø var Hedelyng. Den fandtes i 7
plots, og maks. antal frø pr. O, l m2
var 1 397. De øvrige arter blev kun
observeret i et-få plots - Klok
kelyng (Erica tetralix) til gengæld i
meget stort antal, 1 835 fi·ø pr. O, l
m\ i et enkelt plot. Der blev ikke
observeret spiring afRevling-fi·ø.
Ubrændte reference plots
Sammensætningen af den u brændte
klithede nær det brændte otmåde
fi·emgår af eksemplerne i Tabel 4.
De dominerende atter af karplanter,
mosser og lichener er hhv. Revling,
Alm. Cypresmos (Hypnwn cup
ressiforme) og Mild Rensdyrlav
( Ciaelonia mitis). Disse arter var
også til stede i de brændte plots i
2007, men de spillede en langt
mindre rolle.
D iskussion

Regenerationens hidtidigeforløb
Udgangspunktet for regeneration af
klitheden efter branden var nøgne
sandarealer med en tynd organisk
horisont (pH 0-5 cm: 3 ,7-4,2, or
ganisk stofO-S cm: 2,6-7,4%), men
tillige med en frøbank af spirings
dygtige frø, f.eks. Hedelyng, samt
overlevende vegetative plantedele af
flere arter, f.eks. Sand-Hjælme,
Sand-Star og Ktybende Pil (Salix
repens). Dertil kommer en løbende
potentiel immigration af fi·ø dels fra
de nære, ubrændte omgivelser, dels
fj erntransporterede.
Man kunne måske have forventet
vindbrud i de afbrændte arealer, men
sandoverfladen viste sig at være
meget stabil gennem hele perioden.
De første år skyldtes det den faste,
sorte brandskorpe, som brandens
høje temperatur havde forårsaget.
Senere havde den skorpedannende
lichen, Stift-Skivelav, der efter år få
bredte sig ud over arealet, sarru11e
virkning, jf. Legg et al. ( 1 992).
Denne faste skorpe har formodentlig
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også virket hæmmende på spiringen
af udefra kommende fi·ø.
Regenerationprocessen, som den
har forløbet gennem de første 1 5 år
efter branden, kan deles i to faser:
En initial etableringsfase frem til
1 997, efterfulgt af perioden frem til
2007, hvor konkurrencen mellem
arterne øgedes, og hvor dværg
buskene gradvis tog over.
l . Den initiale etableringsfase
I 1 993 bestod vegetationen af
spredte individer af karplanter,
vokset fi·em fra overlevende vege
tative plantedele (Figur 4A og SA).
En sådan vegetativ regeneration af
planter efter brand er veldokumen
teret fi·a indlandsheder (f.eks.
Hansen 1 964, Gimingham 1 972,
Mallik & Gimingham 1 985).
I 1 994 og 1 995 begyndte lichener,
især Stift-Skivelav, og mosser, især
Rød Horntand, at etablere sig.
Disse to arter er også andre steder
fi·a kendt som primære kolonisa
torer efter brand (Hansen 1 976,
Clement & Touffet 1 990, Purvis et
al. 1 992, Kettner-Oostra 2006).
Frem til 1 997 steg antallet af arter
og dækningsgraden af såvel kar
planter som liebener og mosser. I
1 997 var i gennemsnit omkring 80%
af overfladen i plots dækket. Heraf
udgjorde Stift-Skivelav en betydelig
del, men også Rød Horntand var i
visse plots stærkt fi·emherskende
(Figur 4B).
Blandt karplanterne kan opereres
med tre gmpper af mter. Den do
minerende gruppe i den initiale fase
var klitplanter, der indgår i udvik
lede klitheder, men i en mere
underordnet rolle: Sand-Hjælme,
Sandskæg og Sand-Star. Især Sand
Hjælme var stærkt fremherskende i
visse plots (Figur SB).
En anden gruppe bestod af mere
næringskrævende arter, der
midlertidigt etablerede sig på basis
af vindspredte frø fra omgivende

skove og dyrkede arealer: Skov
Brandbæger (Senecio silvaticus),
Alm. Brandbæger (S. vulgaris) og
Gederams ( Chamaenerion angu
stifoliwn). Disse arters tilstede
værelse tyder på fi·igørelse af
næringsstoffer som følge af
branden, som også iagttaget af
Hansen ( 1 969) efter brand på
indlandshede. De forsvandt igen
efter få år, formodentlig som følge
af manglende spiringsmuligheder på
grund af det tiltagende mos- og
liehendække, jf. Legg et al. ( 1 992),
men sikkert også fordi mængden af
tilgængelige næringsstoffer igen
aftog på grund af udvaskning, jf.
Hansen ( 1 969).
Den tredje gruppe af arter var
dværgbuskene, som langsomt be
gyndte at etablere sig. På grund af
brandens intensitet etablerede
Hedelyng sig alene på basis af
frøbanken U f. Ni Isen et al. 2005,
Schmidt et al. 2007), mens Klok
kelyng kan være etableret både fi·a
frø og fra overlevende dele. Revling
vides at dø fuldstændig ud efter
kraftig brand. Desuden er RevJings
frø så store, at de, i modsætning til
Hedelyngs, bliver liggende på'
jordoverfladen og brænder. Derfor
er Revling sandsynligvis etableret
ved endozoisk spredning ind på det
brændte areal fra ubrændte nabo
arealer (Hansen 1 964, Tybirk &
Hansen 1 999, Schmidt et al. 2007).
2. Konkurrencefasen
Denne periode var præget af dra
matiske forandringer, der ses som
udttyk for stigende konkurrence
mellem arterne, efterhånden som
pladsen blev mere trang. Stigningen
i antallet af arter af karplanter
stoppede, men balancen mellem
flere af arterne skiftede. Således
øgedes dækningsgraden af Hedelyng
markant, øjensynligt især på be
kostning af Sand-Hjælme, hvis
dækningsgrad blev stærkt reduceret.
Antallet af arter af lichener blev
derimod kraftigt forøget. Det skyld-

Figur 4: Plot 8 i 1 993, 1 996 og 2007.
A: 1 993 : Sort brandskorpe. Enkelte skud af Ktybende
Pil.
B: 1 996: K..1y bende Pil og orange dække af Ceraiadon
purpureus.
C: 2007: Hedelyng dominerer.
Plot no. 8 in 1993, 1996 and 2007.
A: 1993: Blackflre cmsl. A few siwo/s ofSalix repens.
B: 1996: S. repens and orange-coloured cover of
Ceratodon purpureus .
C: 2007: Calluna vulgaris domina/es.

Blandt mosserne reduceredes Rød
Horntand. Mest markant var imid
lertid, at Stjerne-Bredribbe dukkede
op i de fleste plot og i 2002 i
gennemsnit dækkede omkring 26%
af arealet. En lignende udskiftning
af Rød Horntand med Stjerne-Bred
ribbe blev observeret af Kettner
Oostra (2006) efter brand i holland
ske klitheder.

duktionen af Stjerne-Bredribbe
skyldes Hedelyngens stærkt tilta
gende dækningsgrad, især mod
slutningen af perioden; men reduk
tionen var uventet i betragtning af,
at dette invasive mos, der blev
introduceret til Europa i løbet af
det 20. århundrede, og som første
gang blev observeret i Danmark i
1 968, bliver betragtet som en al
vorlig trussel mod diversiteten på
næringsfattig sandbund (Degn
1 997, Weidema 2000, Kettner
Oostra & Sykora 2000, Jensen &
Svart 2008).

l anden halvdel af perioden gik
Stjerne-Bredribbe imidlertid igen
markant tilbage. Vi skønner, at re-

Regenerationens sera/e position
J 5 år efter branden
En sammenligning afvegetationen i

tes overvejende, at antallet af
C/adonia-arter steg. Til gengæld var
Stift-Skivelav forsvundet fra
samtlige plots i 2002.

de brændte klithedeplots 1 5 år efter
branden og vegetationen i de u
brændte plots giver et indttyk af,
hvor langt regenerationen er nået, og
hvor lang vej der formodentlig er
igen før den modne klithede, som
den findes i Hansted-reservatet, er
udviklet.
Hvad mosserne angår, er Alm.
Cypresmos, der spiller en stor rolle
i de ubrændte klithede-plots, først
ved at etablere sig efter 15 år, og en
anden vigtig klithedemos, Trind
Fyrremos (Pieurozium schreberi),
har endnu ikke vist sig. Det svarer
til, hvad Hansen ( 1 976) har ob
serveret. Hvad angår lichenerne,
etablerede Mild Rensdyrlav, der er
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4

Plot nr.

1 17
Sand-Star (Carex arenaria)
75
Engelsk Visse (Genis/a anglica)
224
Hedelyng (Calltma vulgaris)
Pil (Sali>: sp.)
Børste-Siv (Juncus squarrosus)
Klokkelyng (Erica teh·a/i")
Mangeblomstret Frytle (Luzula multiflora)
Blåmunke (Jasione montana)

43
11

5

6

8

128

21
11
107

11
1397

416

11
1835
32

9

11

13

17

18

32
971

544

21

43

32
11

11

Tabel 3 : Antal frø pr. 0 . 1 m2 , spirede fra jordprøver fra brændte plots, dybde 0-5 cm. Prøverne er indsamlet i
december 1 992.
Number o.fgerminaled seeds per O. J n/ fro tn so il fi'om bumed p/o/s, 0-5 cm deplh. The sampling was done in
December 1992.
betydningsfuld i den modne klit
hede i Hansted-reservatet, sig
allerede to år efter branden og har
været i fremgang siden. Det er nu
den kvantitativt langt vigtigste
liehen-art i de brændte plots. Men
antallet af liehen-arter på de
brændte plots er, 1 5 år efter brand
en, meget højt sammenlignet med de
ubrændte klithede-plots. C/adonia
floraen ligner derimod på dette
stadium floraen i klitheder på
Anholt og Læsø (Christensen 1 989,

Christensen & Johnsen 200 1 ) .
I hvilken takt mos- o g liehen
sammensætningen i de brændte
plots vil komme til at svare til den
ubrændte klithede, som den ser ud
nu, er det ikke muligt at give noget
kvalificeret bud på. Det vil af
hænge af mindst to biologiske
faktorer: Dels hvilken rolle
Stjerne-Bredribbe kommer til at
spille fremover, dels hvorledes
konkurrencen mellem karplanterne

Plot nr.
Sand-Hjælme (Ammophila arenaria)
Hedelyng (Ca/luna vulgaris)
Sand-Star (Carex arenaria)

16
9.8
1 8. 5

19

21

9.6
3.4

1 .4
1.2
0.8
74.0
0.5

Alm. Star (Carex nigra)
Revling (Empeh·um nigrum)
Klokkelyng (Erica tetrali>:)
Strand-Vejbred (Piantago maritima)

Klit-Rose (Rosa pimpinellifolia)
Klybende Pil (SalL>: repens)

78.0

84.0

0.8
1 .6
0.6

0.4
3.2
0. 1

0.2
62.4

2.0
45.0
12.2

2.4
86.0

72.0

1 .4
1 5 .0
4.0

0.5
24.4
1 .6

Mosebølle (Vaccinium uliginosum)
Alm. Kløvtand (Dicranum scopariwn)
Alm. Cypresmos (Hypnwn cupressiforme)

Trind FyneJnos (Pieui'Ozium schreberi)
Gulhvid Rensdyrlav (Ciadania arbuscula)
Mild Rensdyrlav (Ciadania 111itis)
Hede-Rensdyrlav (Ciadania portentosa)

0.4
3.2

Tabel 4: Artssammensætningen i tre referenceplots i ubrændt klithede,
2007. Cifrene angiver arternes dækningsgrad i %.
Species composition in lhree reference p/o/s in 1111b11med dune hectlh, 2007.
The jig11res give :,pecies cover in %.
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forløber. Umiddelbart ser Stjerne
Bredribbe ud til at være trængt
noget tilbage af Hedelyng, men
hvis den forøger sin udbredelse i
årene fremover, vil den fOJ·modent
lig reducere liebenemes og andre
mossers rolle i den fortsatte rege
neration.
Hvad angår karplanterne, er det
især forholdet mellem Hedelyng og
Revling, der kommer til at bestem
me den brændte klithedes videre
udvikling og sammensætning. For
holdet mellem de to arter på de
brændte plots efter 1 5 år er lige
modsat forholdet mellem arterne i
den ubrændte klithede, hvor Rev
ling dominerer. Revling er
imidlertid i fremgang, omend
langsomt. Det stemmer med, at
Hedelyng her i landet vides hurtigt
at kolonisere steder, hvor Revling
er blevet forstyrret, men at
Revling derefter langsomt igen
bliver dominerende (Hansen 1 976,
Riis-Nielsen et al. 1 99 1 ).
De to arter har meget forskellig
vækstform og livsstrategi (Tybirk
& Hansen 1 999; Schmidt et al.
2007). Efter spiring gennemgår
Hedelyngbusken nogle livsfaser fra
pionerfase til senilitet, og Hede
lyngheden risikerer at dø ud efter
en eller et par l ivscykler, hver på
ca. 25 år, hvis hedearealet ikke
plejes ved afbrænding eller slåning
(Schmidt et al. 2007). Revling for
merer sig overvejende vegetativt

Figur 5 :
A: 1 993 :
Hjælme.
B : 1 996:
C: 2007:
Hjælme.

Plot 9 i 1 993, 1 996 og 2007.
Sort brandskorpe. Spredte skud af Sand
Sand-Hjælme dominerer.
Hedelyng dominerer. Spredte skud af Sand

Plot no. 9 in 1 993, 1 996 and 2007.
A: 1993: Blackjire ems!. Scattered shoots af
Ammophila arenaria.
B: 1 996: Ammophila arenaria doiJiinates.
C: 2007: Calluna vtligaris doiJiinates. Scattered shoot af
A. arenaria.

ved klonaJ vækst. Efter spiring
danner Revling lange, overjordiske,
rodslående skud, der efterhånden
kan overvokse andre arter,
herunder Hedelyng i
senilitetsfasen. Hvor hurtigt
RevJings udbredelse vil forløbe i de
brændte Hansted-plots, er det
vanskeligt at bedømme, da rege
neration af Revling efter brand
ikke synes at være blevet specifikt
studeret. Hansen ( 1 976) anslår, at
regeneration af Revling til samme
dominans som før en brand vil tage
mindst 30-40 år. Et andet bud på
det tidsmæssige forløb kan tage
udgangspunkt i Tybirk & Hansen
( 1 999), der nævner, at uforstyrret
konkurrence mellem Hedelyng og

Revling vil medføre, at Hedelyng
dominerer de første 50-80 år, hvor
efter Revling overtager
dominansen. De to forfattere
anfører dog, at konkurrencen
mellem de to arter muligvis kan
blive forskudt som følge af
luftforurening.
Udvikling af et morlag, der er en
i ntegreret komponent i det modne
klithedeøkosystem, vil imidlertid
kræve meget længere tid. Ifølge
Olsson ( 1 974) har udviklingen af
et morlag i en vegetation på Sand
hammaren i Skåne, som i sammen
sætning svarer godt til klitheden i
Hansted-reservatet, taget helt op
til 200 år.
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Mindre meddelelse:

Nyt opsigtsvækkende fund af jordkrebs

(Gryllotalpa gryllotalpa

Linnaens 1758) i

Danmark

Carsten Kirkeby' & Jakob Damgaarcfl

A surprising new record of the mole uicket

(Gryl/otalpa gJyllotalpa

A large mole cricket nymph was found in a
plant nursery near the city Ballerup approximately 1 5 km W o f Copenha
gen. As exact species identification re Iies on wing venation colour o f adult
specimens, we can only assume that the collected specimen is a European
mole cricket, G1yllotalpa gl)'llotalpa (Linnaeus J 758). The mole cricket is
Iisted as critically endangered (CR) in the Danish Red List, and this may be
the firs t documented record o f the species in more than a decade. According
to the employees at the plant nursery, mole crickets have been observed
earlier at the site, but it is not clear, however, whether the plant nursery
hosts a breeding population, or whether their presence is due to repeated
introduetions from plant nmseries abroad. Besides this documented record,
a singing mole cricket has recently been reported from fields around the
city Albertslund approximately 5 km south o f Ballernp, thus indicating
that the otherwise heavily disttu·bed area west of Capenhagen may hold a
previously unrecognized population of the species. Because o f the uncer
tain status for mole crickets in Denmark, we urge for a better documenta
tion of its presence in tenns of pho tos, song recordings or collected
specimens in the future.
Linnaeus, 1758) in Denmarl<.

Key1vords: cricket, grasshoppers, locusts, Danish Red List, reintroduction

Jordkrebs ( G'J'IIotalpa g1yllotalpa
Linnaeus, 1 758) er på trods af nav
net ikke noget krebsdyr, men deri
mod et af vore mest mærkværdige
og sjældne insekter, og selvom arten
ofte er a fbiidet i håndbøger, så er
det nok de færreste herhjemme, der
har set arten i live. Jordkrebs hører
til løvgræshoppernes store underor
den (Orthoptera: Ensifera), men
med sine kraftige forben ligner den
snarere en slags insekternes pen
dant til muldvarpen - både i måden
hvorpå dyret graver gange under
jorden samt i valget af sin favorit
spise, regnorme.
r sin bog om de danske græshopper
afbilder Nielsen (2000) jordkrebs
som forholdsvis udbredt i den nord
lige del af Sjælland samt med spora
disk forekomst i andre egne af lan
det, men der angives ikke yderligere
oplysninger om fundenes oprindel
se og alder. Der er ligeledes meget
sparsomt med meldinger om nyere
fund af jordkrebs på den danske
rødliste (www.dmu.dk), hvor det
eneste bekræftede fund er fra Arna
ger på Sydbornl10lm i 1 996, mens
der oplyses om en spillende han
hørt ved Albertslund i 200 1 . På
www.naturnet.dk, hvor sidstnævn
te observation er beskrevet, oply
ses at jordkrebs er hørt synge to
aftener i slutningen af juni 200 l
mellem kl. 20 og 22 ved Risby

Fig. l . Jordkrebsnymfen som blev
fundet på planteskolen i Ballerup.
The mole cricket nymph collected at
a plant nurse1y near Ballerup.
'Egelundvej 59, Køge. Email: ckirkeby@gmail. com. ULaboratoriet for Molekylær Systematik, Botanisk Have og
Musewn, Statens Naturhistoriske Museum, Sølvgade 83, Opg. S., DK-1307 København K. 1Email: jdamgaard@
s mn. ku. dk
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høj lys dag den 2 1 . juli 2007. Dy
ret blev indsamlet og sendt til mu
seet, hvor artens identitet blev be
kræftet (Fig. 1 ) . Vor hjemlige jord
krebs kendes fra de nærtstående
arter (GIJ'llotalpa africana Beau
vois, 1 805 og G. unispina Saussu
re, 1 874) ved at have et forholds
vist stort pronotum (længere end
9 mm) samt mørkebrune årer i
vingerne (Harz 1 969). Da det ind
samlede eksemplar er en nymfe,
kan arten dog ikke bestemmes
med fuldstændig sikkerhed, men
det er meget sandsynligt G gryllo
talpa. Det indsamlede individ må
ler 3 2 m m og opbevares på Zoolo
gisk M useum i København.

Fig. 2: Kort over det nordlige Sjælland. Prikken viser findestedet for jord
krebs ved Ballerup i juli 2007 og cirklen viser lokaliteten nær Albertslund,
hvor den er blevet hørt i 200 l .
A1ap ofthe northern part ofZealand (Denmark). The black dot shows the
site near Ballemp where the tnole cricket was recorded in July 2007 and the
cire/e shows the site near Albertslund where the species was heard in 2001.
landsby, ca. 4 km syd for Ballerup
(Fig. 2).
Grundet jordkrebsens skjulte leve
vis er netop hannens sang på lune
sommeraftener en vigtigt indikator
for artens tilstedeværelse, og sangen
fremkommer ligesom hos de fleste
andre løvgræshopper ved at fOI·vin
gerne gnides mod hinanden over
tyggen. Desværre er der også andre
dyr der har en lignende snurrende
sang, nemlig grønbroget tudse
Pseudepidalea vit"idis (Laurenti,
1 768), natravn Caprimulgus euro
paeus Linnaeus, 1 75 8 og savisanger
Locustella luscinioides (Savi, 1 824).
Jordkrebs kan desuden fanges i lys
fælder om natten, men sådanne
fangster er ret sjældne herhjemme.
Arten har i Danmark en toårig cy
klus og overvintrer derfor både som
nymfe og voksen. I Sydeuropa kan
arten have en cyklus på op til fire
år. Efter parringen i maj - juli læg
ger hurmen i maj-september ca. 200
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æ g i en hule under jorden, som hun
konstant fjerner mug og urenheder
fra. Hun opholder sig endog en tid
sammen med de unge nymfer, mu
ligvis for at forsvare dem (Holst
1 986; Ingrisch & Ki:ihler 1 998).
Jordkrebsen lever som nævnt af
regnorme men også biller, billelar
ver, nøgensnegle, fluelarver, bænke
bidere og sommerfuglelarver står på
menuen. Selv om jordkrebs lever af
mange slags skadedyr er den para
doksalt nok blevet betragtet som et
skadedyr, måske fordi den skader
rødder med sin gravning. Arten blev
tidligere bekæmpet direkte med
bl.a. zinkfosfat og indirekte ved
pløjning (Ingrisch & Kobler 1 998).
I oktober 2007 blev Zoologisk
Museum kontaktet af medarbejde
re ved planteskolen Planteoasen i
Ballerup (Fig. 2), som havde fun
det en stor nymfe af jordkrebs
kravlende rundt på j orden ved

E t så usædvan ligt fund måtte un
dersøges nærmere, hvorfor forfat
terne besøgte planteskolen den
1 8 . oktober 2007 for at tale med
stedets medarbej dere. Det viste
sig, at jordkrebs var blevet obser
veret på stedet et par gange tidli
gere, og en rundvisning i området
afslørede adskillige potentielle le
vesteder (bunker af kompost,
nedlagte drivhuse mv.), men uden
at der blev gjort nye observationer
af arten.
Det er meget overraskende, at den
Københavnske vestegn er hjemsted
for de eneste nyere observationer af
jordkrebs i Danmark, idet onu·ådet er
intensivt bebygget og opdyrket. Et
så opsigtsvækkende dyr burde væk
ke opmærksomhed, og det synes
udelukket, at der kan være tale om
en overlevende bestand fra en tid før
det industrielle landbrug. De rappor
terede fra planteskolen dyr stanuner
sandsynligvis fra planter importeret
fi·a Syd- og Mellemeuropa, ligesom
det tilsvarende fund af løvgræshop
pen Uromenus mgosicollis (Serville,
1 839) ved Slagelse for et par år siden
(Buzzetti 2005). Hvorvidt det drejer
sig om en relikt bestand af jordkrebs,
eller om der er tale om indslæbte og
. undslupne eksemplarer fi·a plante
skoler, gartnerier og drivhuse bør
dog undersøges nærmere. Det er der-

for af stor betydning, at fremtidige
meldinger om jordkrebs dokumente
res bedst muligt, enten ved belægsek
semplarer, billeder, eller ved lokalise
ring af den tragtformede åbning i
jorden, som hannen benytter ti l at
forstærke sin sang, og fmfatterne
hører gerne om andre fund afjord
krebs i Danmark, således at vi kan
danne os et overblik over artens ud
bredelse og status.

Tak

Nanna Johansen og Joakim Jensen
fra Planleoasen takkes for oplys
ninger om fimdet samt mndvisning
på ftmdstedet.
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Rettelse
Desværre manglede Tabel 7 i følgende artikel i hæfte l :
Erik Aude og Jens Reddersen: Hvad styrer den botaniske naturkvalitet i mindre lovskove i det danske
landbrugsland?

Tabellen bringes her:

Respons-variabel

Parameter
estimat

F

VAN D LØB
SKOVAREAL

6,5
1 3,5

20

SKOVALDER

8,2

6

S-Skovarter

SKOVAREAL

( n=34)

SKOVALDER

5,1
3,6

29

0,9

6

S-total
( n = 1 80)

Forklarende variabel

VAN D LØ B
VAN DSPEJ L
S- Gammelskovsarter
(n=33)
Ellenberg-N

SKOVAREAL
SKOVALDER
MARKKANT
Areal

* P < 0, 05, ** P < 0, 01, *** P< 0, 001.

Sig nifikans

R2

niveau
16

18

***
***
*

0 ,65

***
***
*

0,77

*

-2,2

6

7,4

42
13

***
***

0,67

18
15

***
***

0,64

4,1
0 ,008
-0,5

Tabel ?: Sammenhængen mellem responsvariable (Artsantal, antal Skovarter, antal

Gammelskovsarter og Ellenberg-N) og fem forklarende variable. Test af alle fem
variable med standard Ieast sq uare reg ression . Kun signifikante variable er medtaget.
R2 gælder den fulde model med signifikante variable.

Relationship between S-total, S-Fores t species, S-Ancient fores t species, dominance
o f nitrophilous species and the five explaining variables (cfr. Tabel 1).
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B O GAN M E LDELSE
"Mika i urskoven" - fine,

farer og fremmede mennesker.

lærerige naturhistorie!· for bom

Mikas hule, lydbog på cd. Skrevet
og indtalt af Martin Keller med et
faktaafsnit af Tommy Dybbro læst
af Karsten Pharao, samlet spilletid
64 min. Gyldendal 2008. Vejl. pris:
99 la: ISBN: 978-87-02-06852-8
Mikas ven, lydbog på cd. Sla·evet
og indtalt afMartin Keller med et
faktaafsnit af Tommy Dybbro læst
afKarsten Pharao, samlet spilletid
58 min. Gyldendal 2008. Vejl. pris:
99 la: ISBN: 978-87-02-06853-5
"Mika i urskoven" er en serie af
historier for børn a f M a1tin Keller,
kendt fra bl.a. N aturpatruljen. De
fås dels som bøger, dels som
lydbøger på cd oplæst af forfat
teren, hvilket er den udgave, der
aru11eldes her.
Mika er en dreng på vel 9- 1 0 år, der
bor med sine forældre i kanten af en
stor urskov. Skoven er inspireret af
Bielowieza-skoven i det østlige
Polen, men historierne er ikke
fæstet nærmere i tid og sted.
Det er klassiske fOltællinger om at
vove sig ud fra den hjemlige tryghed
for at udforske verden med dens
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Spændingsniveauet tror jeg passer
fint til de fleste børn ned til 6-7 år.
Selv hørte jeg cd'erne sammen med
min datter Ida, der er 7 år og går i 2.
klasse, og hun var i hvert fald godt
underholdt.
Forfatteren vil dog mere end bare at
fortælle; de gode historier er et red
skab til at vække interesse for og
oplyse om naturen. Vi hører om
urskovens karakteristika - de man
ge døde og døende træer, osv. såvel som om nogle af de dyr, man
kan møde der. l øvrigt afsluttes
cd'erne hver især med et fakta
afsnit om regnskoven af Tommy
Dybbro fra WWF.
At bruge historier på denne vis er
ikke nyt - mon ikke mange læsere
af disse spalter kan mindes lignen
de historier af L ieberkind, Kipling,
Jack London, m . fl.? For det meste
fungerer metoden også fint her, dog
synes jeg, at fortællingerne om
Mika af og til taber fremdrift pga.
for mange fakta og forklaringer. Her
som i så mange andre sammenhæn
ge gælder det at less is more. En
enkelt decideret kikser er omtalen af
en "alfahan" i en ulveflok i "Mikas
ven": Det kan der næppe være

mange børn i målgruppen, der for
står, hvad er!
Som helhed er historierne om Mika
dog vellykket underholdning til
både hjerne og hjerte, og detmed et
kærkomment alternativ til den
strøm af tegnefilm, computerspil,
osv, som børn i dag bombarderes
med 24 timer i døgnet.
M it vigtigste forbehold retter sig
derfor mod os voksne, der måske
lidt for nemt lader os friste til at
spise ungerne af med en cd. Her er
det vigtigt at huske sig selv på, at
næsten uanset vore evner som ken
dere og formidlere af naturen, så vil
en tur ud eller en historie læst på
sengekanten give vore børn noget,
som end ikke den bedste cd kan.
Men på en dag, hvor man som
voksen ikke er leveringsdygtig i
noget mere, er disse cd'er bestemt
et lødigt alternativ. Dog forekom
mer det vel optimistisk, når
Gyldendal angiver målgruppen til
5 - 1 2 år. Jeg tror i hvert fald, at
mange 5-6-årige vil " stå af' på
mængden af fakta, mens mange 1 01 2-årige nok vil savne mere drama i
disse tider med action og superhelte
en 111asse.
Nils Grøngam·d

Mindt·e meddelelse:

Frøproduktion i en kystnær bestand af
Rynket Rose

(Rosa rugosa

Thunb.)

Materialer o g metode

Jens Reddersen1

Seed produetion in a coastal grassland population of the invasive
non-native

Rosa mgosa

Thunb.

In September 2005, a small study of seed produetion w as carried out on a
heavily Rosa rugosa-infected strip of othetwise plant and insect species
rich EU-Habitat-site at Fuglsø Strand (beach) in the Mols-area, Syddjurs
Municipality, Jutland, Denmat"k. The shrub was dense with varying height
averaging c. 70 cm. Although there was a tendency towards higher hip
number at increasing shrub height, this was not a significant relationship,
due to large variation and smal! sample size. Mean hip produetion was
23,5 hip s per m2 (range 2-5 1 ) and mean seed produetion 48,5 seeds per
hip (range 2- 1 50), resulting in an estimated mean seed produetion of 1 , 1 50
seeds per m2• All bips (n=342) and seeds (n= l 6,500) were able to float
when tested in buckets with local Kattegat-seawater (salinity 20%o).
Results are discussed in relation to literature, importance of seeds and
seedling establishment and nature conservation.
=

Key words: Rosa rugosa, invasive 5pecies, seed produ/dion, Denmark

Den invasive ikke-hjemmehørende
rose, Rynket Rose (Rosa rugosa),
har i årtier bredt sig på mange san
dede næringsfattige naturområder
(Jacobsen & Ejrnæs 2004; flere
miikler i Weidema et al. 2007).
Indtil for nylig har det skortet både
på generel viden om arten, dens
øgede udbredelse og konsekven
serne heraf i de berørte naturtyper.
Med Jacobsen & Ejrnæs (2004)
undersøgelse kom der dokumen
tation for artens store udbredelse i
prioriterede EU-habitatonn·åder og
-naturtyper. Bruun (2005) sikrede
med sin review-artikel et opdateret
og bredt biologisk-økologisk ud
gangspunkt for naturforvaltningen
af Rynket Rose. Med en workshop
fik Skov- og Naturstyrelsen også

piement til Jessens ( 1 968) klas
siske undersøgelser (ref. fra Bruun
2005) .

sat fokus på arten. Reddersen
(2006) dokumenterede og kvanti
ficerede de negative effekter på den
oprindelige flora på strandover
drev, mens Skov- og Natursty
relsen indledte en massiv bekæm
pelse af kystnære forekomster af
Rynket Rose i Habitat-områder,
hvor den store udbredelse af arten
"
vurderes at forhindre gunstig
bevaringsstatus".
I forbindelse med flora-under
søgelserne på Mols-Helgenæs
(Reddersen 2006) udførte for
fatteren også undersøgelser af
frøproduktionen i en veletableret
lokal bestand af Rynket Rose.
Denne lille supplerende under
søgelse publiceres her som et sup-

Undersøgelsesotm·ådet var et ca.
400 m langt sh·andområde nord for
P-pladsen ved Fuglsø Strand på
Mols (Syddjurs Kommune). Om
rådet er en del af et ellers artsrigt
strandoverdrev på marint forland
(Reddersen 2006). I 2005 var om
rådet under stærk tilgroning med
Rynket Rose, specielt i en brænnne
mellem den tidvist oprodede og
overskyllede forstrand og de ret
stejle, urtedækkede gamle
havskrænter (Figur l ).
Primo september 2005 blev der
foretaget bestemmelser af
dækningsgrad af Rynket Rose
hybenproduktion (antal hyben
pr. areal)
krathøj de
frøproduktion (antal frø pr.
hyben)
flydeevne hos hhv. hyben og frø
Arbejdet blev udført af 7 .-9. klasses
elever fi'a Toftevangsskolen i Ebel
toft som projekt i en Science-uge.
Eleverne fik først en introduktion,
dernæst udleveret skriflige instruk
tioner og dataark og havde derefter
forfatteren og to lærere til rådighed
under dataindsamlingen. Eleverne
udførte opgaverne pålideligt og
søgte vejledning i tvivlsspørgsmål.
Dækningsgrad af Rynket Rose
Dækningsgraden blev målt i tran
sekter vinkelret på kysten. Reb
med l m-markeringer blev udlagt
med faste melletmum vinkelret på
kystlinien fi·a kanten af den hvide
sandstrand og indefter til forkanten
af skrænten. Her noteredes dels
samlet antal meter og dels antal
meter-sektioner med dominans af
Rynket Rose (> 50% dækning).

DG! Kmpenhøj, Dragsmurvej 12, Fug/sø, DK-8420 Knebel. E-mai/: jens. reddersen@dgi.dk
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Hybenproduktion
l sammenhængende rosenkrat blev
alle hyben optalt inden for et fast
' prøveareal på 3 , 1 4 m2, afgrænset af
en ring, udlagt oven på roseme i et
udvalgt kratområde.
Krathøjde
Alle steder, hvor der blev optalt
hyben (N=48), blev der samtidig
målt krathøjde med målestokke (til
nærmeste l O cm-interval). Højder
blev yderligere målt ved 75 af prø
vefelterne fi·a flora-analyserne under
Rynket Rose (Reddersen 2006).
Frøproduktion
De hyben, der blev optalt, blev
efterfølgende plukket og her skøns
mæssigt opdelt i tre lige store
grupper af hhv. små, mellem og
store hyben. Hyben blev derefter
skåret op enkeltvis i hvide foto
bakker og frøene optalt (Figur 2).
Fig. l : Foto af undersøgelsesområdet ved Fugl sø Strand, sept. 2005 med
hovedparten af det ca. 0,3 ha store Rynket Rose-krat. Foto: DGI
Karpenhøj .
Stuco' area a l Fug/sø Beach, September 2005 sl10wing main part of0, 3 Iia
Rosa rugosa sln·ub.

Gennemsnit

Median

Prøvestørrelse

Simple mean

Median

Sample size

60%

45

60-70 cm

123

Min - max.

Dækningsgrad på
marint fortand

0 - 100%

Rose shrub cover on
coastal grassland

Flydeevne
Inden opskæring, blev flydeevnen
hos alle indsamlede hyben under
søgt i store hvide plastspande med
havvand taget direkte fra stranden.
Saliniteten blev ikke målt, men
overfladevand fra denne del af
Kattegat vil typisk have værdier på
ca. 20%o (www. wikipedia.dk).
Efter optælling af frø blev flyde
evnen bos frøene undersøgt på
samme måde.

Buskads højde (cm)
Rose shrub height

71,2 cm

10 - 155cm

Antal hyben l m2
Hip number l m2

2-51 / m2

23,5 / m2

48

48,5

342

2 - 1 50

72,1

1 17

10 - 150

47,1

111

9 - 105

25,5

1 13

2 - 87

Frø l hyben
Seeds /hip

- store hyben
- large hips

- middel str. hyben
- medium sized hips

- små hyben
- small hips

Tabel I. Oversigt over resultaterne af undersøgelsen på Fuglsø Strand,
Syddjurs Kommune i september 2005 .
Outline ofresu/Is oftl!e Rosa rugosa seed pmduclion s/uc6' carried out al
the Fug/sø Stmnd coastal gmss/and sile early September 2005.
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Resultater

Der blev udført i alt 45 linietakse
ringer til bestenunelse af rosernes
dækningsgrad (Tabel l ). Metoden
var ikke hensigtsmæssig, hvorfor
det kun skal nævnes at en fi·e
kvensanalyse viser, at medianen (n
= 45) ligger lige under 60%. Dvs. at
knapt 60% af transekterne havde
dominans af Rynket Rose i hele
længden. Hele 80% af transekterne
havde havde dominans af rose i
mere end 30% af længden.
Der blev udført i alt 1 23 højde
målinger i sluttet rosenkrat. Medi
anen lå tæt på høj deklassen 60-70

cm (Frekvens højdemål f 70 cm var
48% af målingerne) og det lå tæt på
gennemsnittet på alle målinger,
nemlig 7 1 ,2 cm.
Der blev optalt hyben i 48 prøve
flader. Gns. antal hyben pr. m2 var
23,5, men variationen var stor, 2-5 1
hyben pr. m2 (min-max). En analyse
af om højere buske bar flere hyben
gav en ikke-signifikant positiv kor
relation.
Regressionslinien viser, at buske på
50 cm havde ca. 18 hyben pr. m2,
mens buske på 1 80 cm havde ca. 36
hyben pr. m2• Det er især en meget
stor spredning på tallene, der gør
korrelationen ikke-signifikant, og
dermed gør det relativt lille antal
målinger til et problem for ana
lysen.
Tabel l viser en gns. frøproduktion
på 48,5 frø pr. hyben (samtlige hy
ben) med en betydelig variation
(min-max-værdier på 2 - 1 50). Ca.
l 0% af hyben rummede f l O frø, og
ca. 1 0% af hyben rummede 3 90 frø
(Figur 3). Selvom inddelingen af
hyben i størrelsesklasser er relativ
inden for den enkelte stikprøve, un
derbygger resultaterne klart, at frø
produktionen pr. hyben er meget
afhængig af hybenstørrelsen. Det er
ikke overraskende, men man kunne
dog forestille sig at små hyben inde
holdt små frø.
Man kan derfor estimere den årlige
frøproduktion til 23,5 hyben1m2 x
48,5 frø/hyben = 1 . 1 40 frø/m2•
I flydeforsøgene kunne samtlige
342 hyben flyde i havvand i mindst
l O min. I flydeforsøgene med ca.
1 6.500 frø kunne der ikke konsta
teres frø, der sank til bunds i de l 060 minutter forsøgene varede.
D iskussion

Rynket Rose har stor udbredelse
især i de kystnære områder langs de
indre danske farvande. Det gælder
både naturområder, bymæssig

Fig. 2: Et hyben opskåret under optælling - dette med med 38 frø. Foto:
DGI Karpenhøj .
A hip cut upfor seed co/ml - this on e containing 38 seeds. .
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bebyggelse, sommerhusområder,
vej- og havneanlæg osv. Arten er
nået frem ti l et stort antal af vore
øer, både de beboede og ubeboede.
Lokalt er det næppe størrelsen af
frøproduktionen og etableringen af
nye frøplanter, der har betydning
for udbredelsen af kystnære rosen
krat, men derimod den vegetative
vækst via lange tmde1jordiske ud
løbere (op til 2-3 m/år) fra allerede
etablerede planter.
I mange år har bekæmpelsen været
meget sparsom, lokal og usystema
tisk, men i de seneste år er bekæm
pelsen - primært i form af slåning 
øget stærkt (Skov- og Naturstyrei
sens arealer). Det er bl.a. en konse
kvens af en skærpet opmærksom
hed ift. Habitatdirektivets krav om
"gunstig bevaringsstatus" for en
række prioriterede og beskyttede
kystnære habitattyper samt gene
relt øget foktts på "invasive plante
arter" (www.nobanis.dk). Bekæm
pelse ved slåning vil ikke fjerne
krattene, men hæmme deres vækst,
primært holde buskadserne lave og
lysåbne og med lav hyben- og frø
produktion, men formentlig også
bremse buskadsernes horisontale
vækst. I denne situation kan frø
produktionen, frøspredning og
nyetablering af frøplanter igen få
øget betydning.
Højden af planterne var ca. 70 cm
med maximum 1 55 cm , hvor Bmun
(2005) angiver "stængler oprette til
1 ,5 (-2) m."
Jessen ( 1 958, c it. fra Bruun 2005,
p. 453) angiver 62 frø/hyben, som
er noget højere end denne under
søgelses 48,5 fi"ø/hyben. Til gen
gæld er variationsbredden i hans
undersøgelse (min-max: 20- 1 20)
mindre end her (min-max: 2 - 1 50).
Undersøgelsens estimat på total
årlig frøproduktion1m2 1 140 frø/
m2 er i god overensstem melse med
Nezhevenko ( 1 967, ci t. fra Bruun
2005, p.453) på 600 - 1 300 fi"ø/m2.
=
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Det lokale buskads var på ca. 300 x
l O m, dvs. 0,3 ha, hvilket produ
cerer ca. 70.000 hyben og ca. 3,3
mil l. frø/år i et onu-åde så tæt ved
havet, at de ved ekstremt højvande
kan blive skyllet i havet. Jacobsen
& Ejrnæs (2004) undersøgte lig
nende udbredelsen af Rynket Rose i
Syddjurs kystnære Natura 2000områder og fandt arten meget ud
bredt her, idet 25% af transekterne
havde en frekvens på over 75%.
Den kystnære frø- og hybenpro
duktion, der let havner i og spredes
over havet er altså potentielt stor.
Frøene synes at have god spirings
evne og de nye planter god vækst i
denne og l ignende habitattyper 
ikke mindst i forstyrrelsespræget
jordbund (Kollmann et al. 2007).
Bl.a. af denne gmnd konkluderede
de, at produktion og spredning af
frø (eller andre spredningsenheder)
er den begrænsende faktor for
Rynket Rose - i det mindste for
Vestkystens k litområder.
Nærværende undersøgelsen efter
viste også Jessens resultater ( 1 958,
cit. fra Bruun 2005, p . 453) mht.
flydeevne (24%o salinitet), idet alle
undersøgte hyben og frø uden und
tagelse kunne flyde i havvand
(S yddjurs-Kattegat-sal initet) .
Jessens forsøg viste hyben-flyde
evne i op til 26-42 uger. Herefter
kunne frøene flyde videre i mindst
4-6 uger og udviste herefter stadig
ikke nedsat spireevne.
Under danske forhold vurderer
forfatteren, at der selv med den
tiltagende slåning af Rynket Rose
fortsat vil være masser af flyde- og
spiredygtige hyben og frø, der
driver i land på kysterne langs de
indre danske farvande. Bekæm
pelsen vil nedsætte frøproduk
tionen, men formentlig ikke fjerne
den. Slåning er derfor et godt
redskab til at mindske den
horizontale vækst i rose-buskad
serne, mindske negative skyg
gevirkningen fra eksisterende krat i

forhold til oprindelig vegetation
(Reddersen 2006), men vil hverken
fjerne eksisterende krat, eller
eliminere frøproduktion og frø
spredning, og den vil kræve kon
stant opfølgning. Frøspredning kan
altså kun mindskes og ikke for
hindres. Derfor er det bedste bud
på forebyggende indsats mod
Rynket Rose at kortlægge hidtil
rugosa-frie" kystarealer og øer og
"
iværksættes grundig overvågning og
øjeblikkelig udryddelse af enhver
forekomst af Rynket Rose.
Tak

En stor tak til 7.-9. klasserne fra
Skelhøjeskole i Ebeltoft inkl. lærer
Winnie Egefjord, der i september
2005 udførte feltarbejdet.
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