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LEDER: "TIDSSKRIFTKONTROLLEN" PÅ BESØG 

Navlepilleri på højt plan forsætter 
på lederpladsen. I stedet for at bru
ge lederpladsen til at kommentere 
på forhold i den danske natur og 
naturbeskyttelse, fortsætter vi på 
Peter Plys'sk maner - vi vil høre en 
historie om os selv. 

Det går både godt og mindre godt
med Flora og Fauna og redaktionen 
og med udgiveren, Naturhistorisk 
Forening for Jylland. Nu forestiller 
vi os, at Smiley-ordningen også 
gjaldt for tidsskrifter, og at vi har 
uanmeldt besøg fra "Tidsskrift-kon
trollen". Nu opstiller vi et regnskab 
over plusser og minusser, og lade 
læserne fælde den endelige dom, sur 
eller glad smiley? 

ELITE 

God økonomi 
En uventet arv i 2003 på 322.000 
kr. efter skoleinspektør Jens Jacob 
& Kristence Marie Nielsen har 
været forvaltet forsigtigt, og har 
sila-et forening og bladudgivelsen 
lang tid fremover. Det - og gratis 
arbejde fra redaktion, bestyrelse og 
hjælp fra Naturhistorisk Museum -
er med til at gøre bladet bil ligt (190 
kr/år). 

Gode abonnenter 
Vi har ikke så mange, men til 

gengæld gode og trofaste abonnen
ter. Det er flot, at vi har 61 insti
tutionsabonnenter og 1 8  uden
landske. 

Stabil redaktion og blad 
De enkelte redaktører har generelt 
b levet længe på posten. Det gælder 
også de nuværende, Jon Feilberg & 
Jens Reddersen, der tiltrådte efter 
Thomas Secher Jensen i 2000. 
Bladet er i sin 114. årgang - det er 
da tradition, så det klodser. 

Bedre layout 
Med stor og gratis hjælp fra Theis 
Andersen på Naturhistorisk Muse
ums tegnestue fik F&F i 2003 nyt 
moderne layout med klassisk tone. 
Bl .a .  trykker vi i farver på a l le sider 
og tilskynder forfattere til at levere 
fotos. Det er lykkedes os at få flere 
men kortere og mere billedrige ar
tikler i bladet. 

Høj faglig standard og originalitet 
F&F er et af meget få naturhisto
riske tidsskrifter, der fastholder 
dansk sprog, men inter-nationale 
kvalitets- og originalitetsstandarder. 
Data bag vores artikler må ikke være 
publiceret før, og de underkastes 
kritisk anonym fagbedønm1else. 
Artikler kan søges i Damnark på 
www.bibliotek.dk og international 
(pga. engelsk titel og resume) i Bio
logical Abstracts. Artikler citeres 
jævnligt i fagartikler. 

Bred naturhistorisk emnekreds 
Hvor mange andre naturhistoriske 
tidsshifter er stærkt specialiserede 
(fugle, svampe, padder, etc.) er F&F 
tværgående indenfor al biologiens 
naturhistoriske faggren e, økologi og 
alle organismegrupper, flora, fauna 
og funga - sådan smil naturen er 
derude. 

Få abonnenter 
B ladet har kun nogle få hundrede 
abonnenter. Men det ville være 
motiverende, og evt. indbringende, 
med flere abonnenter. Vi må er
kende, at vi kender meget lidt til 
ønsker og luitik - både hos vores 
nuværende og potentielle 
abonnenter. 

Biologien /eve1; natwhistarien er død? 
Biologien har det fint i dagens 
Damnark, men mest som mila-o
biologi, molekylærbiologi og ge
netik. Naturhistorien har det ringe 
på universiteterne, i forskningen, i 
skolerne og i foreningslivet (dog 
undtaget visse internet-initiativer, 
som www.fbgleognatur.dk og 
www.dofbasen.dk). Er F&Fs lange 
tradition også en spændeh·øje? 

Ekskursionsberetningen er død? 
Ser man tilbage på gamle hæfter af 
F&F ser man mange eksempler på 
genrer, der er uddøde i (luget ud af) 
F&F. Det er det pudsige fund og 
biologi-kaJru11eraternes ekskursions
beretninger. Der var liv og kravl, sol 
og sommer og me1mesker i dem. De 
overlever på lavt blus på private 
hjemmesider eller i mindre lokale forts. s. 



Y n giefugle i galleriskov langs åen i 

Århus indre by 

Philippe Provenr;a/1 

Occurence and nesting densitiy of hirds in riverine urban environment 
In 2007 and 2008, using the territorial mapping method, the author stuelied 
the hird fauna (including occurrence and density of nesting hirds) in a small 
tree- and shrub covered area o f 7,2 ha along a river stretch of 929 m in the 
city center of Århus (Denmark). ln all, 38  hird species were recorded, 
among which 1 9  species were recorded as breeding. Great Tit Pams major 
and Chifchaf Phylloscopus collybita dominaled in both years. Compat·ed to 
similar studies in Denmark, the results showed a much greater occurrence 
ofhole nesting species, and of Chifchaf Phylloscopus collybita, W ren 
Trog/adytes troglodytes, Wood Pigeon Columba palwnbus and Blackcaps 
Sylvia at ricapil/a and a low density o f B lackbird Turdus ment! a. 

Key words: Bird census, urban environmenl, riverine environmenl, 
territorial mapping, Arhus, Dennwrk 

I 2007 og 2008 undersøgte jeg 
ynglefuglene ved Århus Å på en 
ca. l km lang strækning i det indre 
Århus by fra Thorvaldsens Gade 
til Ringgaden (Fig. l). Onuådet har 
karakter af en gal leriskov langs åen. 
Som naturområde, der får lov til at 
passe sig selv, er det unikt i 
midtbyen, hvis grønne arealer ellers 
består af plejede parker og haver. 

Metode 
Den undersøgte strækning er på i 
alt 929 m. Otnrådet er sammenlagt 
på 7,2 ha og er den inderste del af 
en "grøn kile", som begynder ved 
Brabrand Sø vest for Århus og 
følger Århus Å mod byens cen
trum. Otm·ådet, der er omgivet af 
beboelsesejendomme og erhvervs
bygninger, er forsynet med asfalt
erede gang- og cykelstier, men der 
er ingen motortrafik. 

blanding af vilde og dyrkede arter. 
Der gror bl .a. Æble lvfalus sp., 
Spidsløn Acer plalanoides, Ahorn 
Acer pseudoplatanus, Pi l  Salix sp., 

og Poppel Populus sp. Der er også 
ask Fraxinus excelsior og Eg Quer
cus sp. Specielt Pil og Poppel kan 
være høje, så vegetationen har ka
rakter af partier med høje træer 
vekslende med krat og mindre træer. 
I selve åen er der områder med Tag
rør Pliragmiles auslralis, sine ste
der 3-4 m brede. Længere væk fra 
åen er der bebyggede orru·åder og 
ruderater. 

Metodens grunddata findes i tabel 
l. I alt blev der registreret 2 1  gange 
i 2007 og 23 gange i 2008. Det sam
lede tidsrum i 2007 var på 1 5  t og 
55 min. (gns. 45 min.), og i 2008 1 2  
t og 3 6  min. (gns. 3 3  min.). 

I 2007 var registreringsperioden på 
1 2 1  dage (5/3 - 3/7). Observationer
ne skete mellem kl. 9 .06, og 20. 1 5 .  I 
2008 var registreringsperioden på 
1 1 5 dage (2 1 /3 - 1 3/7). Observatio
nerne fandt sted mellem kl. 8.08, og 
og kl. 1 9 .50. 

Alle observerede fugle blev arts
bestemt og plottet ind på et kort t i l  
senere kortlægning af territorier. Ud 

Vegetationen er ret varieret, da 
området i høj grad får lov til at 
passe sig selv, og består af en 

Figur l. Kort over området med angivelse af gærdesmutte-terri torier i 2007. 
Kort tegnet af Lars Skipper efter forlæg fra forfatteren. © Produktion : 
Århus Kommune. Teknik og Miljø. lnfmmatikområclet. November 2006. 
Map of t h e Census Area siwlvilig I•Vren-territories in 2007. 

'Naturhistorisk Museum, Wilhelm Meyers Alle 2 1 0, 8000 Arlws C. 

Flora og Faww 114(3-4): 53-58. Arlws 2008 5 3  



Figur 2. Århus A og censusområdet fra Ringgaden og mod centrum. 
A view ofthe river Århus Å and the census area 

over fugleart blev også noteret: 
sang, simultan sang fra to eller flere 
individer, sangflugt/parringsflugt, 
varsel, territoriale stridigheder, 
yngleadfærd (redebygning, rugning, 
fodring, pasning af unger). Desuden 
blev positionen af reder noteret, 
hvor artsbestemmelsen var sikker. 

Observationerne af de enkelte arter 
og disses adfærd blev senere plottet 
ind på artskort, således at disse kun
ne danne basis for kortlægning af de 

Antal optællinger- No. ofrecordiugs 

enkelte arters territorier. Territorieme 
blev kortlagt efter "territorial 
mapping method" (Bibby et al. 1 992; 
Nordisk Ministerråd 1 983). Der blev 
brugt mindst to sangobservationer 
som minimumskriterium for et terri
torium. Kriterierne for, at en art blev 
betragtet som ynglefugl, var rede
bygning, rugning, voksne i selskab 
med unger og/eller territorium. 

Grønirisken har svag territorialitet, og 
rederne kan være placeret tæt ved 

Stru·t fra hhv. Bymidte/Ringgaden-Start (locatiou) ofrecm·diug (ceuterlperipheiJI} 
Samlet tidsforbrug - Total time speut 
Gus. Tidsforbmg - Average time speut per recordiug 
Registreringsperiode (dage)- Recordiug seaso11 (110. ofdays) 
Dato, start, slut -Date, first cowltllast couut 
Klokkeslæt, startislut - Time af da y, start (earliest)leud (la test) 
Registreringer mellem kl. 08-12 - Recordiugs betweeu 08-12 hours 
Registreringer mellem kl. 12-17- Recordiugs behveeu 12-17 how·s 
Regish·eriuger mellem kl. 17-21 - Recordiugs behveeu 17-21 hours 

Tabel l. Oversigt over grundlæggende metodeoplysninger i hhv. 2007 og 2008. 
Basic infOrmation 011 recording conditions in 2007 and 2008, resp. 
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hinanden (Hansen 2002b, ss. 708-
709). Selv om der blev registreret 
adskillige sangobservationer og 
observationer af sangflugt, er det 
deJfor ikke muligt at opgøre, hvor 
mange par grønirisker der ynglede i 
området. 

Sammenligningen af artsforekom
sten mellem årene er gjort ved 
hjælp af henholdsvis et index for 
artslighed og et for tæthedslighed. 

Index for mislighed (Sørensens in
dex)= 2z/(x+y); hvor z= antal af 
fælles arter i de to undersøgelsesår, 
og x og y er det respektive antal ar
ter for hvert af årene. lndexet går fra 
O til l ,  hvor l angiver total lighed 

Index for tæthedslighed (density 
similarity index) = 2L: minimum 
(d l i ,d2i)/(D l +D2); hvor "mini
mum (d l i ,d2i)" =det tal, som er 
det mindste i talparret d l i og d2i, 
og hvor tallene d l  i og d2i står for 
det respektive antal af territorier 
for hver art i de to undersøgel
sesår, mens tallene D l Og D2 
står for det samlede antal ter
ritorier i de respektive år. In
dexet går fra O til l ,  hvor l angi
ver total l ighed i tætheden. 

Resultater 
I alt observeredes der 38 fuglearter i 
et eller begge af de to år (Tabel 2). I 
2007 var der 1 4  og i 2008 1 6  ynglen
de a1ter - i alt 1 9  ynglende arter. 
A1terne, antallet af territorier samt 

2007 
21 

15 l 6 
15 t 55 min 

45 min 
121 

5. mru·.-3. jul. 
09:06 l 20:15 

6 
8 
7 

2008 
23 
15 /8 

12 t 36 miu 
33 miu 

115 
2l.mru·.-13.jul. 

08:08 l 19:50 
10 
8 
5 



Figur 3. Musvitten udmærker sig ved den højeste domi
nans både hvad angår det samlede antal af ten·itorier og 
tæthed begge år. 

Figur 4. Ringduen havde en forholdsvis høj tæthed især 
i 2008. 

Great lil had the grertlest number of territories and the 
grertlest density in both years. 

Wood pigeon appeared at a relative/y high density, 
e.1pecially in 2008. 

territorietætheden fi·emgår af Tabel 4 
og 5. I 2007 blev der i alt registreret 
43, i 2008 i alt 56 territorier samt - i 
begge år - et ukendt antal ten·itorier af 
grønirisk. 

Skovspurv, grønbenet rørhøne, grå
krage og husskade havde alle kun et 
territorium i et eller i begge år, men 
deres reder og yngleadfærd er obser
veret over mange dage. 

Husskaden gellliemførte ikke ud
rugning, formentlig pga. forstyrrelser. 
Gråspmv blev tit set i under
søgelsesområdet, og småflokke havde 
deres foretrukne buskadser, men der 
blev ikke obselveret yngleaktivitet 

I 2008 var der et forøget antal regi
sh·erede territorier i forhold til 2007, 
ca. 20%, som især skyldtes forøget 
yngleaktivitet hos ringdue, b låmejse 
og gransanger. Begge år var musvit og 
gransanger dominerende arter (Tabel 
3). Der var elleve arter, som ynglede 
begge år. Disse repræsenterer 79% af 

arterne i 2007 og 69% af arterne i 
2008. 

Hvad angår territorierne, var de 
dominerende arter (> 5% territorier 
det pågældende år - se tabel 3) i 
2007: Solsort, musvit, gærdesmutte, 
gransanger, munk og bogfinke. I 2008 
var det: Ringdue, solsmt, blåmejse, 
musvit, gærdesmutte, gransanger, 
munk og bogfinke. I 2007 udgjorde de 
dominerende arter 79%, i 2008 
udgjorde de 88%. 

Index for aiis-similaritet for de yng
lende arter (species similarity index, 
Sørensens index)2 var 0,76. Index for 
artstætheds-similaritet (density 
similarity index) for de registrerede 
territorier var 0,77. 

Diskussion 
Kottkurrenceforhold 
Da musvit er en huleruger, nyder 
den godt af, at mmådets træer får 
lov til at passe sig selv, hvilket 
giver mange huller i træerne. At 

1 Grønirisken er lagel med i index for artslighed. 

musvit klart dominerer over blå
mejse (musvit havde 1 9% af samt
lige registrerede territorier mod blå
mejsens 6%) skyldes formentlig, at 
de to arter konkurrerer om rede
hullerne, men at musvit som den 
største og stærkeste får overtaget 
(Møller 2002, s. 643). 

Gransanger findes i blandskov samt 
krat på fugtige steder, hvor der også 
er høje  løvtræer (Laursen 2002, s. 
6 1 4). Dette passer godt med un
dersøgelsesområdet. Gransanger 
lever dog i stærk konkurrence med 
løvsanger (Laursen 2002, s. 6 1 6-
6 1 7), og dette er måske en af for
klaringerne på, at løvsanger mangler 
som yngleart i onu·ådet. Der er 
spredte observationer af løvsanger, 
men den har ikke ynglet i området 
siden midten af 1 990'erne (Pro
ven<;al 2007). 

Munk er en kraftig konkurrent til 
havesanger, og de to arter accep
terer sjældent hinanden inden for 
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deres territorier. Da munk om for
året ankommer før havesanger, må 
sidstnævnte kile sig ind mellem 
munkenes territorier (Laursen 
2002, s. 6 1 0, 6 1 2). Dette kan 
forklare, at munk fandtes i området 
med henholdsvis 3 og 4 territorier i 
de to undersøgelsesår, mens 
havesanger kun optrådte med l 
territorium og kun i 2008 (tabel 4 
og 5).  

Derimod kan det undre, at gærde
sanger ikke har etableret sig som 
ynglefugl, da området habitatmæs
sigt passer den fortrinligt (Laursen 
2002, s.  607). 

Skarv - Phalacrocora"C cm·bo 
Toppet lappedykker- Podiceps cristatus 
Gråand - A11as platyrhyllclws 
Spurvehag- Accipiter 11isus 
Grønbenet rorhane - Gallimila chloropus 
Blishane - Fulica atra 
Hættemåge- Lants ridibu11dus 
Sølvmåge - Lants argelilatus 
Ringdue - Columba palw11bus 
Hvid vipstjert - Moracilla alba 
Korttået træløber- Certia brachydactyla 
Blåmejse· Pants caent!eus 
Musvit - Parus major 
Jemspurv - Pnmella moduloris 
Rodhals - Erithacus rubecula 
Solsort - Turdus menda 
Sangdrossel - Turdus philomelos 
Råge - Con>us frugilegus 
Gråkrage- Corvus c01·one corui_y 
Husskade - Pica pica 
Allike- Con>us lilOlledu/a 
Gærdesmutte- Troglodyres troglodyres 
Gransanger - Phylloscopus collybita 
Lovsanger- Phylloscopus troellilus 
Tornsanger- S}1lvia communis 
Munk- Sylvia an·icapilla 
Gærdesanger - Sylvia cwntca 
Havesanger - Sylvia borin 
Rorsanger - Acrocephalus sci1paceus 
Kærsanger- Acrocephalus palusn-is 
Rodstjert - Phoe11icurus plwe11icunts 
Gronirisk- Cm·duelis cldoris 
Bogfinke - Friligilla coelebs 
Kvækerfinke- Friligilla 111011tifi'i11gilla 
Gråsisken - Cm·duelis f/ammea 
Dompap - P;nhula pyrrlwla 
Skovspurv - Passer montanus 
Gråspurv - Passer damesficus 
Antal arter l Number of species 

Hab ilal og trofiske for/w/d 
To fuglearter hørte klart til akvati
ske habitater, nemlig gråand og 
grønbenet rørhøne. Hertil kan også 
regnes rørsanger og kærsanger. 

B landt de arter, som hører til krat
og skovhabitater, fandtes her ring
due, blåmejse, musvit, solsort, rød
hals, gærdesmutte, gransanger, 
munk, havesanger, bogfinke og 
grønirisk. Alle disse arter har des
uden tilpasset sig kulturlandskabet 
og villahaver. 

Husskade og krage er arter fra mere 
åbne landskaber, men som har til-

2007 2008 

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

x 
x x 
x x 
x 

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

x 
x 

x x 
x x 
x x 
x 

x 
x 

x x 
x x 
x 
x 
x x 
x x 
x x 
32 30 

Tabel 2 .  Registrerede fuglearter i undersøgelsesområdet i et eller begge år. 
Total l ist of'b ird spec ies recorded in the censns area in one or both years. 
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passet sig byernes levesteder, hvor
imod tornsanger er en art, som yn
der det åbne landbrugsland, dog evt. 
ruderater med spredte buske. 

Der var en klar overvægt af insek
tivore fuglearter (Tabel 4), hvor in
sekter og andre invertebrater spiller 
den største rolle som føde i yngle
tiden. Omnivorer er arter, som lever 
i lige så høj grad af dyrisk føde som 
planteføde, mens herbivm·er er ar
ter, som lever overvejende af plan
teføde. Af om n i vore arter var der 
fem arter, og afherbivorer var der 
kun to m1er. 

Området domineredes af arter, hvis 
reder anbringes i krat eller træer. De 
stod for 69% af samtlige registre
rede territorier, dertil må lægges et 
ukendt antal grønirisk-reder. Om
rådet blev dernæst karakteriseret af 
det store antal hulrugere, som 
udgjorde 26% af samtlige re
gistrerede territorier. Arterne omfat
ter musvit, blåmejse og skovspurv. 
Det bør i deLme sammenhæng 
nævnes, at der ikke er set rede
kasser i området. 

De resterende territorier (5%) var 
arter, der anbringer deres rede på 
jorden, på vandet, i tagrør eller i 
vegetation, hvor tagrør går over i 
anden vegetation. 

Sammenligning med andre under
søgelser 
Andre undersøgelser af tætheder i 
vil lahaver i Århus og Ålborg fra 
1 97 1 ,  1 972 og 1 975 viser, at solsort 
var den klart dominerende med op 
til 38 territorier pr. 1 0  ha (Møller 
1 976). Til sammenligning fandt jeg 
kun tætheder på 8,3 og 6,9 ter
ritorier pr. JO ha i hhv. 2007 og 
2008. Det svarer mere til de tæt
heder, man finder i artens naturlige 
habitat skov, op til l O territorier pr. 
l O ha (Hansen 2002a, s. 580). 

Møller ( 1 976) fandt tætheder for 
musvit i tre vi l lakvarterer på 6,6; 



Figur 5. Gransangeren var den næstdominerende, både 
hvad angår det samlede antal af ten·itorier og tæthed. 
Ch! fclwfwas second in number o{ territaries and density. 

Figur 6. Blåmejsen klarer sig dårligt i konkurrence med 
musvitten på censusområet. 
B lue tit is outcampet ed by great tit in the census area. 

N D% D/10 hn 6,6 og l ,8 territorier pr. l O ha. Til 

2007 2008 2007 2008 2007 2008 sammenligning fandt j eg tætheder 

Gråand- Auas plat;l!ynchos o l o 1,8 o 1,4 på 1 1  og 15 territorier pr. l O ha i 

Groubenetrørbone- Galinula chloropus l 2,3 1,8 1,4 1,4 de to år. Det formodes, at forskel-

Ringdue- Columba palumbus 2 5 4,7 8,9 2,8 6,9 len skyldes, at vi llahaver og andre 

Solsort-Turdus memla 6 14 8,9 8,3 6,9 plejede områder i Møllers ( 1 976) 

Rødhals- Erithacus rubecula o l o 1,8 o 1,4 undersøgelse indeholdt færre træer 

Blåmejse- Pams caemleus 2 4 4,7 7,1 2,8 5,5 med naturlig ældning og huldan-

Musvit- Pams major 8 Il 19 20 Il 15 nelse. Møl ler ( 1976) omtaler ikke 

Gråkrage- Corvus corone conlix l 2,3 1,8 1,4 1,4 t i lstedeværelse af redekasser i sin 

Husskade- Pica pica l o 2,3 o 1,4 o artikel. 

Gærdesmutte- Troglodyt es troglodytes 6 5 14 8,9 8,3 6,9 
Gransanger- Phylloscopus collybita 6 IO 14 18 8,3 14 Sammenligning afterritorietætheder 

Munk- Sylvia africapilla 3 4 7 7,1 4,1 5,6 for ringdue, gærdesmutte og munk 
Havesanger- Sylvia bor i u o o 1,8 o 1,4 viser også støn-e tætheder for alle 
Tomsanger- Sylvia comm1111is o l o 1,8 o 1,4 arter i min undersøgelse sammen-
Rørsanger- Acrocephalus sci1paceus J o 2,3 o 1,4 o l ignet med Møller ( 1 976). Også det 
Kærsanger- Acroceplwlus palustris o o 1,8 o 1,4 kan sandsynligvis tilskrives et stort 
Bogfinke- Friugilla coelebs 5 12 8,9 6,9 6,9 antal af høje træer med veludviklet 
Granirisk- Cm·due/is chiaris ? busk- og kratvegetation, som man 
Skovs�urv- Passer 111011fauus o 2,3 o 1,4 o ikke finder i velplejede villahaver. 

Total 43 56 100 100 61 78 Antallet af gransanger og løvsanger 
har gennem de sidste 30 år udviklet 
sig forskel l igt, da gransanger er gået 

Tabel 3. Antal registrerede territorier (N) i det 7,2 ha store censusotmåde 
frem og løvsanger tilbage (DOF-
punkttællinger, www.dof.dk). Den 

sammen med artsdominans (D) og territorietæthed pr. IO ha (D/IO ha). forskel kommer også fi·em ved sam-
Tota! nun1ber of ferritaries (N) within the7,2 !w census area a!ong with spe- menligning med Møller ( 1 976). Han 
cies dominance (D) and density of territories (D/l O ha). fandt få eller ingen gransanger, mens 
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Figur 7. Bogfinken hører ti l  de dominerende ynglearter i 01mådet. 
Chaj(inch betonged to the dominating breeding species in the census area. 

jeg fandt en stor tæthed af gran
sanger. For løvsanger forholdt det 
sig omvendt. Jeg havde ikke yng
lende løvsanger i mit område, men 
Møller ( 1976) havde flere løv
sangere i tælleområdet i den nord
lige del af Århus. 

Tak 
Seniorforsker Poul Hansen, Na
turhistorisk Museum, takkes 
varmt for engageret rådgivning og 
rettelser af manuskriptet. Cand. 
scient. PhD. Ole Frimer takkes 
meget for kritisk gennemlæsning af 

Antal arter Antal arter 0/o af:.1rter 0/o af arter 
2007 2008 2007 2008 

Insek1ivorer 8 11 57 69 
Omnivorer 29 19 
Herbivorer 14 13 

Tabel 4. Antal registrerede (og andel af) arter, fordelt på fødegruppe. 
Number of recOI·decl species (and proportion o_ f"species) by nwin groups of 
feeding biolOg)'. 
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manuskriptet og for god 
rådgivning. Lars Skipper takkes for 
at have tegnet kortet t i l  Fig .  l. 
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Den kinesiske uldhåndskrabbe i Danmark: 
En stadig indvandrer 

Ole Sec/1er Tendal ' 

T h� Chin�se mitten crab in Denmarie a continual immigrant. The 
Clunese mttten crab (Eriocheir sinensis Milne-Edwards, 1 853) appeared 
m Damsh waters in the 1 920'ies, the first established record being from 
1 927. Dunng the next decennia, i t was reported from localities scattet·ed all 
over the counh·y, mostly along the coasts, less frequently in freshwaters. 
The pres

.
ent investigation compare eat·lier and previously published 

observatiOns ( 1 967- 1 986) to more recent recordings ( 1987-2008), based 
o n the samples and arehives o f the Zoological Museum, interest from the 
medta, and records and reports from biologists and fishermen. Distribution 
patterns are largely similar for the two periods. Ovigerous individuals have 
been recorded several times, but reprodnetion is unsuccessful, except 
perhaps for at a few localities in the southernmost West-Jutland. Danish 
�opulatio

.
ns thus stil l  appear to be maintained through continuous 

nrumgratwn from e.  g. German breeding populations, combined with fair 
competitive power, longivity, high survival rates and perhaps occasional 
tranport by ships. 

Key words: Eriocheir sinens is, lviilten crab, Den mark, population 
mamtenance 

Den kinesiske uldhåndskrabbe 
(Eriocheir sinensis Milne
Edwards, 1 853)  blev så vidt vides 
fanget første gang i danske 
farvande i marts 1 927,  da en fisker 
fik en stor han i sit torskegarn ud 
for Lyngby landingsplads mellem 
Agger og Nørre Vorupør på 
Jyllands vestkyst .  Eksemplaret 
kom ad omvej e  til Zoologisk 
Museum i København, i hvis 
samlinger det stadigvæk findes i 
god stand (Fig. 1 ) . Der gik herefter 
over 6 år før man officielt så mere 
til uldhåndskrabben. [ årene 1 933-
35 indberettedes imidlertid pludse
l ig så mange fund fra forskellige 
dele af Danmark, at daværende 
professor i zoologi Adolf Jensen 
skrev en afhandling om denne 
nyindvandrers forekomst i landet 
(Jensen 1 936). 

U ldhåndskrabben vakte betydelig 
opsigt, og i de følgende 40 år 
nævntes den ofte i håndbøger (bl .a .  
Lieherkind 1 937;  Wesenberg-Lund 
1 937;  Poulsen 1 950;  Bertelsen & 
Poulsen 1 968;  Christiansen 1 969; 
Wolff 1 978;  Køie & Kristiansen 
2000) samt i medierne og flere fag
tidsskrifter, ligesom en del eksem
plarer blev indleveret til Zoologisk 
Musemn og Danmarks Akvarium. 
En status 1 927-86 publiceredes af 

Figur l .  Det første danske eksem
plar af Kinesisk Uldhåndskrabbe 
en han. Zoologisk Museums sam� 
tinger. Foto: Gert Brovad. 
The first specimen of the Chinese 
mittencrab taken in Denmark, a 
male. The co/lee/ion o(the Zoo
logical A1useum. 

'Zoologisk Museum, SNM, Københavns Universitet, Universitetsparken 15, DK-2100 København ø. E-mai!: 
OSTendal@snm.lw.dk 
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Figur 2. Fund af uldhåndskrabber i Danmark 1 967-2008. Røde 
markeringer: 1 967- 1 986. Blå markeringer: 1 987-2008. 
Records o f Chinese mittencrabs in Denmark 1967-2008. Red dots: 1 967-
1986. Blue dots: 1 987-2008. 

Rasmussen ( 1 987). 

Her gives en liste over de indberet
tede fund fra perioden 1 987-2008, 
et udbredelseskort over fundene 
fra 1 967 ti l  2008 og nogle biolo
giske kommentarer baseret på det 
generelle bil lede af fangsterne. 

Materiale 
Eksemplarerne er, bl.a. efter 
henvendelser via medierne som har 
været meget interesserede og 
hjælpsomme, indsendt af biologer, 
erhvervsfiskere og fritidsfiskere 
(Appendiks l ) .  I nogle ti lfælde 
foreligger kun en meddelelse, men 
da arten er let at kende, er be
stemmelsen accepteret. l de senere 

6 0  

år medsendes oftest digitale foto
grafier. En særlig kilde til infor
mation er et uformelt netværk 
vedrørende invasive arter, som 
blev dannet af interesserede under 
Det 1 4. danske Havforskermøde 
på Syddansk Universitet (Odense) 
i januar 2007. 

Fund 1987-2008 
Fra perioden efter Rasmussens 
oversigt ( 1 987) foreligger ca. 30  
fundsteder og indberetninger 
(Appendiks l ;  Figur 2). Til trods 
for den ti lfældigt prægede indsam
ling af data ses det, at u ldhånds
krabben findes over hele landet 
en konklusion der støttes af 
sanm1enligning med de tidl igere 

fund, her medtaget for 1 967- 1 986 
(fig. 2), men som også fremgår af 
l itteraturen (Rasmussen 1 987; 
Tendal upubl .). Der er ingen re
gistrerede fund i perioden 2000 -
2004 (Appendiks l). Tidligere 
lignende perioder er 1 939-52 og 
1 960-72 . Krabben var sikkert ikke 
sjældnere i disse perioder, idet den 
hele tiden har været talrig i Tysk
land. Der er snarere tale om at, 
fordi arten var blevet kendt, er 
fund ikke blevet indberettet, når 
der ikke var nogen tilskyndelse ti l  
det i form af indberetningspligt, 
forespørgsler ti l  fiskere, opfor
dringer i medierne etc. 

Bornholm indtager en særstill ing; 
her er det tidligst kendte fund fra 
1 967 og resten fra efter 1 998 
(Tendal 200 l ,  2003) i overens
stemmelse med, at uldhåndskrab
ben forekommer hele Østersøen 
rundt og bestandene er vokset i de 
senere år (Gollasch 2006; Lundin 
et af. 2007; Norman! et af. 2000; 
Panov 2006). 

El leve fundsteder fra perioden 
1 927 t i l  2008 er i åer og søer, hvor 
man kan forvente, at et så påfal
dende dyr bemærkes, hvis det 
optræder a lmindeligt. Fangster er 
gjort i Vidåen ( 1 935), herunder 
Bønderby Sø v. Møgeltønder 
( 1 955 ,  1 956), Ribe Å (hele 
perioden 1 934-2008), Stavids Å v. 
Odense ( 1 935), Gudenåen (Tange 
Sø) ( 1 937), Aarhus Å (Brabrand 
Sø) ( 1 984), Køge Å ( 1 934- 1 938), 
Tingsted Å på Falster ( 1 935),  
Susåen ( 1 935 ,  1 936), Haderslev 
Dam (i hvert fald 1 994-2008) og 
Nældevad Å på Lolland (2007). 

Forplantning og bestandens 
opretholdelse 
En del indberetninger omfatter 
kønsbestemmelse af dyrene. 
Samlet set kan konstateres et l i l le 
overtal af hanner, men da uld
håndskrabberne langs kysten tit 
fanges sammen med strandkrabber, 
kan hunnerne let overses, fordi 



deres klosakse har mindre på
faldende 'uldhårsbeklædning' end 
hannernes. Der er derfor ikke 
grundlag for at tro, at kønsfor
delingen er ulige. Af samme grund 
lægger man ikke mærke til små 
individer, og der er da heller ikke 
registreret individer med skjold
bredde mindre end knapt 4 cm. 
Ægbærende hunner er rapporteret 
nogle få gange (Køge Bugt 1 938,  
1 947; Hvide Sande 1 957, Randers 
Fjord 1 959, 2007); æggene var i 
alle tilfælde uudviklede. En und
tagelse er Ribe Å, hvor bestanden 
gennem årene er vokset. Den 
omfatter både hanner og hunner, og 
om foråret, når de vandrer ud af 
åen, har hunnerne ofte iøjnefal
dende sorte ægmasser under hale
skjoldet (fisker Gert Mikkelsen, 
pers. comm. 2009). Det vides ikke, 
om reproduktionen lykkes i 
området ud for Ribe Ås munding. 

I en modellering af uldhåndskrab
bens chancer for at finde passende 
levesteder i Europa, kommer indre 
danske farvande og det meste af 
Østersøen ud med 50% eller min
dre (Herborg et al. 2007). Dette 
støtter den opfattelse, at artens 
vedvarende tilstedeværelse i disse 
områder opretholdes gennem en 
kombination af, at den er meget 
konkurrencedygtig, at individerne 
opnår høj alder, og at der sker en 
stadig indvandring sydfra. Lej
lighedvis utilsigtet skibstransport 
kan sikkert også ske. 

Generel konklusion 
I Danmark medtages uldhånds
krabben sædvanligvis både i over
sigter over nyinvandrede arter og 
over invasive arter. Rubriceret med 
nutidens terminologi er den imid
lertid hverken det ene eller det an
det. Da den kom til Tyskland for 
l 00 år siden, udviklede popu
lationen sig efter det mønster, vi i 
dag ville kalde en invasiv arts, men 

Appendiks l: Se side 62! 

dens ankomst til Danmark for 80 
år siden var indvandring ved egen 
hjælp, og man kan i nutiden næppe 
kalde uldhåndskrabben en nyind
vandrer nogen af stederne. I Tysk
land og andre egne af Vesteuropa 
danner den i dag faste popula
tioner, og som en permanent del af 
faunaen har den i større eller min
dre grad fundet sin plads i lokale 
økosystemer. I Danmark er den 
også en permanent del af faunaen, 
men dens tilstedeværelse er afhæn
gig af stadig indvandring. I inva
sionsbiologien er der ikke nogen 
term for dette fænomen, som i 
zoogeografien kaldes expatriation. 

Tak 
Et stort antal personer fra alle dele 
af landet har leveret eksemplarer 
og information, se appendiks l .  De 
takkes hjerteligtst; uden dem havde 
dette arbejde ikke kunnet gennem
føres. 
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o-, 
N Appendiks l. Fund af Eriocheir sinensis i Danmark 1987-2008. 

Records ofEriocheir sinensis in Denmark 1987-2008. "Han" (male), "hun" (female), "skjoldbr." (carapax width), "ex." (specimens). 

Tidspunkt 
Time 
1987-2008 

1994 -2008 

20.04.1997 
Maj 1998 
Maj 1999 
Sep. 1999 
29.10.2005 

Juli 2006 
04.02.2007 

06.03.2007 

Feb-mar, 2007 
14.03.2007 
15.04.2007 
30.04.2007 
08.05. 2007 

13.05.2007 
07.06.2007 

14.08, 2007 

16.10.2007 
02.11.2007 

l 0.11.2007 
15.11.2007 
18.11.2007 
17.04.2008 
25.04.2008 
26.09.2008 
o 1.12.2008 

Sted 
Sit e 
Ribe A 

Haderslev Dam 

Veststranden, Rømø 

l sømil NNV for Rønne Havn 

l sømil NNV for Rønne Havn 

Ud for Hasle Havn 

Kragevig ud for Sakskøbing Fjord 

Kolding Fjord 

Lyngså Strand 

Boels Bro i Odense Fjord 

Øster Hurup Havn 

Øster Hurup Havn 

Fjellebroen ml. Faaborg og Svendborg 

Ud for Oreby Havn, Sakskøbing Fjord 

Randers Fjord 

Uden for Oreby Havn 

Ud for Bramslev Bakker, Mariager Fj. 

Lodsbroen, Skælskør 

Nældevad Å v. Knuthenborg, Lolland 

Feddet i Fakse Bugt 

Feddet i Fakse Bugt 

Feddet i Fakse Bugt 

Feddet i Fakse Bugt 

Indsejlingen til Præstø Fjord 

Indsejlingen til Præstø Fjord 

Ishøj Havn 

Sæby syd for Frederikshavn 

Antal, køn mm. 
Number, sex, etc. 
50-100 ex. pr. år, både hanner og hunner 

l 0-12 ex. pr. år, både hanner og hunner 

l ex. 

l han 

l han 
3 ex.; l hun 6.5 cm skjoldbr., l han 56 mm 

ex. 

ban 

l hun, 6 cm skjoldbr. 

2 ex., der blev knust i garnhaleren 

l ban, 7 cm skjoldbr. 

l ex. 

l ban, 5,8 cm skjoldbr. 

l hun m. ægmasse, smidt 

efter nogle dage. Ca. IO cm skjoldbr. 

Temp. ca. l3°C 

l han, 5 cm skjoldbr. 

l ex. 

han 

ex. 

han 

han 

ban og l hun 

2 hunner 

l han. 5,5 cm skjoldbr. 

3 ex .. 2 banner begge 5,5 cm skjoldbr., J hun 

l ex. 

l han, 8,5 cm skjoldbr. 

Navn på observatør 
Name, observer 
Fisker Gert Mikkelsen, Ribe & biolog Allan Rydal 

Jensen, Miljøcenter Ribe 

Fisker Svend-Arne Sørensen, Haderslev & biolog 

Kim Hansen, Miljøcenter Ribe 

Fritidsfisker Martin Reimers, Gråsten 

Fiskeskipper Paul Clausen, Rønne 

Fiskeskipper Paul Clausen, Rønne 

Fiskeskipper Knud Finne, Hasle 

Fritidsfisker Carl Erik Hansen, Sakskøbing & 
biolog Beth Søeborg Lundholm, Miljøcenter 

Nykøbing F 

Biolog Henrik Flintegård, Nordsømuseet 

Fisker Jan Thomsen & biolog H. Flintegård, 

Nordsømuseet 

Fritidsfisker Leif Aagaard & biolog Lars Johansen, 

Fjord & Bæltcentret 

Biolog H. Flintegård, Nordsømuseet 

Biolog H. Flintegård, Nordsømuseet 

Fritidsfisker Peter Clausen, Vester Skerninge 

Fritidsfisker Carl Erik Hansen, Sakskøbing 

Naturvejleder Jeppe Bergbuis, Randers 

Fritidsfisker Carl Erik Hansen, Sakskøbing 

Fritidsfisker Willy Brorstrup, Hobro & biolog 

Finn Andersen, Miljøcenter Aalborg 

Mie Hostrup, Skælskør & biolog Beth Søeborg 

Lundholm, Miljøcenter Nykøbing F 

Biolog Lene Koch, Miljøcenter Nykøbing F 

Fritidsfisker Poul Diinweber, Præstø & biolog 

Beth Søeborg Lundholm, Miljøcenter Nykøbing F 
- do. -
- do. -
- do. -

- do. -
- do. -

Naturvejleder Lykke Hjort Mikkelsen, Ishøj 

Biolog H. Flintegård, Nordsømuseet 



Atlasundersøgelse kontra hjemmeside
baseret artsdatabase - en casestory med 
sommerfugle 

Jens Reddersen1 

TraditiOJtal atlas mapping sm·vey versus homesite based species data 
base - casestory with butterflies. 
Traditional natura! bistory amateur collectors seem to be an endangered 
race. Collectors, collections, basic natura! history recording and amateur 
pubheation have declined dramatically over the last decades. However, re
cently, a new internet-based species database have gained momentum, 
joinjng more and more of both old and new collectors, providing identifi
cation keys, excellent photo material, identification courses, acttve and fast 
identification forums and easy-to-use species database entries. 

Thi s paper aim to test whether the quantity and qua li ty o f thi s new in
ternet-database can match traditional amateur mapping surveys testing 
available internet database data from www.fugleognatur.dk against the 
higbly estimated butterfly data from Stoltze ( 1 994). From both datasets, I 
extracted variable values on dish·ibution range and total abundance, respec
tively. Besides, the percentage identity in species dish·ibution maps were 
estimated by eye. 

Althougit data related to different years ( 1 990-93 and 1 994-2008, resp.), 
regression analyses showed a high positive cotTelation between bo�h 
distributional and abundance data from the two datasets. Dtstnbutlon 
maps sbowed largely similar distribution patterns averaging c. 80% simi
larity with most variation coming from migrating non-establisbed butterfly 
species or species exitibiting large scale actual changes in distribution and 
abundance over the last two decades. Tims, overall, tbe analyses showed 
high qua li ty of the new "chaotic" hottom-up organized collectors activities 
and entries into the new succesfull database. 

Results are critically discussed and suggestions for tb e improvement of the 
internet database and database entries are proposed. 

Key words: ButteJjlies, skippers, Lepidoptera, distribution, abundance, 
Denmark, atlas mapping survey, homesile basecl species data base 

Det siges ofte, at amatør-naturhi
storien og dens foreninger er i dyb 
krise (senest Jensen 2008). De klas
siske naturhistoriske foreninger, 

deres medlemstal, tidsskrifter og 
aktivitet går som helhed tilbage, 
måske med undtagelse af Dansk 
Botanisk Forening (Urt) og Dansk 

Om i to logisk Forening (Dansk 
Ornitologisk Tidsskrift og Fugle). 
Netop de to foreninger har det til 
fælles, at de dels omfatter store, 
populære og overvejende letgen
kendelige og let-sete organisme
grupper (planter, især blomster
planter, og fugle) og dels at de 
begge igermem en del år har gen
nemført veltih·ettelagte og velfor
midlede undersøgelser over arternes 
udbredelse, hyppighed og løbende 
ændringer i bestande, der har mobi
liseret mange aktive medlemmer 
(hhv. Atlas Flora Danica, Fugle
Punkttællinger mm.). 

Det er fra tid til anden lykkedes at 
matche denne indsats i mere kort
varige målrettede kortlægnings
projekter -mest kendt og vellykket 
er nok Michael Stoltze atlas
undersøgelse af Danske Dagsom
merfugle (Stoltze 1 994, 1 996, 
1 997). Her er mobiliseringen dog i 
bedste fald kortvarig og står og 
falder med enkeltpersoner og deres 
tidsafgrænsede projekter (Dam
gaard 1 997;  Tolsgaard 200 1 ;  Baagøe 
& Jensen 2006). 

Der har været en voksende bekym
ring over det faldende antal aktive 
naturhistorikere og over den afta
gende interesse for naturvidenskab 
generelt, og det har bidraget til en 
udbredt ønske om mere borger
inddragelse i natur- og miljøfor
valtningen. De senere år har således 
budt på et voksende antal "folkelige 
kortlægningsprojekter", fx under 
www.obsnatur.dk, hvor folk i 
forskellige projekter har skullet 
"hjælpe forskerne" med at kort
lægge bestemte skalbærende snegle 
(Den store Sneglej agt), fugle ved 
foderbrættet ( Den store Vinter
fugletælling 2008-09), padder (Den 
store Paddejagt 2007). På samme 
måde har man i forskellige projekter 
bedt om hjælp til kortlægning af 
nye arter som Iberisk Skovsnegl 
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Tabel l .  Oversigt over de fem 
variabler, der bruges i sanu11en
ligningen af data over udbredelse 
og hyppighed af danske dagsom
merfugle fra to store men uafhæn
gige datasæt, hhv. Stoltze ( 1 994) 
og www.fugleognatur.dk. 
List o/thejive variables IISed in 
tile comparison ofdistributiona/ 
and abundance data 011 Danisil 
butlei_fly species ji-om two lwge but 
independen t data sets, Stoltze s 
(1994) Danisil bufle1j1y nwpping 
survey 1990-93 and file iniemel 
database \\1\V\v.fitg!eognalul:dk 
/994-Nov.2008. 

(Pagh et al. 2006), Kæmpe-Bjørne
klo (tidligere hos Århus Amt -
www.aaa.dk) og Dræber-gople 
(O.S. Tendal, Berl. Tid. 5 .  juli 
2008). Denne forfatter mener dog, 
at hovedparten af "folkeundersø
gelserne" lider fælt under dårlig da
tasikkerhed, usystematisk data
indsamling og dårlig planlægning 
af, hvilke spørgsmål undersøgelsen 
faktisk ( l )  skal svare på og (2) har 
en chance for at svare kvalificeret 
på. Det er da også både karakteri
stisk og beklageligt, at der er 
publiceret meget lidt udfra disse 
data -på nær måske et ikke nær
mere analyseret og vurderet udbre
delseskort. Det får derved ofte 
mere præg af pædagogisk øvelse -
borgerinddragelse som et mode
fænomen og for dens egen skyld. 

En helt ny spiller har dog meldt sig 
på banen, nemlig et "privat" initia
tiv - den rent internet-baserede 
observations-database www. fugle 
ognatur.dk (FN). Selv om den 
minder om dofbasen (www.dof. 
dk), er FN en interessant fornyelse 
i dansk naturhistorie. FN er siden 
starten i 200 l vokset fra at være 
en lille fugleorienteret database, 
over at omfatte flere og flere orga
nisme-grupper, lokaliteter og 
observatører, til i dag at være den 
helt dominerende og-sammen 
med www.dof. dk - at være den 
mest velorganiserede internet-
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Udbredelsesdata l Distribulional data: 
MS%-allas: 
Procentandelen af samtlige danske 10x10 km 
UTM-kvadrater med observation( er) af arten i 
atlasundersøgelsen 1 990-93 (Stoltze 1 994) 
FN-Iokanl: 

The percentage of all Danis/J 10x10 km UTM
squares wilh observation( s) of species in 
1990-93 mapping survey (Sioltze 1994) 

Total antal lokaliteter i Danmark, hvor arten er Total no. of siles in Denmark, where the spe-
indmeldt på www.fugleognatur.dk i perioden cies is reported on internet database 

1 994-nov. 2008. www.fugleognatur.dk within 1994- Nav 2008 

FNxMS%: 
Overensstemmelsen (%, visuel bedømt til 
nærmeste 5%) mellem udbredelseskort fra 
hhv. FN og MS. 

Hyppighedsdata l Abundance data: 
MS-total-N: 
Det totale antal individer observeret af arten i 
atlasundersøgelsen 1 990-93 (Stoltze 1 994) 

FN-total-N: 

The degree of iden/i /y in distribution in Den
mark comparing distribution m aps (%, esfi
maled by the eye to 5%-c/asses) from 
www.fugleognatur.dk 1994-2008 and Sloflze 
(1994) 1990-93. 

Total number of individuals of species ob
served during the Danis h 1990-93 bullerfly 
mapping survey (Stoflze 1994). 

Det totale antal individer indtastet i databasen Total number of individuals of lhe species 
på www.fugleognatur.dk vedr. observationer i entered in/o www.fugleognatur.dk database 
perioden 1 994-nov.2008 (§) from 1994-Nov.2008. 

§: Pga. Usikkerhed om antal indtastet som "estimeret" er sådmme antal (ikke optimalt) sat - l indv. 

database, der ifølge bmgerlisterne 
samler både amatører og 
professionelle (Morten DD Hansen, 
pers. medd.). Senest er der konunet 
artsbeskrivelser på rigtig mange arter 
inkl. fotos, der etablereres felt
kurser for interesserede observatører 
(fx oktober 2008 svampekursus på 
Mols), og der er ved at blive 
etableret kvalitetssikrings-system 
samt søgefunktioner i databasen, 
hvor alle bmgere i princippet kan få 
adgang til og downloade alle 
observationer. 

Det er vel også et kvalitetsstempel, 
at det angiveligt er blevet almindeligt 
for konununernes naturmedarbejdere 
at konsultere arts-data på FN i 
planlægning, forvaltning og over
vågning (Morten DD Hansen, pers. 
medd.). Dog kniber det også her med 
at få hul på at bruge de mange data 
til andet end at producere udbre
delseskort. FN er endnu ikke bmgt 
til at generere egentlig analyse og 
reflekteret viden om udbredelse, 
hyppighed, mønstre og sammen
hænge i den danske natur. 

Da jeg faldt over Michael Stoltze 
Ph.D.-afuandling i mine arkiver, så 
jeg muligheden i at teste kvalitet og 

kvantitet af FN s data ved at ana
lysere hjemmesidens dagsommer
fugledata op mod udbredelses- og 
hyppighedsdata" fra Stoltze store 
Atlas-undersøgelse 1 990-93 .  
Denne artikel forsøger altså at 
analysere, om FNs data er ved at 
have en kvantitet og kvalitet, der 
gør analyse af data pålidelig og 
dermed interessant. 

Metode 
Michael Stoltzes (MS) store atlas
undersøgelse af de danske dagsom
merfugle 1 990-93 er publiceret i 
Stoltze ( 1 994, 1 996, 1 997).  Fra 
Stoltze ( 1 994) har jeg hentet data 
fra alle arter med observerede 
forekomster i atlas-perioden 1 990-
93 direkte fra figurerne (se 
nedenfor i Fig. 5). På grund af det 
meget store materiale og den 
stramt styrede eftersøgning af 
både almindelige og sjældne arter 
(bl.a. via repræsentative 
linietakseringer) har jeg antaget at 
MS-data er "den virkelige verden", 
de "autoritative data", som FN
data kan testes op imod. l regres
sioner er MS-data derfor uaf
hængig variabel (x-akse). 

Hjemmesiden www.fugleognatur.dk 



oprettedes i 200 l og har siden haft 
et støt øgende antal inddatører, lo
kaliteter, arter og observationer. 
Nogen inddatører har dog efterføl
gende indberettet ældre observa
tioner fi·a før hjemmesidens opret
telse. Langt hovedparten af FN s 
data er dog yngre end Stoltzes, og 
jeg valgte at afskære FN-data fi·a før 
1 994, for så helt at undgå risikoen 
for, at de to datasæt rummede fæl
les observationer. En oversigt over 
de analyserede udbredelses- og 
hyppigheds-variabler ses i Tabel l .  

Alle disse FN-data kunne ses på 
FN-hjemmesiden, men var ikke 
bmger-tilgængelige i analyserbare 
dataformater. De blev leveret som 
Exeel-fil af Thomas Eske Holm. 

For ikke at inkludere urimelige sam
menligninger ekskluderede jeg efter
følgende arter, der kun er fimdet 
efter Stoltzes undersøgelse (fx 
Østlig takvinge Nymphalis xa/1-
thomelas) eller som er uddøde i 
Danmark under eller efter Stoltze 
( 1 994) (fx Egesommerfugl Satyriiilil 
ilicis). 

Analyserne er udført som regres
sionsanalyse på utransformerede 
data med mindre andet er anført. 
Regressionslinien er ikke tvunget 
gennem (0,0). Der er dels beregnet 
R2 som udtryk for regressions
liniens forklaringsværdi, og dels et 
test af om de to variabler er signi
fikant korrelerede, dvs. om hæld
ningskoefficienten for regressions 
linieplot er signifikant forskellig fi·a 
O (ingen sammenhæng, dvs. ingen 
signifikant ændring i y, når x æn
dres). Til at vurdere om regressio
nens forudsætninger er opfyldt er 
der lavet residualplots og normal
fordelingsplot. I en enkelt analyse 
er data (både x og y) kvadratrods
transformeret for at forbedre 
nonnalfordelingsplottet. 

Resultater 
Hyppighed 
Udvalget af fællesarter i de to data-

sæt udgjorde i alt 70 a11er af danske 
dagsommerfi1gle. Det var et meget 
stort antal dyr, der indgik i begge 
datasæt - MS 1 990-93-materiale og 
FN 1 994-2008-materiale, nemlig 
hhv. 938.45 1 og 1 73.894 individer 
(Tabel 2a). 

I FN bidrog de ni talrigeste arter 
med godt 50% (53,4%) af indi
viderne, hver med 9, 1 -4, 1 %  af alle 
individer-i nævnte rækkefølge: 
Græs-Randøje (Ma11iolajurti11a), 
Lille Kålsommerfiigl (Pieris mpae), 
Dagpåfugleøje (/11achis io), Næl
dens Takvinge (Ag/ais urticae), 
Eng-Randøje (Apha11topus hyper
a/ltus), Admiral ( Va11essa atala11ta), 
Alm. Blåfiigl (Polyommatus ica
rus), Grønåret Kålsommerfugl (Pi
eris 11api) og Stor Kålsommerfiigl 
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(Pieris bmssicae). 

Det svarede meget fint til MS-data, 
hvor de syv talrigeste arter bidrog 
med godt 55% af individeme, hver 
med 1 5,8-4,5% af alle individer-i 
nævnte rækkefølge: Græs-Randøje, 
Lille Kålsommerfiigl, Grønåret Kål
sonm1erfugl, Eng-Randøje, Nældens 
Takvinge, Alm. Blåfugl og Stor Kål
sommerfugl. 

Der er generelt god overensstem
melse mellem arternes relative hyp
pighed i de to datasæt. Et udpluk af 
de fem mest udbredt, fem medium
udbredte og fem mindst udbredte 
arter (Tabel 2a), viser god overens
stenuneise mellem artenes relative 
hyppighed - både blandt meget, 
intermediær! og lidet hyppige arter. 

• 

• • 
• 

• • 

• • • 
• • • 

•"' 
• 

200 250 300 350 400 450 
Sqrt(MS totaiN) 

Figur l .  Regressionsanalyse af de puljede antal individer for hver af 70 
danske sommerfi1glearter observeret i de to datasæt (FN totalN vs. MS 
totaiN, kvadratrodstransformeret, N=70) med de aktuel le punkter (blå) og 
linietilpasningsplottet (rosa). Regressionslinien er højt signifikant og 
forklaringsværdien høj. 

Regressio11a11alysis of'total 1111111ber oj'illdividualsfor 70 Da11ish butte1jly 
�pecies .fi'om two dijferent datasets, lVlVlvjilgleognatlll:dk 1 994-2008 
against Stoltze (1994) 1 990-93 (FN tota!N vs. MS tota/N; squareroot
transformatioll; N=70) silOlVilig real data (blue dots) and data predicted 

.fi·onl regression line (pink dot�). Con·e/ation siJOWII by regression line is 
higlily signijicant (P=3, 04E-22) a11d predictive value is high (R1=0, 752). 
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Det springer i øjnene, at en så sjæl
den art som Fransk Bredpande, P 
annoricanus, der kun findes på 
Røsnæs i begge undersøgelser, er så 
talrig i MS-her er der tale om, at 
man i forbindelse med atlas-under
søgelsen for denne og et par andre 
sjældne at1er, har valgt at lave og 

indrapportere totaloptællinger på få 
lokaliteter i hvert af de fire atlas-år. 

I tabel 2b er udskilt et lille tilfældigt 
udvalg afarter, bredpande-familien 
(Hesperidae), som i hv.f. ikke ob
serveres og indmeldes pga. deres 
iøjnefaldende farvetegninger og som 

(Tabte 2a) Udbredelsesdata Hyppighed 
Distribution range data Abu11dallce data 
MS% atlas F&N iokanl MS total-N F&N total-N 

Nældens Takvinge 99,5 868 55.448 1 0.462 
Ag/ais urlica (1) (1) (5) (4) 
Lille Kålsommerfugl 99,5 6 1 8  1 00.460 1 5.772 
Pieris rapae {2) {5) (2) (2) 
Grønåret Kålsommerfugl 98,9 6 1 5  80.320 7.654 
Pieris napi (3) (6) (3) (8) 
Græs-Randøje 98,3 638 1 48.633 1 5.785 
Manio/a jurlina (4) (4) (1) (1) 
Stor Kålsommerfugl 97,5 594 42. 1 45 7.096 
Pieris brassicae (5) m m (9) 
Sortåret Hvidvinge 32,4 1 1 5 7.631 2.687 
Aporia crataegi (3 1) (30) 124) (23) 
Spættet Bredpande 30,7 54 1 .6 1 5  224 
Pyrgus malvae (32) (43) (47) (53) 
Violetrandet l idfugl 30,2 65 2.947 484 
Lycaena hippothoe (33) {40) 140) 145) 
Foranderlig Blåfugl 29,9 91  1 3.424 3.61 1 
Plebeius idas (34) (34) (16) (16) 
Okkergul Pletvinge 28,5 1 44 1 0.787 3.661 
Me/ilaea einxia 135) 126) 121) (15) 

Poppelsommerfugl 0,5 o 71 o 
Limenitis popu/i (66) {69) (65) {69) 
Fransk Bredpande 0,3 5 2 . 753 1 88 
Pyrgus armarieanus (67) 162) {43) (56) 
Orange Høsommerfugl 0,2 10 1 87 
Co/ias eroeeus (68) {58) {69) {62) 
Perlemor-Randøje 0,2 o 278 o 
Coenonympha areania (69) 170) 160) 170) 
Sort lidfugl o 5 o 1 77 
Lyeaena lilyrus (70) {63) (70) {57) 

Total N (S-70) - - 938.451 1 73.894 

(Tabel 2b) 
Stor Bredpande 86, 2 325 28.532 2.622 
Oehlodes sylvanus (12) (19) (10) (24) 

Streg-Bredpande 78,8 269 26.8 1 0  3.223 
Thyme/ieus lineo/a (14) (21) (1 1) (17) 

Skråstreg-Bredpande 64,2 1 1 0 24.498 1 . 293 
Thyme/ieus sylvestris (18) (3 1) (12) (30) 
Spættet Bredpande 30,7 54 1 .6 1 5  224 
Pyrgus malvae (32) (43 (47) (53) 
Gråbåndet Bredpande 7,3 14 343 242 
Erynnis tages (52) (54) (58) (52) 
Komma-Bredpande 7,0 31 473 726 
Hesperia eomma (54) (47) (54) (38) 
Fransk Bredpande 0,3 5 2.753 1 88 
Pyrgus armarieanus {67) (62) 143) (56) 
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samtidig spænder vidt fra meget 
tab· i g og udbredt til sjælden og me
get lokal. Her er mønstret det sam
me-god overensstemmelse mellem 
de to undersøgelser. 

T sammenligningen af arternes totale 
individantal imellem de to datasæt 
er data kvadratrodstransfonnerede 
(Sqrt: Squareroot) for at forbedre 
fordel ing af data (Figur l ). 

Regressionen af Sqrt(FN total-N) 
mod Sqrt(MS total-N) viser en 
stærkt signifikant og positiv kor
relation (P=3,04 x l o-22) og R2= 
0,752; N=70. Arter, der var set i 
hhv. meget små eller meget store 
antal i MS, indrapportes altså også 
hhv. i meget små eller meget store 
antal i FN. 

Tabel 2a-b: Oversigt over fire test
variabler fra hhv. MS og FN for 
hhv. udbredelse og hyppighed. Ar
terne er rangordnet efter MS% atlas 
(aftagende) og herfra udvalgt (tabel 
2a) som fem mest udbredte, fem 
intermediær! udbredte og fem 
mindst udbredte eller (tabel 2b) et 
tilfældigt udvalg af lidet iøjnefal
dende og lej lighedsvist sjældne og 
vanskelige arter, familien bredpan
der (Hesperidae). Antal i ( ) angiver 
placering i udbredelse/hyppighed i 
aftagende rækkefølge (fi·a l til 70). 

Oui/iue ojfour /es/-varib/es.fi'om 
t !te 11vo bulletfly da/ase/s, MS and 
FN (cf Tab/e l) an distributional 
and abundauce data, resp. T!te 
species were ranked by (decrea
sing) arder by variable MS%allas 
siwwing (lab/e 2a) .five mos/ wide/y, 
Jive iuletmediate/y and Jive Ieas/ 
wide/y distributed or (tab/e 2b) an 
arbitrmy sample o f inconspicuous 
and occasional/y rare and nol ectsi
lv dicriminated species, vi z. H espe
ridae-species (skippers). Niunbers 
in () s/to w t !te species ' rank (de
creasing 01·de1) for eac!t variable 
(ranks 1- 70). 



Udbredelse 
Den visuelt estimerede overens
stemmelse mellem udbredelseskort 
fra hhv. MS og FN var høj - FN x 
MS% var gns. ca. 80% (78,9%). 
For at teste om datakvaliteteten og 
overensstemmelsen stiger med øget 
hyppighed af arten, er der lavet 
regression af "Procent overens
stemmelse i udbredelse FN vs. MS" 
(FN x MS%) mod andelen af MS-
at laskvadrater med fund af arten 
(MS % atlas). Korrelationen er po
sitiv og signifikant (Figur 2 ;  P= 
3,9 1 E-05), men her er der dog lav 
forklaringsværdi af regressionslinien 
( 1 8%) pga. stor spredning omkring 
regressionslinien (R 2=0,222; 
N=70). 

Spredningen er især stor omkring 
meget sparsomt udbredte arter, som 
både omfatter sjældne men over tid 
ret stabile lokale bestande (fx 
Fransk Bredpande på Røsnæs, 
100% overensstemmelse) og sydligt 
udbredte invasionsarter, der sjæl
dent observeres og da ofte på til
fældige kystnære lokaliteter (fx 
Orange Høsommerfugl Colias cro
ceus, l 0% overensstemmelse). I 
denne analyse er det sådal1lle afvi
gelser, der rmnmer information, da 
man rent geometisk ikke kan undgå 
øget overlap ved øget udbredelse. 

Der er dog også god overensstem
melse mellem de to datasæt, når 
man kigger nærmere på tilfældigt 
udvalgte arter (Tabel 2a-b ), idet der 
er god overensstemmelse i arternes 
indbyrdes rangfølge også i udbre
delsesgraden. Det holder tilsyne
ladende også for relativt uanseelige, 
almindelige og vanskeligt identifi
cerbare arter som hhv. Streg- og 
Skråstreg-Bredpande (Tabel 2b). Til 
illustration vises udbredelseskort 
for bredpander fra hhv. MS og FN i 
Figur 5. 

I en anden analyse af udbredelser 
sammenlignes, hvor stort et område 
af Danmark, som arten forekommer 
i, i de to datasæt. Her er der brugt 
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Figur 2. Regressionplot af overensstemmelsen mellem arts-udbredelsen i 
Danmark iflg. FN og MS plottet mod udbredelsesgraden itlg. MS (N=70). 
Korrelationen var signifikant (positiv) men med stor spredning omkring 
regressionslinien. 
Regression o('estimated identity (FN x MS %) between dislributional maps 
.fro/n datasets MS and FN plotled against MS %atlas (N= 70). Positive 
correlation was signijicanl (?<0. 001) but predictive value of'regression 
line was poor (R2=0.222) due to considerable variation around regression 
line. Ovemil mean idenlity beflveen distributionol maps ji·on1 Ih e flvo 
datasets 1vas high, c. 80%. 

Figur 3.  Figur 3.  Græs-Randøje, Maniolajurtina, var den talrigste i begge 
datasæt. Græs-Randøje er den eneste ikke-kulturart, der jævnligt 
forekommer selv i gødede, artsfattige vejrabatter. Foto: DGl Karpenhøj. 
Meadow Brown, Maniola jurtina, was t h e most abundant species in bol h 
data-sets, and !Ile species occw· even in low-diversity road verges. 
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Figur 4. Regressionsanalyse af arternes udbredelsesgrad i de to datasæt 
(FN-lokant vs. MS %atlas, N=70) med de aktuelle datapunkter (blå) og 
punkterne som forudsagt udfra linietilpasningsplottet (pink). 
Regressionslinien er højt signifikant og forklaringsværdien høj. 
Regressionanalysis o f species distribution range for 70 Danisil butte1jly 
species .fi·onl two di!Jerent datasets, \V\VIvjilgleogllat111:dk 1 994-2008 
agai11st Stoltze {1 994) 1 990-93 (FN-Iokant vs. MS%atlas, N=70) as real 
data (blue) and data predicted .fi'om regressio11 line (pi11k). Til e correlatio11 
sh01vll by regressio11 li11e is high/y sig11ijicallt (P= !.62E-22) a11d predictive 
value is high (R2=0, 756).  

hårde data uden estimering fi-a kort 
- regressionsanalyse af "a11tal lo
kaliteter med .fimd af arten FN 
1 994-2008" (FN loka11t) mod 
"procentandel (if samtlige atlas
kvadrater med fund af arten MS 
1990-1993" (MS% atlas). Her 
analyseres "udbredelsesgraden", 
men uden den første analyses check 
på, om det er de samme onu·åder, 
arten forekommer i. 

Regressionen af FN-Ioka11t mod 
MS% atlas viser en højt signifikant 
positiv korrelation (P = l ,62E-22) 
med en høj forklaringsværdi (76%) 
af regressionslinien (R 2=0,756; 
N=70). Arter, der var hhv. meget 
lidt eller meget vidt udbredte i MS, 
indrapporteres altså også hhv. 
meget lidt eller meget vidt udbredte 
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i FN. Linien går pænt gennem (0,0). 
FN-Iokant er det samlede antal 
lokaliteter, hvor arten er observeret 
i FN, mens MS%atlas er %-andel. 
For at sammenligne % med %, er 
FN Ioim n t omregnet til % ved at 
finde den maximale værdi af FN
Iokant =868 og beregne alle FN
Iokant-værdier som procent af 
denne værdi. En ny regression med 
disse værdier ændrer stort set ikke 
på regressionen og dens statistik. 

Enkelte purlieter ligger langt fra re
gressionslinien -over den især Det 
Hvide C (Polygonia c-album) og 
Nældesommerfugl (Arascl111ia le
vmw) - under den især Spættet 
Bredpande (Pyrgus malvae), Det 
Hvide W (Satyrium w-albu111), Gul 
Høsommerfugl (Colias Ilya/e) og 

Eng-Blåfugl (Polyommatus semi
argus) .  Det kunne meget vel være 
gode eksempler på "meningsfuld" 
variation, der viser denne analyses 
sårbarhed overfor arter, der har 
undergået markante og konstante 
ændringer i udbredelse og hyppighed 
henover de to perioder. Det hvide C 
og Nældesommerfugle er begge gået 
betydeligt frem i perioden, mens i 
hv.f. Spættet Bredpande og Det 
Hvide W generelt menes i tilbageg
ang-den sidste pga. elmesygen. Gul 
Høsommerfugl er som lejlighedsvis 
invasionsart blot ekstremt svingende 
og uforudsigelig. 

Diskussion 
Analyserne viser altså alt i alt, at 
der er enddog meget god overens
stemmelse imellem de "autoritative 
data" fra Stoltzes atlasundersøgelse 
af danske dagsommerfugle 1990-93 
med de data, der i dag (nov 2008) er 
samlet på www.fugleognatur.dk fra 
perioden 1 994-2008. 

Det er absolut ikke trivielt, at det 
forholder sig sådan. Stoltze ( 1 994) 
rutruner data fra et centralt styret 
atlas-projekt, der ønskede gode data 
på samtlige danske arter uanset 
sjældenhed-bl.a. fremskaffet ved 
at lade fhvillige udføre gentagne 
optællinger på faste ruter i forskel
lige naturtyper som (linietaksering 
af sommerfugle, jf. fx Nielsen 
1 992). Her kan man altså forvente 
god repræsentation af de meget 
almindelige arter. Det sanm1e kan 
man ikke forvente- hvei·ken af den 
tradtionelle samler-eller af den 
ustyrede obsetvation og indtastning 
fra uorganiserede "brugere" på en 
åben hjemmeside som FN. Her 
forventer vi mange "hitjægerere", 
stærkt motiveret af jagt på det 
sjældne, unikke og "nye prikker på 
kortet". Derfor er det meget op
muntrende ift. en generel fatmistisk 
og økologisk bmgbarhed af FN
data, at repræsentationen af de 
"trivielle" vidt udbredte og talrige 
arter af dagsommerfugle tilsyne
ladende er så god -såvel i udbre-



delse som hyppighed. 

Det er dog et mønster, som man ikke 
kan tage for givet holder sig. Måske 
bygger den rige indrapportering af 
almindelige arter på FN på en art 
pionerånd? Det er dog et forhold, 
man kan nå at tage højde for i 
styringen og opbygningen af FN 
enten ved at motivere til indsamling 
af data på trivielle arter, eller 
alternativt-at sikre en mulighed for 
at diskriminere i databasen mellem 
"observationer af hele lokale faunaer" 
ove1for "målrettede eller tilfældige 
enkeltobservationer af særligt 
bemærkelsesværdige dyr"- fx uden 
for kendte udbredelsesområder ("nye 
prikker på kortet-jagt"). 

Analysen har sine svage sider. Den 
største svaghed er, at den analyse
rer de to datasæt som to forskellige 
stikprøver af den smmne virkelig
hed. I analysen er det faktisk ikke 
muligt at skelne den variation, der 
er mellem de to stikprøver som 
stikprøver, og den variation, der er 
hidrører fra systematiske ændringer 
i arternes udbredelse og hyppighed 
fra den ene periode ( 1 900-93) til 
den anden ( 1 994-2008). Det er dog 
sporadisk kommenteret undervejs 
(fx Nældesommerfugl og Det Hvide 
C). Dem1e forfatter vurderer, at det 
netop er flot, at datasættene viser 
så god overensstemmelse, selvom 
korrelationerne må bære den ekstra 
ukendte variation, der ligger i reelle 
bestandsændringer imellem de to 
perioder. 

I denne undersøgelse er sommer
fuglene udvalgt, fordi der forelå et 
brugbmt sanunenligningsgrundlag i 
Stoltze ( 1 994). Interesse, traditio
ner og andre forhold kan givetvis 
variere mellem organismegrupperne, 
og resultaterne for da gsmrunerfugle 
kan ikke overføres til andre grupper 
registreret på FN. Analyserne viser 
dog, at brugergrupperne, indtast
ningsfaciliteterne, datamaterialet og 
datakvaliteten på FN nu er så stor 
og god, at det ikke kun er en afgø-

rende spiller ift. simpel registrering 
af dyr, planter og svampe i den 
danske natur, men at det er på tide 
at overveje at målrette og udforske 
FNs videns- og forskningsmæssige 
potentiale. 

de dataindsamlinger via internettet, 
fx den traditionelle banebrydende 
fugle-database på www.dof.dk og 
www.dofbasen.dk, de mere folke
lige og kampagneorienterede data
baser fx via www.obsnatur.dk og nu 
www.fugleognatur.dk. Derudover 
kører der en stor database for for
sknings- og forvaltningsdata via 

Der kører for øjeblikket en del 
sideløbende og til dels konkurreren-

• 

• 

• 

Boks 1 .  Udkast til mul ige krav ti l  database 
i forhold til maximal anvendelighed 

Kvalitetssikring af indtastede data: FN er i gang med en 

kvalitetssikring, som man kan selv kan se på http://www. 

fugleognatur.dk/kvalitetssikring/kvalitetssikring.asp. God

kendelse vil normalt bygge på indsendte fotos og/eller rede

gørelse for, hvilke træk, der er lagt til grund for identifi

kationen. l databasen er observationer dokumenteret med 

fotos allerede nu forsynet med foto-ikon (aktivt l ink). Imidlertid 

er det langtfra alle arter, der kan dokumenteres med foto - fx. 

Løvfluer (Lauxaniidae), Snyltehvepse eller Galmyg (Ceci

domyiidae). Der er pt. ca. 323.000 observationer i FN og 

"kvalitetssikring" både bagud og forud må blive et meget 

grovmasket filter. 

Det vil være ønskeligt at alle lokaliteter og observationer har 

en mere ensartet lokalisering (varierer pt fra helt præcist 

punkt til upræcist som ,.Mols Bjerge". Dette er undervejs 

(Thomas Eske Holm, pers. medd.) .  

Fortsat fokus på at sikre indmelding af almindelige arter. Ob

serveret udbredelse- og hyppighed af de mest almindelige og 

udbredte arter er fint i sig selv, men også et vigtig kontrol- og 

korrektionsredskab ift. geografisk variation i observations

intensiteten. 

En skelnen mellem tilfældige eller usystematiske enkeltobser

vationer og mere systematiske observationer af fauna, flora 

eller funga (biota). En obligatorisk ja/nej-afkrydsning i enhver 

indtastning, om observationen en a)  enkeltartsobservation 

eller b) en enkeltart observeret som del af lokalitets-artliste 

(fx registrering af alle dagsommerfugle på lok x dato x obs x 

tid) eller c) enkeltartsobservation som del af lokalitetsfauna

liste med individantaL Tillader særskilt analyse af repræsen

tative faunaprøve, og imødegå skævhed fra data, hvor ob

servatører alene går efter det sjældne. Kan fx osse bruges 

til markering af data fra målrettede folkeanalyser "find Vin

bjergsnegl" "fugle ved foderbrættet" el ler lokale bestands

optællinger (Fransk Bredpande på Røsnæs), der ellers vil 

kunne skævvride øvrige data. 

En analyse af særlige registreringsbehov for bestemte orga

nismegrupper - fx grupper med uafklaret taxonomi, særlig 

adfærd ift. vejr oma. 

Ovenstående afvejes mod, hvor langt man kan komplicere 

inddateringen uden at underminere interessen for at indmelde 

observationer. 
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Forekomst af 
Gr3b3ndet bredpande 

1968 . 2008 
erynnls teges 

Antol lokolltotor • 16 
<lonororot 27•11•2008 

0 FuQIOOQnotur.dk 

• efter 1999 
• før 1998 

• før OQ oftor 19U 

Forekomst af 
Spættet bredpande 

1992 . 2008 
Pyrgus m11tvu 

Antol lokolltetor • 88 
<lonororot 27·11·2008 

tf) FuQIOoQnotur.dk 

• oftor 1998 
• før 1 998 

• før og efter 1998 

Forekomst af 
F ransk br dpande 

200 1 · 2008 
Pyrgus ermoriC4nus 

Antll lokollteter • S 
Generoret 27·1 1·2008 

� FugloOQnotur.dk 

Dlnay Skipper 
Erymrls rngts 

1990· 1 993 
Spcclmcnl recordcd: 343 

P�rcenr ngo o( 1qunrcs: 7.391> 
�'��-���-�--��� 

Orlulcd Skipper 
Pyrcus mnlvac 

1 990·1993 
Speelmens rccordcd: 1 ,6 1 $  
crcentnge or squnros: 30.7Cilo 

Ollerthur's Orlu1cd Skipper 
I'>''S"' nrmorlcnn111 

1 990· 1 993 
Speelmens rccordcd: 2,7$3 

Perceninge of squnrcs: 0.3% 

����r����----��� 

Figur 5 (side 70-72). Udbredelseskort over syv recente danske arter af bredpander (Hesperidae, Lepidoptera) fra 
hhv. www.fugleognatur.dk (pr. 27. nov. 2008) og fra atlasperioden 1 990-93 (Stoltze 1 994). Kortene fra FN 
indeholder lidt flere (nogle af de røde punkter) end de analyserede data, da kortene genereres automatisk og man 
ikke som i analysen kan fravælge observationer fra før 1 994. 
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Forekomst ef 
Stregbredpande 

199 1 - 2008 
Thym�licus liMo/a 

Antol lokolltotor • 2?6 
Genereret 2?·11·2008 

� Fugloognotur.dk 

• oftor 1998 
• før 1998 

• før og oftor 1998 

Forekomst af 
SkrSstregbredpGnde 

1991 - 2008 
Thym�li�X�s sy/v�stris 
Antol lok olltotor • 1 1 2  
Genororet 2?·11·2008 

� Fugloognotur.dk 

o oftor 1998 
• før 1998 

• før og oftor 1998 

Forekomst ef 
Kommabredpande 

1972 - 2008 
H�sp�ria comma 

Antal lokaliteter • 32 
<l enororet 2?·11 ·2008 

� Fugleognatur.dk 

• efter 1998 
• før 1998 

• før og efter 1998 

Sonall Sl:ipper 
Thymc/icus syll•tstl'is 

1990-1993 
Spccimcn� rcco(ded: 24,498 
crccnlage or �qunr«: 64.2% 

Sil ver-�pollcd Skippe; 
Huptria comma 

1990-1993 Specimens recorded: 473 
l'crcenonsc or squores: 7.0% 

r<<?.F�+.T�+----+�-. 

Figure 5 (con t.). Distribution m aps oj'se1•en currently occuring Danisit skipper o�pecies (Heo�peridae, Lepidoptem) as 
given by t !te open iniemel observation database wwH•JitgleognatuJ:dk (leJi coi1111111) and by t !te t!toroug!t atlas-study by 
Stoltze (1 994). A lltitoug/t t !te 11wps s!tow distribution wit!tin two ditJenrent and 1/0I/-OVer/apping time-periods t!tey a re 
not ve1y di/feren/. FN s!tows actual observation siles, w/ti/e JviS sltows JOxlO km squares lvitit one or IIIOI'e sigltting.1·. 
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Forekomst of 
Stor bredpande 

1990 - 2008 
Ochlodes sylvanus 

Antal lok�liteter � 336 
" Genereret 27·11·2008 

Figur 5. Forsat fra side 70-7 1 .  

fagdatacentrene i DMU-regi. Det er 
et stort håb, at disse databaser sna
rest muligt koordinerer indsatsen 
eller i hv.f. sørger for, at databaser
ne kan "snakke" meningsfuldt sam
men, så de ikke skaber en uhen
sigtsmæssig spredning af data på de 
samme arter på forskellige og ikke
kompatible medier, metoder og 
observatør-miljøer. 

Der er tegn på, at man med de nye 
internet-databaser kan puste nyt liv 
i den traditionelle feltbaserede ind
samling af data på forekomst a f  
dyr, planter og svampe, som igen
nem slutningen af 1 800- og første 
halvdel af 1 900-tallet var rygraden i 
dansk naturovervågning og natur
historisk udforskning, men som i de 
sidste 30-40 år næsten kun har 
undergået en stor tilbagegang. 

Det er opmunterende og bør ikke 
tabes på gulvet, fx ved at aktivitet 
og datamængde og nye fund af 
sjældne organismer bliver de domi
nerende succeskriterier. Det er 
forfatterens håb, at der også er vilje 
til at facilitere og selv tage initia
tiver til, at de mange data, der 
indsamles og lagres på FN også 
indrettes og bruges til analyser, der 
etablerer ny viden om danske 
organismers udbredelse og hyppig
hed i rum og tid, mekanismer og 
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� Fugleognatur. dk 
• efter 1998 

• før 1998 
• før og efter 1998 

faktorer bag udbredelse og hyppig
hed og ændringer heri. Som zoolo
gisk redaktør for Flora og Fauna 
håber jeg naturligvis også på en 
kvalitet og tilgængelighed af data, 
der kan lette og inspirere publika
tionen af gode observationer og 
analyser af dansk naturhistorie, fx 
også i fagtidsskrifter som Flora og 
Fauna. Det skal dog sikres med stor 
respekt for den store og frivillige 
motivation og indsats og værdi som 
hit-jagten utvivlsomt også rummer. 

Tak 
Stor tak til Thomas Eske Holm, 
administrator og initiativtager til 
www.fugleognatur.dk, for det gode 
initiativ og for data. Tak til www. 
fugleognatur.dk, alle dets indsam
lere, som giver afkald på rettigheder 
til deres data ved at lægge dem på 
hjemmesiden og til Nah1rhistorisk 
Museum i Århus, som alle muliggør 
den offentlige tilgængelighed af alle 
disse data. Tak til Michael Stoltze 
for tilladelse til at gengive udbredel
seskort. 
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Om flydeevnen hos frugter af 
Ræve-Star (Carex vulpina) og skov
engenes forsvinden i Danmark 

Hans Henrik Bmun1 

On hydrochorous seed dispersal in Care.x v11lpina and the demise of 
f01·est meadows in Denmark 
The buoyancy of fruits (nullets in utl·icles) of the marsh-inhabiting True 
Fox Sedge (Carex vulpina) was tested experimentally in stagnant water. 
Only 1 6  % o f the seeds had sunk w hen the experiment was Ierminated 
after 284 days. Seeds did not germinate while floating, but remained fully 
viable ( average 76 % germination for both floating and sunken seeds). For 
compari son, fruits o f the grassland species Small-fruited Prickly-sedge 
(Carex muricata ssp. pairae) were treated similarly. Most of those seeds 
had sunk after three days, with only 4 % still floating after 1 1 5 days. The 
results suggest that regional dynamics of Carex vulpina may be dependent 
o n regular flooding o f its habitats; and that the stl·ong restrietions o n 
natura! meadow hydrology- by forestry and agriculture- is one reason for 
the rarity of the species. 

Key words: Flood meadow conservation, metapopulation dynamics, 
seed buoyancy 

I ndledning 
Ræve-Star (Carex vulpina) er en 
sjælden plante i Danmark. Den fo
rekommer i våde enge, gerne skov
enge og ofte på lerbund. Den er des
uden af og til fundet i grøfter, pile
krat og våde lavninger i løvskov. 
Det er svært at bedønune om den -
som ellers mange andre plante- og 
dyrearter-er blevet sjældnere. 
Våde enge er blevet notorisk sjæld
nere, både i og uden for skoven. 
Skovenge er som habitattype i 
Danmark truet af græsningsforbud i 
skov, jagtinteresser (høj staudevege
tation anses som godt for rådyr), 
dræning og tilplantning. Ræve-Star 
er imidlertid svær at skelne fra den 
langt mere almindelige Sylt-Star 
(C(IJ·ex otmbae), hvilket kan for-

klare, at nye bestande i ny og næ 
kan blive opdaget samtidig med, at 
artens fortrukne habitat skrumper i 
udbredelse. En anden mulig for
klaring, som ikke udelukker den 
første, er at Ræve-Star gennem sine 
nedarvede egenskaber er egnet til et 
relativt omkringflakkende liv-altså 
til at kolonisere nye lysåbne våde 
områder efterhånden som de opstår 
og at sprede sit afkom videre inden 
krat og skov lukker sig over dem. l 
så fald kan frøspredning med vand 
ved oversvønl.melser tænkes at 
være den vigtigste spredningsmåde 
for frøene. 

Alle arter af Star-slægten har 
frugter, der i princippet egner sig til 
spredning med vand: En lille nød 

omsluttet af et frugthylster med 
større eller mindre hulrum imellem. 
Tænk bare på Blære-Star (Ccu·ex 
vesicaria) der-som navnet siger 
har særdeles opblæste ballonagtige 
frugthylstre. Imidlertid kan man 
ikke slutte direkte fra frømorfologi 
til reel spredningsevne (Johansson 
et al. 1 996). Jeg anstillede derfor et 
lille simpelt forsøg over flydeevnen 
hos frugterne af Ræve-Star, for 
derfra at kunne slutte til den poten
tielle spredningsevne. For at kunne 
satrunenligne direkte med en be
slægtet art fra tørbundshabitater 
prøvede jeg frugterne af Pigget Star 
(Ccu·ex muricata ssp. pairae) i et 
efterfølgende forsøg. 

Materialet· og metoder 
Jeg samlede frugter af Ræve-Star på 
skovengen "Skæftermose" i skoven 
Åshøje Overdrev vest for Køge i 
sommeren 2004. Jeg opdagede be
standen af Ræve-Star på detme eng 
i 1 992 i forbindelse med Atlas Flora 
Danica-inventeringen. Jeg havde 
ikke før set arten der, skønt jeg er 
kommet på stedet siden jeg lå i 
moders liv. Nyopdagelsen tilskriver 
jeg det faktum, at jeg var blevet lidt 
skrappere til Starer - og meget an
det-siden da. Frøene lufttørrede 
og opbevaredes ved stuetemperatur 
indtil forsøget igangsattes den 1 8. 
august samme år. Ti plastbægerglas 
fyldtes med hver l 00 ml postevand 
og 25 frugter. Alle frugter var fly
dende ved forsøgets start. Bægrene 
opbevaredes ved 5°C i mørke. I 
dagene og månederne frem optaltes 
med jævne melletmum flydende og 
sunkne frugter. Inden hver optæl
ling blev hvert plastbæger udsat for 
et par sekunders kraftig otmystning 
og et par minutters efterfølgende ro. 
Der var ikke tvivl om hvilke frugter 
der var flydende og hvilke der var 
sunkne. Frugter der flød i eller lige 
under vandskorpen regnedes som 
flydende, mens frugter, der enten lå 
på bunden eller hang i vandsøjlen 

'Avd viixtekologi och systematik, Ekologiska institutionen, Lunds universitet, Ekologihuset, 223 62 Lund, Sverige, 
epost: hans _henrik.bruun@ekol. lu.se 
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lige over denne blev regnet som 
sunkne. Den l .  juni 2005, efter 287 
dage, afsluttede jeg forsøget. 

Frøenes spireevne blev nu under
søgt-frø fra hvert bæger samt 
flydende og sunkne hver for sig 
ved inkubation på fugtigt filterpapir 
i petriskåle. Skålene blev sat i et 
klimaskab-de første 1 5  dage et 
svingende døgntemperaturregime 
( 1 5°C og lys i 1 2  t l 5°C og mørke i 
1 2  t), derefter ved konstant tempe
ratur (20°C i 24 t). Svingende tem
peratur er tidligere vist befordrende 
for spiring hos Starer (Schiitz 
2000), men i øvrigt var omstændig
hederne afgjort af hensyn til andre 
og vigtigere eksperimenter som jeg 
foretog samtidig i samme klima
skab. Året efter, 2005 , indsamlede 
jeg frugter af Pigget Star på en af 
mig egenhændigt leslået tøreng i 
Kåmp Skov i Odsherred. De blev 
udsat for præcis samme behandling 
som beskrevet ovenfor, blot med 
forsøgsstart 25. september. 

Forsøget afsluttedes efter 1 1 5 dage 
den 1 8. januar 2006. Frøene sattes 
til spiring i samme klimaskab, dog 
ved lidt anderledes temperaturre
gime (25°C og lys i 1 2  t l l 5°C og 
mørke i 1 2  t). 

Resultater 
Frugterne af Ræve-Star viste sig at 
have en formidabel flydeevne. I 
løbet af den første uge sank omtrent 
l O %  af frugterne (Fig. l ) . De frug
ter der på det tidspunkt var flyden
de så ud til at kunne flyde næsten i 
det uendelige. Efter 287 dage var 
der stadig i gennemsnit 2 1  (85 %) 
frugter der flød. Under antagelse af 
en eksponentielt henfaldende funk
tion, giver det en halveringstid på 
over 3 ,5 år. Frugter af Pigget Star 
var i sammenligning dårlige flydere. 
Enkelte frugter sank umiddelbart. 
Efter de første 1 7  timer var der i 
get111emsnit I l  (44 %) flydende 
frugter per bæger og efter yderligere 
6 timer 6 (25 %) frugter der endnu 
holdt sig oppe (Fig. 1 ). Der var 
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Figur l .  Flydeevnen hos frugter af ræve-star ( Carex vulpi11a) og pigget star 
(Carex muricata ssp. pairae): gennemsnitligt antal endnu flydende frugter 
med tiden siden eksperimentets start (25 frø per replikat, l O rep! ikater per 
art). Standardafvigelsen over og under middelværdien er vist med lodrette 
pinde. 
Buoyancy o.fjhtifs o{Carex vttlpilla (fil/ed symbols, .fitll li11e) a11d Carex 
muricata ssp. pairae (empty symbols, brolæn line): t!te average 1111111ber of 
still.floating./htifs in still, .fi"es!t 1vater al 5°C as a .fitnction o/ti Ilte (days) 
sittce t !te onset af t !te trial (25 seeds per replieet/e test, J O  replicates per 
species). Vertical error bars dettOt e standard deviation. 

imidlertid en lille fraktion som så 
ud til at kmme flyde længe. Ved 
forsøgets afslutning efter 1 55 dage 
var der i gennemsnit en flydende 
frugt (4 %). 

Ingen frø spirede mens de lå i van
det. Frø af Ræve-Star spirede til en 
gennemsnitlig procent på 76 (efter 
29 dage), med den raskeste spiring 
omkring 1 4  dage efter at de var sat 
til spiring. Der var ingen forskel i 
spireevne hos frø der endnu flød 
ved forsøgets afslutning og sunkne 
frø, idet der dog var meget få frø i 
den sidste gruppe. Frø af Pigget 
Star opnåede en gennemsnitlig spi
ringsprocent på 92 (efter 2 1  dage) 
med livlig spiring allerede efter en 
uge. Alle endnu flydende frø spi
rede, mod 86 % af de sunkne (heri 
indbefattet to bægre fra hvilke 
frøene havde ganske lave spire
procenter, 25 % og 40 %). Der var 
dog for få flydende frø til sikkert at 
adskille dette mønster fra den rene 

tilfældighed. En Students t-test 
viste at der var en fra tilfældighed 
afvigende forskel mellem de to arter 
(p = 0,045), med højere spirings
procent hos frø af Pigget Star. 

D i s kussion 
At gøre direkte observationer over 
flydeevnen hos planters frø og 
frugter er en disciplin der går tilbage 
til den deskriptive naturhistories 
gyldne dage (Guppy 1 893; Kølpin 
Ravn 1 894; Fauth 1 903; Cherme
zon 1 924). Efter mange års stil
stand er undersøgelser af organis
mernes spredningspotentiale igen 
kmmnet til ære og værdighed med 
de senere års øgede videnskabelige 
fokus på dynamiske regionale 
processer i bestande af planter og 
dyr (Nilsson et al. 1 99 1 ;  Andersson 
et al. 2000; Boedeltje et al. 2004; 
Jansson et al. 2005; van den Broek 
et al. 2005; Midelieton et al. 2006; 
Gurnell et al. 2008; Chambert & 
James 2009). Selvom ingen tidligere 



bar undersøgt netop Ræve-Star og 
Pigget Star, falder resultaterne af 
mit lille eksperiment godt i tråd 
med det eksisterende billede. For 
eksempel undersøgte van den Broek 
et al. (2005) flydeevnen af frø og 
frugter af 55 arter af sumpplanter 
og engplanter, herunder 14 arter af 
Starslægten. De fandt, at plante
arter fra rørsumpe generelt havde 
frø med størst flydeevne, efterfulgt 
af arter fra våde højstaudesamfund 
og med arter fra våde enge med den 
ringeste flydeevne. De prøvede 
frøenes flydeevne i både sti Ilestå
ende vand og "strømmende" vand 
(bægrene stod i et rystebord) og 
fandt -ikke overraskende - at frø
ene sank hurtigere i bevægeligt 
vand, men også at forskellen var 
ubetydelig for de arter, hvis frø 
havde den bedste flydeevne. Kun 
fem arter havde frø der slet ikke 
sank under det 2 1  O dage lange 
eksperiment og altså havde ligeså 
god eller bedre flydeevne end 
Ræve-Star i nærværende studie: 
Tykakset Star (Carex riparia), 
Gifttyde (Cicuta virosa), Kær
Svovh·od (Peucedanwn palus/re), 
Vand-Skræppe (Rumex hydrola
pathum) og Almindelig Skjolddrager 
(Scutellaria galericulata). 

Ræve-Star er altså efter alt at døm
me en art med ekstraordinært godt 
flydende frø. De spirer ikke så læn
ge de l igger i vand, men først når de 
bliver skyllet op på bredden eller 
bliver afsat på engbunden når over
svømmelsesvandet synker ned i 
jorden. Man skulle måske forvente 
at finde Ræve-Star voksende i 
rørsumpe -ligesom man vel kan 
sige at dens nære slægtning Sylt
Star (Carex olrubae) gør, blot mest 
i strandrørsumpe. Fællesnævneren 
for Ræve-Stars levesteder i Dan
mark ser ud til at være vinterover
svømmelse, men ellers synes dens 
forekomst at være noget uforudsi
gelig. Der er mange steder med til
syneladende egnede forhold hvorfra 
arten er fraværende, også i landets 
sydøstlige egne, hvor den stadig har 

Figur 2. Frugtstand af Ræve-Star. Når frugterne er helt modne, løsnes de let 
og falder til jorden eller - hvis der er oversvømmelse - til vandoverfladen, på 
hvilken de kan holde sig flydende i mange måneder og derved spredes til 
nye egnede voksesteder. T i l  trods for sin formidable spredningsevne, er 
Ræve-Star en ganske sjælden planteart. De tidvise oversvømmelser, der 
både skulle skabe dens levesteder og sprede den hen til dem, er blevet alt 
for sjældne i det danske landskab. Foto: Jens Christian Schou l Biopix. 
lnfruc/escence af' true fox-sedge (Carex vulpina). A l fii/1 ripeness, Ih e fi'uils 
detac/1 andfall lo lhe ground 01; in case of(looding, lo lhe waler surf'ace on 
which Ih e y may jloal for monilis and gel carried [/\Vay lo new suilable 
ha bi/a/s. Despile a prodigious seed dispersal potential, t his is a mther m re 
species. Fiaods t hat bol h C/'ea/e new ha bi tal and bring propagules have 
become much tao rare. 
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sin hovedudbredelse (Wiinstedt 
1 945; Atlas Flora Danica, Per 
Hartvig, pers. komm.). En oplagt 
tolkning er, at Ræve-Star fra natu
rens bånd er egnet til kolonisere 
steder, der er forstyrret af netop 
tidvis oversvømmelse. Hvor 
pilekrat og skov efterhånden vinder 
det tabte tilbage kan Ræve-Star nok 
stå tilbage som etablerede tuer, men 
næppe producere frø og opretholde 
en bestand i længden. Med andre 
ord har Ræve-Star en slags meta
populationsdynamik, hvor nye 
bestande opstår ved kolonisering af 
ny egnet habitat (forstyrrelse) og 
langsomt forsvinder igen med den 
naturlige succession. Plantearter 
med den type bestandsdynamik er 
helt afl1ængige af at kunne sprede 
sine frø effektivt. Her ville vand
spredning passe fortrinligt til en art 
med Ræve-Stars krav til vokseste
det, hvis altså ikke vinteroversvøm
melse af enge var blevet så be
grænset i dagens danske landskab. 
Nutidens vandløb er udrettede og 
uddybede for så effektivt som 
muligt at undgå oversvømmelser 
("afledning af skadeligt vand") af 
dyrkede agre og skove. Samtidig er 
opretholdelsen af enge ved bøslet 
og græsning gået voldsomt tilbage. 
Enge beliggende i skove, som ek
sempelvis "Skæftennose" i Åshøje 
Overdrev, hvor frugter af Ræve-Star 
blev samlet, er tilsyneladende næ
sten helt forsvundet. De fleste er 
blevet drænet og tilplantet, og de få 
resterende bliver hverken slået eller 
græsset. Der er altså sandsynligvis 
blevet mindre egnet habitat for 
Ræve-Star i Danmark -ligesom i 
vore nabolande (UK Biodiversity 
Group 1 998, s. 1 45) - samtidig 
med at artens fi·øspredning er blevet 

7 6  

stærkt begrænset. Det vil nok være 
svært at belægge en påstand at 
denne generelle udvikling kun er 
gået ud over Ræve-Star-andre 
arter er sikkert mindst lige så hårdt 
ramt. At vende trenden og gå tilbage 
mod en mere naturlig hydrologi i 
landskabet ville givetvis også gavne 
mange andre plantearter end lige 
denne. 

Tak 
Tak til Jens Christian Schou for at 
stille foto til rådighed. 
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Marine makroalger i Københavns Havn med 
fund af Polysiphonia Ideliana - ny art for 
Danmark 

Ruth Nielsen1 

Marine macroalgae from the harbour of Copenhagen with record of 
Polysiphonia Ideliana - a new species of Denmarl{ 
The macroalgae of Copenhagen Harbour were studied at 20 Joealities from 
April 1 998 to February 2009. The salinity in the harbour is about 1 0  %o. 
A total of 72 species were identified, representing 1 2  Cyanophyceae, 20 
Rhodophyceae, 17 Phaeophyceae and 23 Chlorophyta. Species occurrence 
and dominance at different seasons are accounted for. The high species 
diversity indicates good environmental conditions in the habour sea 
waters. 
The invasive species Dasya bail!ouviana has extended its known 
distribution range in Denmark by the occurrence in the barbour. Fucus 
evanescens, another invasive species o f Denmark, was firs! recorded 
attached in the Sound in 1 948. It is now among the dominant species in 
the hm·bour. The spread to other Danish districts did not happen until 
about 30 years tater. Polysiplwnia Ideliana is a new record of Denmark, 
but has probably occurred unnoticed for several years due to identification 
difficulties. 

Key wonls: lvfarine macroalgae, invasive species, Capenhagen harbow; 
Dasya bai/!ouviana, Fucus evanescens, Polysiphonia Ideliana 

Havnens alger er flotte, farvestrå
lende og festlige, og så er der flere 
forskellige, end man umiddelbart 
skulle tro. De vokser på alt fast 
underlag som sten- og betonmoler, 
bolværk, træ og tovværk, der hæn
ger ned i vandet i længere tid. Der 
er også alger på andre organismer 
som rurer, muslingeskaller, blom
sterplanter og større alger. 

Københavns Havn har karakter af 
en kanal med relativ god vand ud
skiftning. Der er mange forskellige 
aktiviteter og heraffølgende vari-

erede anlæg. Der er kajanlæg for 
færger, idylliske fiskeri- og jolle
havne, lystbådeanlæg m.m. Nogle 
områder har stejle betonkajer, andre 
steder er der stensætninger af natur
eller sprængsten. Der er 01måder 
med en jævnt hældende bund af 
sand, grus og småsten uden synlig 
aktivitet, så vegetation af Tagrør 
(Phragmites austm/is) og Strand
Kogleaks (Bolboschoenus mariti
nws) uforstyrret kan vokse ud på 
det lave vand. Disse forskelle be
tinger, samtidig med at bølgeekspo
neringen varierer fi·a sted ti l sted, en 

mangfoldighed i vækstbetingelser 
for den marine vegetation. 
Detme undersøgelse inspireredes af 
deltagelse i arrangementet "Havnens 
Dag". Det er en l -dags udstilling 
om miljøforholdene i Københavns 
Havn, som har været afholdt i flere 
år, under ledelse af kommunens na
turvejledere. Den fandt sted en sen
so1ru11ersøndag 1 997 på Gammel 
Strand. Udstillingen viser frisk ind
samlede planter og dyr fra havnen. 
Første gang jeg deltog, var det med 
den tanke at "et eller andet kunne 
man vel finde at udstille". Så i da
gene inden udstillingen var jeg ude i 
forskellige afkroge af havnen, fandt 
lidt her og andet der og endte med 
en udstilling af mange forskellige 
arter. Desuden blev nysgerrigheden 
vakt, og det blev planlagt at vende 
tilbage på andre årstider i den hen
sigt at finde alle havnens alger og 
dokumentere sæsonvariationen. 

Spredt i Botanisk Museums sam
linger finder vi herbarieark med al
ger fra Københavns Havn, som er 
indsamlet gennem mange år og vid
ner om en interesse for havnens al
ger, men der er kun få publikatio
ner, der specifikt omtaler disse fund 
(Lund 1 934, 1 949) . På museet har 
vi også tidligere forskeres notesbø
ger med artslister og spredte noter 
om deres iagttagelser. Lauritz Kol
derup Rosenvinge besøgte Kalve
bod Strand flere gange fra november 
1 893 til september 1 902. Han skri
ver meget hyggeligt om 5. juni 
1 896: "Exkursion pr. Sejlbaad til 
Kallebod Strand. Vadede i Land paa 
Koklapperne. Paa en stor Stræk
ning er der ganske lavt Vand, saa at 
det i Dag ved dagligt Vande, netop 
dækker Fødderne. Her voxer næ
sten udelukkende Ciadopham seri
cea i store Masser tg. [temmelig] 
afbleget, for en stor Del i store 
Exemplarer. Imellem den voxer hist 
og her, især dog paa lidt dybere 
Vand Ruppia. Denne gaar ogsaa 

1Stalens Naturhistoriske lv/useum, Botanisk lvfusewn, Gathersgade 130, 1123 København K, E-mai/ rutlm@smn.ku.dk 
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Figur l. Indsamlingslokaliteter i Købenl1avns Havn, bemærk at enkelte tætl iggende steder er samlet med et fælles 
lokalitetsnummer (2x2, 2x3, 2x l O, 3x l 2, 2x l 4, 2x l 7, 3x 1 9). 
Collecling localities in the harbour o{Copenhagen. Note t hat same e/ose spots a re merged info ane /ocality 
lilllilher (2x2, 2x3, 2x/ O, 3xl2, 2x/4, 2xl 7, 3x / 9). 

Lolrnr. Lolmlitetsuavu 
No o f Joe. Name o f Joeali ty 
l .  Slusen 

2. 

3 .  

4.  

5 .  

6.  
7.  

8. 

9. 

10. 

1 1 . 

1 2 .  

1 3 .  

1 4 .  

1 5 .  

1 6 .  

1 7 .  

1 8 .  

1 9. 

20. 
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Teglværksbavnen 

Nokken - Sluseholm 

Gasværksbavnen 

Frederiksholm Kanal 

Holmen, Motmtorpedobådshallen 

Holmen, Frederiksholm NØ 

Holmen, bag Operaen 

Holmen, Quintus 

Langelinie, ved Den Lille Havflue 

Langelinie, Pramrenden 

Lynettehavnen 

Lynetteløbet 

Refshaleøen, østsiden 

Margrethel1ohnhaV11en 

Østhavnen ved Arnagelværket 

Ganrle Sk11dehavn 

Fiskelihavn Nord 

Svanemøllehavnen 

Svanemøllebugten 

ludsamlingsdato/er 
Date af collection 
1 998.4.24 

2007. 1 1 .27 

1 998.4.24; 2007. 1 1 .27 

2007. 1 1 .27 

2007.9.23 

1 998.4.24 

1 998.4.24; 1 998.9. 1 1 ; 1 999.9.8; 2002.8.28; 2003.9. 1 1 ; 2003 . 1 2.9; 

2007 . 9 . 2 1  

1 999.9.8 

1 999.9.8;1 999 .9.23; 2003 . 1 2 .9; 2007.9.2 1 

2002.8.28; 2003 . 1 2 . 9  

1 998.4 .24; 1 998.9. 1 1 ; 2007.9.20 

1998.9 . 1 1 ; 1 999.9.8;  2007 . 9 . 2 1  

1 998.4.24; 1 998.9. 1 1 ;  1 999.9.8; 2002.8.29; 2004.4 . 1 5; 2007.9.2 1 

1 999.9.23; 2002.8.29; 2003 . 9 . 1 1 ; 2003 . 1 2 .9; 2004 . 3 . 1 7; 2004.4. 1 5; 

2007 .9. 1 7; 2007 .9 .2 1 ;  2008.2 . 1 9; 2008.9 . 1 7; 2008. 1 1 .4; 2009.2.23 

1 999.9.23; 1 999.9.8;  2002.8.29; 2003 . 9 . 1 1 ; 2003 . 1 2 .9; 2004.3 . 1 7; 

2004.4 . 1 5 ;  2004 .7 .20; 2004.9.9; 2007.9 . 1 7; 2008 .2. 1 9; 2008.9. 1 7; 

2009.2.23 

2007 .9.2 1 

1 998.4.24; 2002 . 8 .28 

2002 .8.28; 2007.9.2 1 

2007.9.20 

2003 . 1 2 . 9  



længere ud, og her forekommer til
lige Ectocarpus [Pylaie/la] littoralis 
samt Clwra baltica paa 1 -2' Vand, 
indsprængt i ret betydelig Mæng
de . . .  " og så følger en arts liste. 

Algefloraen på en bølgeeksponeret 
lokalitet i Tuborg Havn blev un
dersøgt i 1 957- 1 960 af Kristi
ansen ( 1 972). Hun dokumenterede 
årstidsvariationen med talrige 
målinger af de dominerende arters 
længde suppleret med registrerin
ger af arternes formeringsorganer. 
Desuden redegjorde hun omhyg
geligt for de fysiske betingelser 
for algevegetation på lokaliteten. 

En undersøgelse af vegetationen i 
Københavns Havn i august 2003 
blev foretaget af Miljøkontrollen, 
Københavns Kommune. I denne 
undersøgelse blev der fokuseret på 
dækningsgraden af den rodfæstede 
vegetation, og undersøgelsen med
tager kun få alger (Geertz-Hansen 
& Bøgh Pedersen 2003).  

Matedaler og metoder 
Der er foretaget indsamlinger på 20 
lokaliteter fra Slusen i syd (55° 
38,60N, l 2°33,25E) til Svanemølle 
Bugten i nord (55°43' N, 1 2°36' E) i 
perioden april 1 998 til februar 2009 
(Tabel J, figur 1). Det har ikke væ
ret muligt at indsamle med jævne 
mellenu·um, men årstiderne er re
præsenteret med ekskursioner i 
forårsmånederne marts-maj, som
mer- og sensommermånederne juni
september og i efterårs- og vinter
månederne oktober-februar. Ind
samlinger blev foretaget iført 
waders, og så vidt muligt i stille 
vejr med lavvande. Algerne blev 
plukket med hånden ofte suppleret 
med en børnerive til opsamling af 
løsrevne eksemplarer og småsten på 

Tabel l (side 78). Stednavne med 
datoer for indsamlinger i I(øben
havns Havn. 
Localities and da tes ofcollections 
in t h e lwrbour o f Copenhage11. 

Figur 2. Den Lille Havfrue på algebevoksede stenblokke (lokalitet I O, 
februar 2009). Foto: P. Corfixen. 
The littie mermaid on boulders with algae (locality JO, FebnWIJ' 2009). 
Foto: P C01jixen. 

steder med en lav hældning. Enkelte 
indsamlinger blev foretaget fra båd 
med anvendelse af en langskaftet 
håndskraber. Alle prøver blev bragt 
til laboratoriet og undersøgt i mi
kroskop. De større a1ier blev pres
set og opbevares på Botanisk 
Musetun sanunen med objektglas
præparater af mikroskopiske arter, 
som belæg for undersøgelsen og 
som sanm1enligningsgrundlag for 
fremtidige undersøgelser. 

Resultater 
Zonering 
Den Lille Havfrue sidder på nogle 
store sten. Ved lavvande kan man 
se, at de lige over vandet og neden 
for er dækket af store brunalger 
(figur 2). Over brunalgerne er 
stenene sorte i den zone der 
rammes a f bølgesprøjt Den sorte 
farve skyldes blågrønalger, der 
selvom de er små, vokser så tæt, at 
stenene er helt dækket. Når de fug-

tes med sprøjt eller regnvand bliver 
de meget glatte, så man skal passe 
på, hvis man færdes på de sort
farvede sten. På beskyttede steder 
kan lav Verrucaria maura danne 
tilsvarende sorte zoner, men de 
bliver ikke så glatte i våd tilstand. 

Mellem blågrøn- og brunalgerne ser 
stenene ud til at være dækket af rød 
maling. Det skyldes den skorpe
fonnede rødalge Hav-Hildenbrandia 
(Hildenbrandia mbra). Ser man 
nøjere efter, kan den røde farve føl
ges mellem brunalgerne og så langt 
ned, man kan se. I danske farvande 
vokser Hav-Hildenbrandia fra vand
kanten til ca. 29 m's  dybde (Rosen
vinge 1 9 1 7), desuden er den vidt 
udbredt og vokser endda langt ind i 
Østersøen (Nielsen et al. 1 995). 

Brunalgerne er en blandet vegeta
tion af Blæretang (Fucus vesiculo
sus) og Langfrugtet Klørtang (Fu-
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Figur 3. Algevegetation på stenmole i Margretheholmhavnen (lokalitet l S, juli 
2004). I vandet ses store planter af klørtang og brune buske. Foto: Ruth Nielsen. 
Al  gal vegetaliall 011 harbourjelly af boulders, Margretheholllrlwvllell 
(/oca/ity J 5, July 2004). !11 !Iie \11{//er big Fucus plcmis alld filamelllous 
bro1V11 algae. 

cus eva11esce11s). Begge arter har 
flade gaffelgrenede løv. Blæretang 
har parvise luftblærer og en iøjne
faldende midh·ibbe, de fertile skud-

spidser er afrundede 2-3 gange så 
lange som brede, og arten er tvebo. 
Langfrugtet Klørtang har smalle løv 
uden blærer og uden tydelig midt-

ribbe, de fertile skudspidser er 6-1 O 
gange så lange som brede, og den er 
sambo. 

I den altid vanddækkede zone, eller 
som den ofte kaldes sublittoral
zonen, er der lige under brunalgerne, 
en tæt rødalgevegetation. Her 
domineret af Almindelig Ledtang 
(Polysipholliafitcoides), der har en 
ret mørk farve, en distinkt hoved
stamme med spredte, alsidige side
grene. Hvis man tager den med hjem 
og laver tværsnit af grenene, er det 
let af se i et mikroskop, at den har 
mange ( 1 2- 1 8) pericentralceller, der 
omgiver en centralaksecelle. De ne
derste dele af stammerne har yderst 
en småcellet bark. I rødalgebæltet 
findes også atier af Klotang (Cera
mium spp. ), der kendes på, at løvet 
er gaffelgrene t. De er opbygget af 
store tøndefonnede centralakse
celler, der hver er omgivet af en 
krans af mindre barkceller. Hos 
Almindelig Klotang (C. vilgalum) 
flyder barkbælterne sammen, så 
grenene har en jævn farve. Fin !U o
tang (C. le11uicome) har adskilte 
barkbælter, den har mørkerøde stri
ber, der repræsenterer barkbælterne 

2 cm 

Figur 4a-b. Purpurtråd (Ba11gia atropwy;urea). (a) Rødbrune h·åde dækker en stenblok. (b) Herbarieark. Foto: Ruth Nielsen. 
Bangia atropurpurea. (a) Red-brown filamellls 011 a bouldet: (b) Specimelis 011 herbarium sheel 
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Figur Sa-k. Specimens af vinter og forårsalger: (a) Sommersalat (Gaymlia o.,ysperma). (b) Vår-Grønkugle (Acro
siphonia centmlis). (c) Polvsiphonia kieliana. (d) Dumontalge (Dumontia contorta). (e) Kræmmerhusalge ( Ulvop
sis grevillei). (f) Hvidplettet Purpurhinde (P01phym leucosticta). (g) Almindelig Båndtang (Peta/ania fascia). (h) 
Dunalge (Pylaiella littoralis). (i) Udsnit af Langfrugtet Klørtang (Fucus evanescens) nederst med påvækst af Al
mindelig Vatalge (Ectocwpus siliculosus). U) Almindelig Ledtang (Polysiphoniajircoides). (k) Lodden Vinterstreng 
(Halosiphon tomentosus). Foto: Ruth Nielsen. 

Specimens o.f lVinter and spring a/gae: (a) Gayralia oxysperma. (b) Acrosiphonia centralis. (c) Polysiphonia 
kieliana. (d) Dumontia contorta. (e) Ulvopsis grevillei. (D Porpbyra leucosticta. (g) Petalonia fascia. (h) Pylaiella 
littoralis. (i) Part ofFucus evanescens at the base lVi/h Ectocarpus siliculosus. (;) Polysiphonia fucoides. (k) 
Halosiphon tomentosus. 
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og lyse sh·iber der er den del af cen
tralaksecellerne, som ikke er om
givet afbark. 

Ved et besøg hos Den Lil le Havfrue 
har vi allerede set, at algerne vokser 
i zoner. De øverste zoner er betin
get af den vanddækning a lgerne får, 
og vi kan skelne mellem en sprøjte
zone, en bølgeslagszone og en zone 
der skiftevis er vanddækket og 
tørlagt. Den sidste kaldes med et 
gammelt nordisk ord for tjæren, 
men ofte bliver den omtalt som 
littoralzonen. På stenmoler, der er 
mere bølgeeksponerede (figur 3), 
får zonerne en større vertikal ud
strækning. l bølgeslagszonen og 
fjæren er der et grønalgebælte, som 
er domineret af rørhinder ( Uiva 
spp.) og Dusk-Vandhår (Ciadopho
ra glomerata). 

I havnen er der ikke nævneværdigt 
tidevand, men al ligevel ses vand
standssvingninger forårsaget af 
vindretning, vandstuvning og 
trykforskelle over tilgrænsende 
havområder. Højvande er ofte be
tinget af vestlig og nordvestlig vind, 
mens vi får lavvande i højtryksperi
oder med sydlig og østlig vind. 
Nede i vandet er der også en zone
ring. Her er det lyset, som er den 
vigtigste årsag, fordi det svækkes, 
når det går gennem vandet. Det kan 
dog næppe iagttages på havnemo
lerne, fordi det faste substrat, som 
er den vigtigste betingelse for 
algevegetation, allerede i få meters 
dybde er afløst af sand og mudder. 
Lyset har stor betydning for års
tidsvariationen; i den marine vege
tation starter foråret med den tilta
gende dagslængde allerede sidst i 
februar. 

En vigtig faktor for en stor artsdi
versitet er høj saltholdighed. I dan
ske områder a ftager den fra Nord
søens ca. 30 %o til ca. 8 %o i områ
det ved Bornholm. Parallelt med 
dette aftager antallet af arter, såle
des er der i det nordlige Kattegat 
registreret ca. 1 20 rødalger, ved 
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Nordsjælland ca. 60 og ved Born
holm ca. 30 arter (Nielsen et al .  
1 995). I havnen er saltholdigheden 
omkring l O %o, men varierer som i 
Øresund mellem 8 %o og 1 3  %o. I 
artiklen om algerne i Tuborg Havn 
har Kristiansen redegjort for vand
standssvingninger (fra -56 cm til 
+70 cm i fht. DNN), temperatur og 
saltholdighed i overfladevandet, 
forhold som svarer til betingelserne 
i Københavns Havn (Kristiansen 
1 972). 

Årstidsvariation 
Vinfem/ger 
Nogle arter ser man året rundt, de 
kan være flerårige, eller der kan væ
re en jævnlig erstatning af oprette 
løv som slides af. Til  denne gruppe 
hører de ovenfor omtalte 
B læretang, Langfrugtet Kl01tang, 
Almindelig Ledtang og Hav
H ildenbrandia. De dominerer i 
vinterhalvåret, mens de fleste andre 
er nedslidte. Algerne er mørke i 
farven, delvist overvokset med 
kiselalger. En enkelt undtagelse er 
Purpurtråd (Bangia atropwpurea), 
der trives i vort fugtige vinter
halvår. Den vokser oven i b lågrøn
algerne, hvor en tæt bestand kan 
dække de store sten med rødbrune, 
u grenede tråde (figur 4). I mikro
skop kan man se, at unge tråde be
står af en enkelt cellerække, mens 
ældre løv er parenk.ymatiske d.v.s. 
består af tætstillede celler der er 
dannet ved celledelinger i to ti l  flere 
retninger. I tværsnit ses det, at cel
lerne ligger som trekantede lagkage
stykker. De første fund af Purpur
tråd fra Øresund blev registreret af 
Lund ( 1 934). I Danmark er Purpur
tråd ikke registreret fra de danske 
distrikter Sydfynske Øhav, Øster
søen vestlige del, Østersøen om
kring Møn og Østersøen omkring 
Bornholm (Nielsen 2005), men den 
er i øvrigt registreret langt inde i 
Østersøen (Nielsen et al. 1 995).  
Den sene registrering beror s ikkert 
mere på indsamlingsintensiteten 
end på, at arten først er indvandret 
til Øresund i 1 930'erne. 

l den ikke særlig farvestrålende vin
tervegetation var det i december 
2003 en overraskelse at finde en 
dominerende bestand af en rød 
Ledtang (Polysiplwnia sp. )  på det 
lave vand i den yderste del af hav
nebassinet Margretheholmhavnen. 
Ved en nærmere undersøgelse i 
2008 viste det sig, at planterne i 
København er identiske med beskri
velsen af Poi)ISiplwnia kieliana. 
Denne art adskiller sig fra andre 
danske Ledtang ved at have 5 pe
ricentralceller. Ledtang er bygget af 
"led" afl ige høje celler; i midten en 
cenh·alaksecelle omgivet afpericen
tralceller. Deres antal er artskarak
teristisk og varierer fra 4 hos nogle 
arter til ca. 20 hos andre. I toppen 
af løvet har P Ideliana spiralstil lede 
gaffelgrenede hårskud, der udgår fra 
hvert led, og lidt nede af grenene 
udvikles en tynd bark af små celler 
udenom pericentralcellerne. Den har 
en "tottet" vækst med oprette grene 
fra k.tybende skud, der er fasthæftet 
med rhizoider. Polysiphonia ldeli
mw repræsenterer en ny art i den 
danske algeflora, men er næppe 
ny indvandret eller invasiv. Den blev 
beskrevet fi'a Kiel i 1 975 (Kaminski 
& Nizamuddin 1 975) og er identi
ficeret i museets samlinger fra Gil
leleje 1 989 og Studstrupværket 
1 975, men er i øvrigt dårlig kendt. 
Den kan have været overset i andre 
undersøgelser og har måske en 
større udbredelse. Af formeringsor
ganer kendes kun tetrasporangier, 
men ikke han- og hunlige kønsceller, 
så den formeres sikkert vegetativt. 
Man kan derfor tvivle på, om det er 
en god art, og dens relation til andre 
arter bør belyses. 

Forårsalger (figur 5). 
Dunalge (Pylaiella littoralis) og Al
mindelig Vatalge (Ectocmpus sili
culosus) nyder godt af det tiltagen
de lys i foråret og lukrerer på det 
relativt høje indhold af næringsstof
fer, der er i vandet på denne årstid 
(Wallentinus 1 984) . Fintgrenede 
buske af disse brunalger er allerede i 
vækst sidst i febmar. 



Figur 6a-j .  Herbarieark af sommeralger: (a) Fin Klotang (Cerolllilllll lelluicome), (b) Pladetråd (Cofaco11e11W 
savia1111111) vokser tæt på grønalgen Dusk-Vandhår (Cfadoplwm gfo111emta). (c) Pladetråd (Co/acolle/1/a saviallulll) 
danner små kvaste på krølhårstang (Chae/o/1/otp!ta fi1111111). (d) Grønfjer (BtJ'Opsis plu111osa). (e) Tæt Rødsky 
(Callitltalllllioll COIJ'Iltbosulll). (t) Centralgrenet Rørhinde ( VIva prolifera). (g) Dusktang (Da;ya bail/ouvia11a). (h) 
Purpurhinde (Potphyra sp.) .  (i) Dusk-vandhår. (j) Tarm Rørhinde (Ufva illlesti11afis). Foto: Ruth Nielsen. 

Herbaria speci111e11s of'su/1111/erafgae: (a) Ceramium tenuicorne, (b) Colaconema savianum, veJ)' de11se epiphytic 
grow/h 011 Cladophora glomerata. (c) Colaconema savianum epiphytic tufis 011 Chaetomorpha linum. (d) Bryopsis 
plumosa. (e) Calli thamnion corymbosum. (f) Ulva prolifera. (g) Dasya baillouviana. (h) Porphyra sp. (i) 
Cladophora glomerata. OJ U lva intestinalis 
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DISTRIKT LOKALITET XR 
Disn·ict Localil)l_ Year 
S u Charlottenlund 1948 
S u Charlottenlund 1960 
S u Espergærde 1999 
S u Helsingør Nordhavn 1962 
S u Helsingør Nordre Mole 1999 
S u Københavns Havn 1 95 1  
S u København, Kronelobet 1952 
S u K.øbenl>avn, Skudehavnen 1963 
S u København, ud for Provestenen 1952 
S u Refshaleøen 1968 
S u Skovshoved Havn 1948 
S u Skovshoved Havn 1962 
S u Skovshoved Havn 1990 
S u Tuborg Havn 1957 
S u Tuborg Havn 1958 
S u Tuborg Havn 1959 
S u Tuborg Havn 1960 
S u Tuborg Havn 1964 
S u Tuborg Havn 1980 
K n Frederikshavn 1968 
Ko Frederikshavn 1969 
Kn Frederikshavn 1971 
Ko Frederikshavn 1973 
Kn Frederikshavn 1975 
Kn Frederikshavn 1978 
Ko Skagens Havn 1986 
K s Gilleleje 1990 
K s Gilleleje 1993 
K s Gilleleje 1994 
K s Grenå Havn 1978 
K s Grenå Havn 1980 
K s Grenå Havn 1993 
K s Lammefjordsdænu1ingen 1968 
S a Ballen Havn 1997 
S a Begtrup Vig, Kongsgårde 1989 
S a Ebeltoft Vig, Natohavn 1989 
S a Odense Fjord Gabet 1989 
S a Risskov Søbad 1989 
S a Århus Bugt Tangkrogen 1984 
S a Århus Bugt Tangkrogen 1994 
S a Århus Bugt, Norsminde Molehoved 1988 
B w Bagenkop Fiskerihavn 1989 
B w Flensborg Fjord, Sandager 1991 
B w Sønderborg Lystbådehavn 1989 
Knl Bønnentp Havn 1989 
Km Bonnerup Havn 1989 
Km Sangstrup Klint 1989 
Km Sangstrup Klint 1989 
L b Assens Havn 1989 
L b Bøjden, drivende 1989 
L b Fyns Hav Færgehavn 1989 
L b Strib Lystbådehavn 1989 
S b Bøgebjerg, Fyn 1989 
S b Horseklint 1989 
S b Kerteminde Lystbådehavn 1989 
S b Klangeland, Spodsbjerg 1989 
S b Langeland, Dageløkke 1989 
S b Langeland, Lobals Fiskerihavn 1989 
S b Lundeborg, Fiskerihavn 1989 
S b Slipshavn 1989 
S f Fåborg 1989 
S f Fåborg 1991 
S f Langeland, Åsø 1989 
S f Rudkøbing 1989 
S f Sydpynten af Knolden SØ for Horne, ilanddrevet 1989 
S f Tåsinge, Vindeby Havn 1989 
S k Skagerrak, Høfde 59 1996 
S k Skagerrak, N for Skagen, drivende 1936 
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INDSAMLER 
Calleetor 
S. Lund 
S. Lund 
R. Nielsen & P. Corftxen 
S. Lund 
R. Nielsen & P. CorfLxen 
S. Lund 
S. Lund 
S. Lund 
S. Lund 
R. Nielsen 
S. Lund 
J. Andersen 
Aa. Kristiansen & N.H. Larsen 
Aa. Kristiansen 
Aa. Kristiansen 
Aa. Kristiansen 
Aa_. Kristiansen 
T. Christeosen 
C. Koch 
T. Christeosen 
L. Matbiesen 
L. Matbiesen 
L. Matbiesen 
R. Nielsen 
R. Nielsen 
R. Nielsen 
H. Frost Christensen 
R. Nielsen 
R. Nielsen 
C. Koch 
L. Matbiesen 
S.Luodsteen, K. Lundshøj 
H. Nielsen 
R. Nielsen 
L. Matbiesen 
L. Matbiesen 
L. Matbiesen & E. Karlog 
L. Matbiesen 
L. Matbiesen 
O. R. Briones & L. Matbiesen 
L. Matbiesen 
L. Matbiesen & E. Karlog 
L. Matbiesen 
L. Matbiesen 
L. Matbiesen 
L. Matbiesen 
L. Matbiesen 
L. Matbiesen 
L. Matbiesen 
L. Matbiesen & E. Karlog 
L. Matbiesen 
L. Matbiesen 
N. Rask 
E. Karlog 
E. Karlog 
L. Matbiesen 
E. Karlog 
L. Matbiesen & E. Karlog 
E. Karlog 
L. Matbiesen & E. Karlog 
L. Matbiesen 
L. Matbiesen 
E. Karlog 
L. Matbiesen & E. Karlog 
T. Christensen 
L. Matbiesen & E. Karlog 
L. Matbiesen 
annonym fisker 

Tabel 2 .  Herbarieark i 
Botanisk Museum, der 
dokumenterer 
spredningen af 
Langfrugtet Klørtang i 
danske distrikter: (Bw) 
Østersøen vestlige del, 
(Ke) Kattegat østlige 
del, (Km) Kattegat 
midterste del, (Kn) 
Kattegat nordlige del, 
(Ks) Kattegat sydlige 
del, (Lb) Lillebælt, (Sa) 
Samsø-farvandet, (Sb) 
Storebælt, (Sf) Syd-
fynske øhav, (Sk) 
Skagerrak, (S u) Øre-
sund. Fed skrift 
indikerer den ældste 
indsamling i hvert 
d istrikt. 
Herbaria sheets in the 
Botanical .A111se11m 
doetlillelit the invasiou 
o/Fucus evanescens in 
Dauish districts: (B1v) 
The Baltic J veslem 
part, (Ke) Kattegat 
easfem part, (Km) 
Kattegat middle part, 
(Ku) Kaffegat uortheru 
part, (K.1) Kattegat 
so11them part, (Lb) 
Littie Bel t, (Sa) The 
waters aro1111d the 
is laud of Samsø, (Sb) 
Grectt Belt, (SO The 
archipelago so11th of 
Fuueu, (Sk) Siw-
gerrak, (S11) Tlte 
So1111d. Bold iudicates 
the oldest collectiott 

.fi'om eaclt dis/riet. J t 
has been loaked for i t t 
Frederiksiwvil Har-
bo ur siuce the collec-
tiou iu 1978 witho111 
success, so il has pro-
bably disappeared 

.fi'out tltere. 



De spinkle ugrenede grønne tråde af 
Grønbælte ( Ulothrix spp. ) starter 
også i febmar. De ses som en lod
den belægning af få millimeter høje 
krøllede h·åde. De findes især på 
småsten i vandkanten på beskyt
tede steder. 

På eksponerede stenmoler vokser 
Frynsealge ( Urospora penicil
liformis) i bølgeslagszonen. Den 
består afugrenede tråde, egentlig 
lidt uanseelige, men på gmnd af 
mængden b liver arten et 
karakteristisk element "en frynse" i 
vandkanten. 

Vår-Grønkugle (Acrosiphonia cen
Ira/is) er fremme i forårsmånederne, 
hvor den er observeret fra slutnin
gen af februar til slutningen af apri l .  
De tæt forgrenede grove buske er 
næsten filtaglige og danner stive 
halvkugleformede, prægtigt grønne 
2-5 cm høje totter i Y>- l Y,m dybde. 

Kræmmerhusalge (Monosh·oma 
grevillei) er en anden forårsgrøn
alge. Den er registreret i havnen i 
marts og april, hvor den forekom
mer lidt spredt ved basis af de store 
brunalger. Den har en interessant 
livshistorie, som omfatter et en
cellet stadie, der vokser i kalk, bl .a. 
muslinge- og mr-skaller. Det opret
te løv starter som en lille skive der 
hvælver sig op som en blære, som 
senere spaltes i toppen. P lanterne 
bliver kræmmerhusformede med et 
hindeagtigt løv, der består af et 
enkelt cellelag. 

Dumontalge (Dw110111ia contorta) 
har et sparsomt grenet løv med en 
iøjnefaldende men kort hovedakse 
og ses kun i de sene forårsmåneder. 
Det samme gælder brunalgen Lod
den Strengetang (Halosiphon tom
enlosus), der med sine op til 50 cm 
lange u grenede løv er et morsomt 
element i forårsfloraen, helt dækket 
af enradede brune tråde. 

Andre arter har en kraftig tilvækst i 
forårsmånederne og får nye skud-

spidser med klare rene farver. Det 
gælder Fin Klotang (Cemmium te
nuicome), der vokser på sten og 
ofte på de større alger. Det er spæn
dende at se på Langfrugtet Klørtang 
i forårsmånederne. Den har lange 
fertile skudspidser, der hos nogle af 
planterne har meget flotte små o
rangerøde pletter. Pletterne er 
dråber af kønsceller, der er sivet ud 
af de små krukkeformede fordyb
ninger, hvori de er dannet. De 
hanlige kønsceller har en rød øje
plet, og det enorme antal giver drå
berne den røde farve. Ligesom andre 
Klørtangarter er løvet diploidt (2n) 
og kun kønscellerne er haploide (n). 
Befmgtede ægceller spirer, så den 
første cellevæg anlægges vinkelret 
på den indfaldende lysretning. Det 
kan man iagttage, hvis man tager 
fertile skudspidser med hjem i en 
"tør" plastpose og hjemme lægger 
dem i havvand. Efter relativt kort 
tid kan man som regel finde ægceller 
under planterne. Mange af disse vil 
være befrugtet, da planterne er sam
bo. Ægcellerne samles op med en 
pipette og anbringes i en dråbe hav
vand på et objektglas. Det lægges i 
en petriskål med et fugtigt stykke 
filtrerpapir i bunden og sættes i et 
nordvendt vindue. Efter et par dage 
kan man se unge kimplanter, a l le 
orienteret i samme retning og i for
hold ti l  lysretningen. 

Langfrugtet Klørtang er i dag på 
listen over invasive arter. Den er en 
nordlig art, almindelig på Færøerne, 
i Vestnorge og på Island og er rela
tivt nyindvandret t i l  Skandinavien. 
T Botanisk Museum har vi belæg 
for de første danske indsamlinger. 
Der er fi·agmenter af det eksemplar 
der blev indsamlet med makrelgarn 
nord for Skagen i 1 936 og er omtalt 
(som F edenla/us) af Lund ( 1 949). 
Vi har også de første danske fund af 
fasthæftede planter, som blev gjort 
ved Charlottenlund i 1 948 (Lund 
1 949). Langfrugtet Klørtang blev 
relativt hurtig almindelig i Køben
havnsonu·ådet og Øresund, men 
først mange år senere har den 

spredt sig til andre danske far
vandsområder. Spredningen er do
kumenteret med tørrede eksem
plarer, der opbevares på Botanisk 
Museum ( Tabel 2). l nogle år ( 1 968 
til 1 978) fandtes den i Frederiks
havn Havn, men den er ikke fundet 
senere trods ihærdig eftersøgning og 
er ti lsyneladende forsvundet igen, 
måske i forbindelse med omlægning 
afhavnemolerne. 

Sommeralger (figur 6) . 
l sommermånederne er algefloraen 
fi·odig og artsrig, men også kiselal
gerne trives godt og dækker mange 
af de større alger med en brunlig 
på vækst. 

Rørhindearterne er sammen med 
Dusk-Vandhår dominerende i fj æren 
og den øverste del af den altid vand
dækkede zone. Der er registreret 
flere arter afrørhinde, ugrenede og 
grenede. De er hindeagtige og består 
af et enkelt cellelag. De identificeres 
ved mikroskopiske karakterer, bl .a .  
om cellerne er cylindriske og danner 
rækker på langs og tværs af løvet, 
eller om de har en uregelmæssig 
afrundet form og er anbragt tilfæl
digt. 

Sommersalat (Gayralia o:>.ysperma) 
har et hindeagtig løv; den er fint 
lysegrøn og virker lidt glinsende. 
Den vokser i den øverste del af 
fj æren, hvor den kan da1me en tæt 
bevoksning på småsten og vand
rette bolværk. I 2009 var den alle
rede fremme i slutningen af febmar 
med Y>- l cm høje blade. Senere på 
sommeren bliver den op til 5 cm. 
Den kendes fi·a andre bladformede 
grønalger på, at det en] agede blad er 
fasthæftet med talrige rhizoider fi·a 
cellerne i et større område af den 
nederste del afbladet. 

Grønfjer (BIJ'Opsis plumosa) er 
smuk med sin regelmæssigt fj er
formede forgrening. Den er lidt spe
ciel ved, at løvet er som et langt 
forgrenet rør uden tværvægge. Den 
forekommer på beskyttede steder 
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på bolværker og nede mellem mo
lens stenblokke i Y,- l m dybde. 
Den vokser ofte sammen med den 
fintforgrenede rødalge Tæt Rødsky 
(Callithamnion COIJllllbosum). 

Dusktang (Dasya bai!louviana) er 
på listen over de såkaldte invasive 
arter, men i Danmark er den dog ret 
harmløs. De første fasthæftede 
planter i Danmark blev registreret i 
1 985 (Nielsen & Matbiesen 2005), 
og den dukkede op i Københavns 
Havn i 2003. Her vokser den stadig 
i en l i Ile bestand i det yderste bas
sin i lystbådehavnen Margrethe
holmhavnell i Y,- l m dybde. Spred
ningen har ikke været nævneværdig, 
og først i sonuneren 2008 blev den 
observeret i en l i l le vig lige udenfor 
lystbådehavnen. Dusktang er en 
relativt stor flot rødalge, og i hav
nen er der indsamlet eksemplarer, 
der var 50 cm lange. Den er et 
smukt element i sommerfloraen, 
hvor den skiller sig ud fra den øvri
ge rødalgevegetation med en klar 
rød farve. Den kendes på de fine 
trådfonnede skud, der omgiver de 
grovere stammer. I efterårsmåneder
ne forsvinder det oprette løv, og 
arten overvintrer sikkert som små 
basalskiver. 

Purpurhinderne (Porphyra spp.) 
forekommer kun spredt i havnen, 
hvor de har deres indergrænse for 
udbredelsen mod Østersøen. 

Hvidplettet purpurhinde (P leuco
slicta) vokser i bølgesprøjtzonen, 
hvor den er fundet i april. Den ken
des på de lyse pletter af hanlige 
områder i løvet. I Øresund er de 
første fund fra København, hvor 
Lund i 1 934 fandt fertile planter i 
maj-juni og mindre sterile individer 
i september (Lund 1 934). En anden 
purpurhinde ses i sommermåneder
ne i den nederste del affjæren. Den 
har et løv, der er delt i en lys gull ig 
hanlig side og en mørk rødlig hunlig 
side. Artsafgrænsningen i denne 
slægt er vanskelig, så artsidentifi
kationen afventer resultaterne af et 
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igangværende internationalt samar
bejde om Purpurhinder i Nordatlan
ten. 

I sensonuneren har der udviklet sig 
en frodig bestand af epifytter på 
a l le de større alger. Særligt iøjnefal
dende er mange små røde totter, der 
hører til slægterne Pladetråd (Cola
conema) og Stjernetråd (Acrochae
tiunl). De består af emadede spredt 
grenede tråde og kan kun adskilles 
ved undersøgelse i mikroskop. Cel
lerne hos Pladetråd har en vægsti llet 
pladefonnet kloraplast mens kloro
plasten hos Stjernetråd er stjerne
fonnet og centralt p laceret i cellen. 
De store brunalger er helt overvok

set af buske af mindre arter, Dun
tang og Knold-og-tot-alge (Eiachi
stafitcicola) er vel de mest domine
rende. 

I alt er der i undersøgelsen i Køben
havns Havn registreret 72 arter, 
heraf 1 2  blågrønalger ( Cyanophy
ceae ) ,  20 rødalger (Rhodophyceae ), 
17 brunalger (Phaeophyceae) og 23 
grønalger ( Chlorophyta) (Appendiks 
1) .  Hertil kommer Prasiola 
calophylla der i undersøgelses
perioden er indsamlet af Rindi i 
2002 på beton trappen ved en 
anløbsplads for både (Rindi & 
Guiry 2004; Rindi et al .  2004). 

B lågrønalgerne er bearbejdet lidt 
overfladisk, så en nøjere undersø
gelse af dem vil sandsynligvis kun
ne påvise flere at1er. 

Diskussion 
Antallet af registrerede arter er me
get forskelligt fra sted til sted. De 
fleste arter er registreret ved Lynet
teløbet (28 arter), Langeline, Pram
renden (29 arter), Refshaleøen 
østsiden (35 arter) og Margrethe
holmhavnen ( 40 arter). På disse 
lokaliteter er der stenmoler ud mod 
åbent vand (figur 3). Desuden er 
der på disse lokaliteter indsamlet 
flere gange og på forskellige årstider 
(Tabel ! ). På stationer med få arter, 
har det faste substrat som regel væ-

ret den begrænsende faktor som 
f.eks. i den beskyttede krog i Svan
emøllehavnen, hvor der kun blev 
observeret få og små grønalger på 
træværket (figur 7). 

En sammenligning af antallet af 
registrerede rødalger (20), brunalger 
( 1 7) og grønalger (23) med tal for 
Øresund generelt (se Kristiansen 
1 978) viser, at der er ca. halv så 
mange arter som for hele onu-ådet. 
Det relativt store antal arter 

vidner om gode betingelser for den 
marine vegetation. De flotte farver 
og den kraftige vækst med mange 
epifytter i sonm1ermånederne, 
afslører dog også at havnen er ret 
velgødet Undersøgelsesresulta
terne bekræfter konklusionen for 
undersøgelsen af rodfæstede 
planter på den bløde bund (Geertz
Hansen & Bøgh Pedersen 2003), at 
der er en god miljøkvalitet i 
Københavns Havn. 

Siden Kristiansen ( 1 972) publi
cerede sin undersøgelse af alge
vegetationen på den eksponerede 
side af havnemolen i Tuborg Havn, 
er der foretaget mange taksono
miske og nomenklatoriske revisi
oner, der har givet anledning til 
navneændringer. Når der tages 
hensyn til dette, viser en sammen
ligning, at de ca. 40 arter Kristian
sen registrerede også er fundet i 
denne undersøgelse bortset fra et 
par små brunalger, som let kan 
overses. Det samme gælder en del 
af de yderligere ca. 30 arter der er 
fundet i denne undersøgelse, mens 
andre forekonuner på andre lokali
teter end de bølgeeksponerede hav
nemoler. 

Kalvebod Sh·and er meget 
forandret siden Rosenvinges besøg 
omkring 1 900 og har ikke været en 
del af denne undersøgelse. Det 
kunne være interessant at besøge 
stedet og se om Mørk Fjordsalat 
( Uivariajitsca), som Rosenvinge 
fandt i store eksemplarer, stadig er 
i området. 



Det kan forventes at arter der er 
nye for landet først dukker op ved 
havne, hvorti l de sikkert er bragt af 
skibe med små planter fasthæftet t i l  
skroget. Det er sikkert sket både for 
Langfrugtet Klørtang og Dusktang. 

Tak 
Peer Corfixen skal have stor tak for 
at dele sit lokalkendskab om havnen 
med mig og for sin assistance på de 
fleste af ekskursionerne. Desuden 
for hjælp med database og databe
handling. Jonas Jørgensen og Jan 
Nielsen takkes for assistance og for 
båd ved indsamling på stationer på 
dybere vand. En særlig tak til natur
vej leder Susanne Henriksen for hen
des smittende engagement i aiTan
gementet Havnens Dag. Poul Møl
ler Pedersen takkes for konstruk
tive kommentarer til manuscriptet. 
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Cyanopbyceae 
Anabaena torulosa 

Ca/othrix aen.tginea 

Calotilrtx confervicola 

Calo/ilrir scopulon.tm 

Gloeocapsopsis crepidinum 

ff.vel/a balani 

Leptolyngbya batters U 
Lyngbya aestuarii 

Nodulm·ia spumigena 

Rivularia atra 

Rivu/aria nitida 

Spirolina subsalsa 

Rhodophyceae 
Acrocllae/ium lza/landicum 

Acroclzaetium secw1datum 

Aglaothm1mion tenuissimwn 

Alvife/tia pli ca/a 

Bangia atropwpurea 

Callithanmion corymbosum 

Cermnium tenuicome 

Cermniwn virgatwn 

Cilroodactylon omatwn 

Co/aconema savianum 

Dasya bai/louviana 

Dumoniia contor/a 

Erythrotricilia camea 

Hildenbrm1dia ntbra 

Polysiphonia flbrillosa 

Polysiplzoniafucoides 

Polysiphonia kieliana 

Polysiplwnia sirieta 

Porplzyra /eucoslicta 

Porphyra sp. 
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Appendiks l (side 88 & 89). Indsamlede arter (i alt 72) fordelt på lokaliteter og årstider. 
* Drivende på blade af Zostera marina. 

Col/ected species (in total 72) at col/ecting localities and seasons. 
* Drift specimen 011 leaves ofZostera marina. 
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Phaeophyceae 
Chorda fllum 

Eclocarpus si/icu/osus 

Elachistafucicola 

Eudesme virescem • 

Fucus evanescem 

Fucus serratus 

Fucus vesicu/osus 

Halosiplzon lomenlosus 

Hecatonema maculam 

Petalonia Jascia 

Petrodenna macu/ifonne 

Pw1claria lenuissima 

Pylaiella littoralis 

Raifsia Vernieosa 

Scylosiplzon Iameniaria 

Spongonema tomeniasum 

Stragularia clavala 

Chlorophyta 
Acroclzaele viridis 

Acrochaele wiltrockii 

Acrosiphonia cenfralis 

Elidingia minima 

Bolboco/eon pi/iferum 

Bryopsis plwnosa 

Chaelomorplw linwn 

Chaelomorplza melagoniwn 

Cladoplzora glomerata 

Epicladia perforam 

Gayralia oxyspenna 

Monostroma grevi/lei 

Percursaria percursa 

Pri11gs/zeimiella scutala 

Pseudendoclonium submarinum 

Rosenvingie/la radicam 

Stromalella monostromalica • 

UlotlzrLY jlacca 

UlollzriY subjlaccida 

U/vajlexuosa 

Ulva iniestinalis 

U/va prolifera 

Urospora penici/lifonnis 

Total 72 
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B E R E T N I N G  F O R 2008 

l 2008 har vi udgivet Flora & Fauna 
som sædvanligt. Udgivelsen af tids
skriftet er foreningens vigtigste udad
vendte opgave. Bladet kan stadig hæv
de sig som et dansksproget blad, der 
udgiver videnskabelige mtikler om 
dansk flora og fauna. Før udgivelsen 
bliver alle artikler læst og kommenteret 
af anonyme specialister (referees), 
hvilket borger for kvaliteten. Den 
procedure fastholder vi. 

Årgang 1 14 (2008) nmuner 1 2  attik.ler 
fordelt på l dobbelh1unm1er (dette 
hæfte, 3+4) samt 2 standardhæfter. 
Gmndet mangel på stof har ud gi velsen 
i år været forskudt nogle måneder, 
hvilket vi beklager. Årests 1 2  attikler 
fordeler sig på 7 zoologiske og 5 bo
taniske. De botaniske attikler er gen
nemgående længere end de zoologiske, 
hvilket medfører et næsten ens sidetal 
for de to grupper: 41 sider med zoo
logisk indhold og 40 med botanisk ind
hold. Den jævne fordeling mellem 
stofonu·åderne er glædelig, men om 
den vil fottsætte i 2009 vides ikke. 

Vi har 300 abonnenter, heraf222 
ordinære medlenuner, 61 institutioner 
og 1 8  udenlandske. Sidste år havde vi 
303 abonneneter. 

l 2008 deltog vi i et fællesarrangement 
om Jnvasive arter sammen med Jysk 
Forening for Naturvidenskab, Bata
tusk Forening, Østjysk Biologisk For
ening og Naturlustorisk Museum. I 
2009 deltog vi i en temadag om Dar
win d. 2 1 .  mmts, arrangeret af den 
sanune kreds. Der kom mange til
hørere, og vi lagde numre afFlora & 
Fauna samt vor brochure fi·em til 
interesserede. 

Hvordan skal vi forholde os til 
fremtiden? 
Den elektroniske æra er over os. 
Medlemstallet er stagnerende og 
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stoftilgangen har til tider været 
utilfredstti l lende. Det har medført 
et forslag, der går ud på følgende: 

Fors/a� om elektronisk 
ud�ivelse a( Flora o� Faww 
For at øge synligheden forelsår vi, 
at Flora & Fauna primært udkom
mer på en hjemmeside (evt. på den 
hyppigt besøgte Fugle og Natur). 
Vi forestil ler os, a t  så snart en ar
tikel er klar, lægges den ud på net
tet. Abonnenterne får derefter be
sked via e-mai l ,  om at en ny ar
tikel er t i lgængelig. Man får ad
gang til artiklerne ved hjælp af en 
kode og et password, som er 
lmyttet t i l  abonnementet. 

Desuden udgives F lora og Fauna 
en gang årligt som et årsskrift, der 
indeholder a l le  årets artikler. A
bonnenter, der ikke oplyser en 
mailadresse, må nøjes med års
skriftet. 

Fordelene er, l )  at artiklerne præ
senteres for en langt større læser
gruppe end for nærværende, 2) at 
artiklerne publiceres løbende, 3) vi 
sparer penge på trykning og 
porto. 

Portoudg ifterne, der sidste år ud
gjorde godt 3000 kr. pr. hæfte, re
duce�·es ved en årlig udsendelse. 

Bestyrelsen vil ikke gennemføre 
dette, uden at høre medlemmernes 
mening, dels på generalforsamling
en, dels ved at få svar på spørgs
mål,  der kan besvares skriftligt (se 
det hvide omslag). 

Fors/a� om samarbejde 
med JFN 
Jysk Forening for Natmvidenskab 
har foreslået et samarbejde, even
tuelt en fusion. Denne forening har 

to repræsentanter i Naturhistorisk 
Museums bestyrelse, Ligesom 
NFJ. Samarbejdet kunne bestå i ,  at 
vore medlemmer får adgang ti l - og 
meddelelse om - de foredragsafte
ner, konferencer og ekskursioner, 
som JFN arrangerer. Det tilstræ
bes, at nogle af foredragene bl iver 
på rimeligt højt niveau og kan be
skrive de seneste fremskridt på en 
række områder. Dette kan gen
nemføres uden en abonnements
forhøjelse. 

Medlemmerne af JFN får tilsendt 
Flora og Fauna uden en abonne
mentsforhøjelse .  Dette forslag skal 
generalforsamlingen også tage stil
ling ti l .  

Den 7 .  november afl10lder v i  en 
konference: "Natur i byen, byen i 
naturen " på Naturhistorisk Mu
seum kl .  l 0- 1 7 . (Reserver dagen 
a llerede nu ! )  Her v i l  en række spe
cia lister belyse emnet; deres fore
drag udgives derpå i Flora & Fau
na.  

Vor formue på ca .  400.000 kr. er 
ikke blevet mindre, t i l  trods for 
finanskrisen. Faktisk er den steget 
l idt, da vore papirer åbenbart er 
sikre. 

Vi blev nødt t i l  at forhøje beta
l ingen for abonnementet på grund 
af en stor portoforhøjelse. Det 
medførte ikke protester - tak for 
det. Der har som nævnt været 
vanskeligheder med at få Flora & 
Fauna ud ti l  tiden. Det er imidler
tid ikke redaktørernes skyld ;  de 
har gjort, hvad de kunne for at 
skaffe artiklerne frem i tide. Deres 
arbejde er frivi l l igt og ulønnet, og 
det samme gælder forfatterne. Tak 
ti l  Jer a l le !  

Bestyrelsen 



B O G A N M E L D E L S E  

D anetu·æ - Danmarks bedste 
fossiler 

Niels Bonde, Stig Andersen, Niels 
Hald, Sten Lennart Jakobsen. Gyl
dendal Forlag, 224 side1; 
illustreret. Vejledende pris: 349,95 

/a: ISBN 978-87-02-04985-5 

"Det er en flot og spændende bog" 
var vores første tanke, da vi fik 
"Danekræ - Danmarks bedste fos
siler" i hånden. Bogen er et resultat 
af omfattende indsamling af fossiler 
over flere årtier. Mange private 
samlere har bidraget til Danmarks 
nationale samling af danekræ. 

Hidtidigt er omkring 450 eksempla
rer fundet værdige som danekræ, 
hvorafhalvdelen er udvalgt og med
taget i bogen. Lovgivningen om geo
logiske fund af enestående viden
skabel i g og udstillingsmæssig kva
litet stammer tilbage fra 1 990. Det 
var først da M useumslovens be
stemmelser blev revideret i 2002, at 
begrebet danekræ, som omfatter 
fossiler af national betydning, ind
gik. Ud fra bogen er det tydeligt at 
se, at danel<ræ ordningen har været 
en succes. 

Moderne analoge eksemplarer af 
fossiler som levede i Jordens for
historie øger forståelsen for deres 
oprindelige udseende. 

Kompaktion har ført til sammen
Itykning af dyre- og planterester 
gennem ufattelig lang tid, og derfor 
har mange af fossiler ikke bevaret 
deres oprindelige form. Et smukt 
eksempel er et insekt, guldøje, fra 
tidlig Eocæn ( ca. 54 mil lioner år 

siden). Det er fundet i en såkaldt 
cementsten fra Sundby Klint på 
Mors. Forfatterne af bogen har 
nemlig sammenlignet med et moder
ne analogt insekt, dansk guldøje 
(insektorden netvinger: ChiJ'Soper
la camea), som også har vinger med 
det karakteristiske stormaskede 
ribbenet. Sådanne sammenligninger 
styrker bogens læsevenlighed mar
kant. 

Bogen kan være et godt supplement 
i forbindelse med øvrige studier af 

danske fossilholdige aflejringer. 
Især fossiler af insekter (3 l %  af 
alle danekræ), fisk (29%) og fugle 
( 1 2%) er blevet godkendt som 
danekræ. Det er glædeligt at se 
gruppen af insekter vel repræsen
teret i bogen, idet de udgør den 
største nulevende gruppe dyrearter. 
Planter (4%) er repræsenteret i 
mindre grad blandt danekræ, hvilket 
kan hænge sammen med deres mar
kant lavere bevaringspotentiale. 

Mikroskopiske fossiler har fået 
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påfaldende lidt opmærksoml1ed i 
danek.ræ ordningen. Det skyldes 
øjensynligt, at deres detaljer kun 
kan ses ved brug af kraftige mikro
skoper med høj opløsning. Den 
udstill ingsmæssige værdi af mikro
skopiske fossiler kan derfor synes 
lille. 

Der findes en lang række forskellige 
teknikker til at præparere pragt
fulde fossiler omfattende afi·ensning 
og fri lægning. l bogen er flere af 
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disse teknikker gennemgået med 
både tekst og i l lush·ative bil leder. 
For eksempel er afi·ensning med 
højtryksspuling effektiv til meka
nisk fjernelse af sediment omkring 
fossiler. Syrepræparation og afstøb
ningstelmikker præsenteres også i 
bogen. 

De1me velskrevne bog er en sand 
fornøjelse at læse. Det er et na
turligt spørgsmål, om fagfolk stu
derende og professionelle geologer 

og biologer også kan have gavn af 
bogen. Svaret er bestemt ja, idet 
bogen er velegnet som inspirations
kilde til palæontologiske studier 
såvel som en introduktion til 
Danmarks geologi og præpara
tionsteknikker. L itterah1rlisten er 
inddelt efter emner og giver appetit 
på videre læsning. Vi kan derfor 
varmt anbefale bogen. 

Jan Kresten Nielsen og Jesper 
Kresten Nielsen 
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(forsat.fi'a side 52) 

foreningstidsskrifter. Vi har erkendt, 
at både tiden og F&F har ændret sig. 
Det kan man beklage, men vi  kan 
ikke skrue tiden tilbage. 

Hoved uden krop 
F&F har ganske vist basis i en 
forening Naturhistorisk Forening for 
Jylland. Men NFJ har aldrig været 
andet end en paraplyforening. NFJ 
udgav blot det fæl les foreningsblad, 
F&F, for en hel række mindre na
turhistoriske lokalforeninger i hele 
landet, hvor mange er døde eller 
døende. Det betyder at F&F i dag 
næsten er et hoved uden krop - et 
foreningsblad (næsten) uden en 
forening. 

Stofl/Ød og forsinket udgivelse 
Redaktionen bruger desværre mange 
kræfter på at skaffe det stof, der 

Figur l .  Naturhistorien har det 
ringe bl.a. i foreningslivet, men 
ikke desto mindre er interessen 
for naturekskursioner/natur
rejser stor. Umiddelbar interesse 
for naturen lyser ud af dette 
billede af en flok metmesker, der 
kigger på sæler på Hal lands Vii
derii. Foto. Jon Feilberg, august 
2008. 

ikke kotruner af sig selv. Stofmangel 
er eneste årsag til forsinkelserne. 

Bredt stofonll'(/de pc/ dansk 
Dansk er ikke alene for l i l le et 
sprog01måde ti l en ballet - men 
måske også til et bredt naturhisto
risk originalt fagtidsskrift. Vi er 
måske alles og ingens tidsskrift, så 
hvem vil så kæmpe for os? 

Mellem to stole? 
Måske er F&F for kritisk over for 
datakvalitet, analyse, form for 
mange amatør-naturhistorikere - og 
for lidt meriterende for mange 
professionelle biologer. 

Konklusi o n ?  
Ovenstående er  en opsummering af 
et første forsøg på en samlet ana
lyse af bladets og foreningens 
situation. Bestyrelse og redaktion 
ønsker at handle velovervejet, men 

også i tide, mens økonomi og kva
litet og abotmentkreds stadig er god 
og vi derfor endnu har mange 
handlemuligheder. 

En af v01·es problemer er dog - at 
der er stor bevægelse i hele det na
turhistoriske fagmiljø, profes
sionelle og amatører - at der er stor 
bevægelse i hele medieverdenen. Vi 
er selv glade hvergang vi får et nyt 
trykt tidsskrift i hænderne - som vi  
siger: "Så kan man tage det med i 
seng eller på lokum!" .  Men er det 
fordi vi selv er midaldrende-gamle? 

Som læserne kan se andetsteds i 
bladet (generalforsamling og spør
geskema) og i tidligere ledere, så er 
det spørgsmål bestyrelse og redak
tion arbejder meget med. Vi håber at 
vores ab01menter vil hjælpe os. God 
læse- og skrivelyst - til læsere, 
forfattere og fagreferenter. 

Red. 
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