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LEDER- FORENINGSLIV?
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net og ved nærmere eftertanke også

internet, festivaler, nye oplevelsescen

salg. En tørvegrav og en grugrav med
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tre og alle disse "dit-og dat dage" tar'

hul i midten, i alt 9 ha midt i den eutro

færden. Skolen ændrer ikke på dette

opmærksomheden. Der er et stadigt

fierede, midtsjællandske natur. Ejeren,

natursyn, da biologi og naturkenelskab

stigende antal tilbud til store og små

Gunnar Gocldik, ville helst ikke sælge

er neelprioriteret i læseplanerne.
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den måde.
l det sidste par år har den økonomiske
krise-og portoforhøjelsen ikke at
forglemme-foværret situationen for
mange foreninger.
Når man stiller op som frivillig i for
eninger, kan man godt undre sig over,
hvilke initiativer der trækker folk til,
og hvilke der ikke gør. Umiddelbart
skulle man mene, al alle med interesse
for naturen ville strømme til den lokale
naturhistoriske forening. Men det er
sjældent tilfældet.
Meget alllænger af formanden- det er
klart. Nogle foreningsledere forstår at

Længe leve foreningerne!

Jon Feilberg

Ny indslæbt art til Danmark:
Japansk Østers-Boresnegl
Ocinebrellus inornatus fundet i
Limfjorden
Jørgen Liitzen' Henrik Glenner2 Erik Hojjinann3 David Rees2

New introduced species to Denmarie Japanese oyster-drill Ocinebrel
!us inomatus found in the Limfjot·d

Two specimens of Japanese oyster-drill, Ocinebre//us inorna/us, were
collected at Venø, Venø Bay, the Limfjord, Northem Jutland, Denmark in
August 2009. Since 2006, a few dozens other specimens of this gastropods
and their egg capsules have been dredged in Nissum Bredning, also in the
Limfjord, and then identified as European oyster-drill, Ocenebra erinacea
(Jensen & Hoffinann 2007). On reexamination, however, they turned out
also to be Japanese oyster-drill.
Tl1t1s, thi s paper documents the first Danish finds o f a species which since
1 995 has been introduced to several coastal si tes in W- and NW-France
(Pigeot et al. 2000, Goul letquer et al. 2002) and to Oosterschelde, the
Netherlands (Faasse & Ligtbart 2009). A native from Korea and Japan,
the species has been introduced to N W-America early in the nineteenth
century, prestunably together with imported Japanese Pacific oysters,
Crassos/rea gigas, on which tilis snai l preferably feeds. Genetic similari
ties between NW-American and French specimens (Marte! et al. 2004) in
dicate that the latter were unintentionally introduced together with oysters
imported from British Columbia 1 971- 1 975 (Grizel & Heral 1 99 1 ). We
argue that the Danish O. inorna/us most likely arrived with smaller cargoes
of oysters transferred during the 1 980'ies from Brittany for relaying in
the Limfjord. In Denmark, the species so far seems to feed on European
oyster, Ostrea ec/u/is. O. inorna/us has a non-pelagic life cycle and finther
spread is presumably slow. At present, the species' impact on local oyster
populations is considered relatively negligible.
Key \Vords: Japanese oyster-dril/, Ocinebrellus inornatus, Crassostrea gigas,
oysters, Denmark, Limjjord, invasive species.

En ganske stor del af floraen og
faunaen på det lave vand i danske
farvande udgøres efterhånden af
organismer, der ikke naturligt har

hjemme i Danmark. Det får man
et godt indtryk af, hvis man ser på
apskyl i den vestlige Limfjord, som
for de fleste af den slags arter har

været indgangsporten til Danmark.
Her konkurrerer dynger af Tøffel
snegle ( Crepidu/a fornicata, ind
slæbt fra Ø-Amerika via Holland i
1 930erne) med masser af de aflange
Amerikanske Knivmuslinger (Ensis
americanus, NØ-Amerika, sidst i
1 970erne). Ved storm driver store
mængder af den j apanske brunalge,
Butblæret Sargassotang (Smgas
Slllll lllllficum; Stillehavet, 1 984) ind
på kysten og kan danne hele volde
i havstokken. Sargassotang, der
vokser på større sten på 1 -3 m vand,
er i sig selv et populært substrat
for fi ltrerende dyr, f.eks. den 1 0- 1 2
c m lange, brune Asiatiske Søpung
(Stye/a c/ava, N V-Stillehavet via
V-Europa, 1 980). Man kan også
blandt skaller af den hjemlige
Østers (Ostrea edu/is) træffe nogle
få eksemplarer af Stillehavs-Østers
(Crassostrea gigas, nøjagtige in
troduktionsår ukendt). Selv den
så almindelige Sandmusling (Mya
arenaria) er næppe en ægte dansker,
idet man mener at samtlige euro
pæiske populationer stammer fi·a en
gådefiil d indførsel i vikingetiden fra
N-Amerika. Der kan nu føjes endnu
en art t i l l i sten over indslæbte ma
rine organismer, nemlig den Japan
ske Østers-Boresnegl, Ocinebre//us
inornatus, som er fundet på sten og
østers i Limfjorden.
Metoder

To Ocinebre//us inomatus blev i
august 2009 indsamlet fra en sten på
l Y z m dybde i Nørskovvig, en lagu
neagtig bugt på nordkysten af Venø,
Venø Bugt, Limfj orden. Selvom vi
opfiskede en snes sten af samme
størrelse og fi·a samme begrænsede
område med samme dyndblandede
sandbund, fandt vi ikke flere ek
semplarer af arten. Derimod har vi
efterfølgende haft lejlighed til at
undersøge et dusin snegle, der et
par år i forvejen (2006) var opskra
bet på 5-6 m vanddybde i Nissum

'Biologisk Institut, Universitetsparken 15, DK-2100 København Ø, Danmark. 2Marine Biodiversity, Department of
Biology, University ofBe1gen, Box 7800, N-5020 Be1gen, N01ge. 3DTU Aqua, Charlottenlund Slot,- Jægersbo1g Alle l,
DK-2920 Charlottenlund, Den mark.
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Bredning af DTU Aqua (tidligere
Danmarks F iskeri- og Havunder
søgeser). Disse snegle fra Nissutn
Bredning var tidligere blevet be
stemt t i l Ocenebm erinacea (Jensen
& Hoffmann 2007). Denne art, der
ganske meget l igner sin japanske
slægtning, er udbredt i Vest- og
Sydeuropa, og dens nærmeste leve
sted er de Britiske Øer. Imidlertid
kom vi i tvivl om identifikationens
rigtighed og fik både vore egne og
Nissum Bredning-eksemplarene
bestemt af en ekspert, Dr. Marco
Faasse, Leiden, der formodede at
samtlige eksemplarer ti lhører O.

inonwlus.
For at være sikre, ekstraherede
vi genomisk DNA ved hjælp af
QIAGEN DNeasy B lood and
Tissue Kit efterfulgt af standard
protokoller fra væv svarende til l
mm3 muskelvæv fra foden af fem
O. erinacea (fra V-Frankrig) og fire
formodede O. inomalus fra Nissum
Bredning. Det mitochondrielle gen,
cytochromoxidase 3 (CO l ), blev
amplificeret via primere hentet fra
Folmer et al. ( 1 994). Per-reaktionen
blev kørt på en Eppendorf thermal
cycler efter standardprocedurer, og
per resultatet blev visualiseret på
en l % agarose-geL Derefter blev
per-produktet oprenset og DNA
sekventeret.
Resultater

Den bedste beskrivelse af O. illar
Ilalus er givet af Amano & Vermeij
( 1 998) og Goud et al. (2008) til dels
baseret på eksemplarer indslæbt til
Holland. Artens bedste kendetegn er
de temmelig skarpkantede fremstå
ende køle på tværs af vindingerne
og et mindre antal (oftest 3-5) lave
smalle ribber, der forløber på langs
af vindingerne (Fig. l A-B). Nedadtil
afsluttes skallen med et hidformet
fremspring, der normalt danner en
lukket rende, og som beskytter det
snabelagtige ånderør. Farven er grå
lig eller snavset gul. Skalhøjden, som
gennemgående er størst hos hun
nerne, er 4-5, undtagelsesvis 6 cm.
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Fig. l: A-B. Japansk Østers-Boresnegl, Ocillebrellus i11omalus (Nørskovvig,
Venø, Limt}orden, august 2009). C-D. Europæisk Østers-Boresnegl, Ocen
ebm erinacea (eksemplar fi·a Irlandlspecimen ji'OIII ireland). E. Konksnegl,
Buccim1111 undal1111 1 (Nissum Bredning, L imt}orden).
Alle vore eksemplarer stemmer helt
overens med denne beskrivelse, og
har en skalhøj de på mellem 4 og
mere end 5 cm. Resultatet af vor
DNA-analyse viste en fuld over
ensstemmelse med sekvenser fra
Genbank, hvilket er ensbetydende
med at sneglene fra Limfjorden rent
faktisk tilhører O. inomalus (og
sneglene fra Frankrig som ventet O.

erinacea).
Der er derfor, såvidt vi kan skønne,
ikke længere belæg for som tidli
gere hævdet (Jensen & Hoffman
2007), at Ocenebra erinacea findes
i danske farvande.
I Limfjorden er O. inomalus nært
knyttet til forekomsten af vores
egen Østers, O. edulis, idet den er
hyppigst, hvor mængden af østers er

størst (Fig. 2). På de tykke skaller af
østers, enten levende eller tomme,
anbringer boresneglen sine karakte
ristiske skjoldfonnede gule ægkaps
ler. Der afsættes 20-40 stykker tæt
ved siden af hinanden, og som hver
indeholder 1 0-15 æg. Disse kapsler
(Fig.4) er afbildet af Jensen & Hoff
mann (2007). I NissLIIll Bredning
er der både i marts, juni og august
og hvert år 2006-20 l O fl.mdet friske
kapsler.
Dislwssion

Japansk Østers-Boresnegl hører til
Neogastropoda eller rovsneglene,
en gruppe af forgæl lesnegle, som er
ådsels- eller kødædende. Gruppen
omfatter bl.a. Konksnegl, Buccimtm
undalum, og Dværgkonk, Nassa
reliculala, der begge er meget
almindelige i Damnark. O. inor-
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Fig. 2: Sammenl1ængen mellem fund i 20 LO af Japansk Østers-Boresnegl, Ocinebrellus inomatus, repræsenteret af
snegle eller ægkapsler, og udbredelsen af østers, Ostrea eclulis, i den vestlige Limfjorcl. Størrelsen af de røde pletter
angiver vægten (g/m2) af østers målt i 2009.
Cv111parison benveen 201 O-finds q{Ocinebrellus inornatus (either s1wils or egg-capsules) and distribution ofoyster
Ostrea ed ulis in the western Limfjord Size o{red dots shmvs the weight (g/1112) o{oysters. 111easured in 2009.

natliS er ikke beslægtet med vores
naturl igt forekommende og mindre
boresnegle af slægten Natica, der
har afrundede, næsten kugleformede
skaller, og som nok lever af muslin
ger, men kun angriber nedgravede
arter. O. inomall/S kendes let fra
Konksnegl, der bl iver langt stmTre
(op til 8 cm), og hvis skal har jævnt
afrundede vindinger og en ganske
kort og helt åben rende til ånderøret
( F ig. l E) . Den vesteuropæiske O.
erinacea, adskiller sig fra sin japan
ske slægtning ved den langt finere
og mere detaljerede skalornamen
tering, der består af et større antal
og mindre fremstående køle, mens

ribberne omvendt er flere og lavere
(Fig. l C, D). De to arters ægkapsler
er derimod meget ens, men kan ikke
forveksles med nogle andre danske
rovsnegles ægkapsler (Fig. 4).
Japansk Østers-Boresnegl lever
af med sin raspetunge at bore et
perfekt ci rkelrundt hul gennem
skallerne af forskellige muslinger
og derefter stikke sin snabel ind i
bløddelene og udsuge dem (Fig.
3). Hele processen tager sin tid,
6-1 O dage, afhængig af arten og
størrelsen af byttedyret, men hos
helt unge østers sker indboring og
fortæring i løbet af et døgn (Chew

& Eisler 1 958). Selvom den æder

B låmusling og andre m i ndre mus
linger, hvis den får dem tilbudt, er
østers dens foretrukne føde, og der
hvor den oprindeligt hører hjemme,
er det særligt Stillehavs-Østers, den
ynder. Dens tilknytni ng til denne
østersart viser sig også ved, at den
normalt kun fæstner sine ægkapsler
på skallerne af netop denne musling
(Chew & E isler 1 958), selvom den i
Limfjorden mest bruger vores hjem
lige østers.
Når larverne forlader ægkapslerne,
kravler de straks omkring på bun
den, idet der ikke er noget plank57

indførte skaldyr. l NY-Amerika blev
O. inomalus først opdaget en snes
år efter, at Stillehavs-Østers fra og
med 1 902 blev importeret ti l staten
Washington fra Japan, og sneglene
har siden da langsomt bredt sig
både mod nord ind i British Colum
bia (Canada) og mod syd ned langs
kysterne af Oregon og N-Califor
nien (Carlton 2007). l Europa blev
den første gang ( 1 995) opdaget på
østersbankerne nær La Roehelle i V
Frankrig (Pigeot et al. 2000), senere
(2000, 200 1 ) ved S-Bretagne (Goul
letquer et al. 2002), snart derefter
(2003) ved Bretagnes Kanalkyst, og
tilsidst (2006) i Oosterschelde, en
del afRhindeltaet i Holland (Fa
asse & L igtbart 2009). Hvor arten
er indslæbt, har den accepteret de
lokale østersarter som føde og deres
skaller som egnet substrat for sine
ægkapsler.
Fig. 3 : Hul (ca. l ,5 mm diam.) boret af O. inomalus i skal a f S tillehavs
Østers, Oosterschelde, Holland. Foto Dr. Marco, Faasse, Leiden, H olland.
Hole (c. 1.5 111111 dia111.} drilled by O. iuornatus in shell ofCrassostrea gigas

(specilllenfi'Oin Ooslerschelde Holland).

tonisk larveliv (Pigeot et al. 2000).
l den henseende ligner m1en de
fleste andre rovsnegle. Det betyder,
at dens evne til at sprede sig over
større distancer er meget beskeden
og alene sker ved, at de voksne
dyr strejfer tilfældigt omkring. Det
betyder samtidig, at det i hvert fald
teoretisk lader sig gøre at bekæmpe
sneglene ved, at man samler dem
ind, før de når at lægge æg. Under
særligt gode betingelser kan arten
opnå en stor individtæthed, og hvor
den er indslæbt til V-Frankrig, er
der nogle steder talt op til 800 indi
vider1m2 på østersbankerne (Pigeot
et al. 2000).

Ocinebrellus i1wnw1us' naturlige
udbredelsesOtmåde strækker sig fra
Det Gule Hav over Koreas kyster til
havene omkring Japan og mod nord
til Sakhalin og Kurilerne (Choe &
Park 1 997). Overalt er den her knyt58

tet til sit traditionelle fødeemne,
Sti llehavs-Østers. Som i ndslæbt
organisme kendes den både fra
NV-Amerika og V-Europa, højst
sandsynligt ankommet som blind
passager sammen med importerede
Stillehavs-Østers. Denne østersart blev på grund af sin størrelse,
hurtige vækst, store kødindhold og
resistens overfor parasitter i forrige
århundrede importeret til NY- Ame
rika og Europa for at blive udlagt
på passende steder eller på allerede
eksisterende banker. Det er nærlæg
gende at tænke sig at boresneglen
tilfældigt og utilsigtet er indslæbt
satrunen med netop disse østers,
enten som små unge snegle, der let
overses, eller som ægkapsler, der
næppe genkendes som sådanne.
Man kan endda ikke udelukke, at
de er indslæbt som voksne, idet der
tidligere var, og nogle steder stadig
er, en ret lemfældig kontrol med

Genetiske undersøgelser af de vest
franske O. inomalus bestande har
vist at sneglene her er nærmere be
slægtede med de nordamerikanske
end med nogle udvalgte østasiatiske
(koreanske) populationer (Marte!
et al. 2004). Netop fra British Co
lumbia eksporteredes der i perioden
1 97 1 - 1 97 5 over 500 tons voksne
Sti l lehavs-Østers (Grizel & Hera!
1 99 1 ), der blev udlagt flere steder
langs Frankrigs Atlanterhavskyst,
så det er overvejende sandsynligt,
at boresneglene er kommet til
Frankrig ved samme lejlighed. Når
sneglene først blev opdaget her en
snes år senere, må det skyldes de
res beskedne forplantningsevne og
spredningshastighed, men også at
de i begyndelsen blot blev opfattet
som en varietet af den lokale bore
snegl, Ocenebra erinacea (de Mon
taudouin & Sauriau 2000). Langs
kysterne af Frankrig har der længe
foregået omfattende omplantninger
af østers mellem de forskellige
østersfanne, hvilket sikkert forkla
rer, hvorfor boresneglen optrådte
ved Bretagne og ved Kanalkysten
kun få år efter at den havde etable
ret sig ved La Rochelle.

H vordan er arten så kommet til
Limfjorden? Getmem 1 980'erne er
der i flere omgange sket autoriseret
såvel som uautoriseret import af
europæiske østers fra både Frankrig
og England, som blev udlagt i Nis
sum Bredning. De franske østers
(Oslrea edulis) kom fra forskellige
lokaliteter nær Brest i V-Bretagne,
altså fra et område hvor O. inoma
lus på det tidspunkt ikke var kendt.
Vi mener i kke desto mindre at det er
sandsynligt at O. inomalus - skønt
dens tilstedeværelse endnu ikke var
konstateret i Frankrig- er blevet
spredt sammen med dens fødedyr til
V-Bretagne og derfra senere indført
til Limfjorden. Det sted, hvor sneg
len optræder i Oosterschelde i Hol
land, er et storstilet center for avl,
eksport og import af skaldyr, og der
indføres både østers og Blåmusling
fra både Bretagne og La Rochelle. I
april 20 l O blev sneglens ægkapsler
i øvrigt timdet på østers, der blev
sendt fra Limfjorden til Ooster
schelde.
Det sted hvor Stillehavs-Østers
fin des i størst mængde i danske
farvande, er Vadehavet. I 1 986 blev
der udlagt østers ved Sylt (Sild)
lige syd for grænsen, og bestanden
har herfra bredt sig både mod syd
og nord, med det resultat at der
nu findes mange større og mindre
banker flere steder i hele det danske
Vadehav (Diederich et al. 2005).
Sylt-bestanden stammer imidlertid
fra dyr importeret fra England,
hvor O. inomalliS så vidt vides ikke
findes. Der er altså ingen grund
til at tro, at sneglen forekommer i
Vadehavet, og den er da heller al
drig blevet iagttaget i hverken den
tyske eller danske del af nogle af de
naturvej ledere og forskere, der har
kendskab til faunaen her, og som vi
har spurgt.
Havtemperaturene i Danmark sæt
ter næppe nogen begrænsning for
overlevelse af Østers-Boresnegl,
idet den forekommer i de kolde
Japanske og Ok hotske Have. I Hol-

land overlevede bestanden en to
måneder lang kuldeperiode (O til
l 0C) uden at blive reduceret (Faasse
& Ligthart 2009), og den har da
øjensynlig også levet og forplantet
sig i mange år i Limfjorden; den er
blot ikke blevet opdaget, før man
igen startede med at undersøge
østersbestanden her i slutningen af
1 990'erne (Hoffmann 2005).
Artens saltholdighedstolerance
kendes ikke, men vi gætter på, at
den kan tåle samme lave salinitet
som Stillehavs-Østers, der ved den
svenske vestkyst tolererer salthol
digheder ned til ca. 20 psu (Wrange
et al. 2009). l så fald kan boresneg
len trænge langt ned i Kattegat.
Da den kan overleve på en kost af
blåmuslinger, er dens udbredelse
ikke nødvendigvis indskrænket til
østersbanker. Den har med andre
ord et potentiale for at brede sig til
andre af vore farvande, blot vil det
( forudsat der ikke sker yderligere
human spredning) ske langsomt, da
den som omtalt ikke har et plank
tonisk larvestadium. Men man må
forvente, at den om nogle år vil
kunne findes i Venø Bugt og Kaas
Bredn ing, hvor der er en del østers,
og måske senere i andre dele af
Limfjorden.
Den stigning i havtemperaturen,
der forventes i de kommende år,
vil ikke blot gavne begge østers
arterne i Limfjorden, men også
boresnegl en, så at den nok bliver
gradvis hyppigere i årene fremover
og måske visse steder vil optræde
invasivt. Den er også begunstiget
af, at der ikke findes nogle danske
føde-konkurrenter og, takket være
de voksnes tykke skaller, næppe
heller nogle fjender.
Den skade, sneglen kan påføre
østers og østersavl, er undersøgt i
NV-Amerika og Frankrig. I Frank
rig har den på flere østersbanker
næsten udkonkureret den naturligt
forekommende O. erinacea. Hvor
den er talrigst, er der konstateret

Fig. 4: Ægkapsler af Japansk
Østers-Boresnegl, x 2. Foto Erik
Hoffmann.

Egg capsules o.fJapcmese oysler
dri/1.
en 50% overdødelighed på vest
franske østersbanker (Pigeot et al.
2000), men et tilsvarende mønster
er ikke blevet observeret i NV-USA
(Buh le & Ruesink. 2009). I Japan
foregår østersavlen i kurve ophængt
i vandsøj len fra pontoner, således at
sneglene er hindret adgang. Endnu
er bestanden a f Japansk Østers-Bo
resnegl i Limfjorden ringe, eller må
ske snarere, meget lokal. Men med
tiden vil den før eller siden gøre et
indhug i mængden af Limfjordens
østers, og det er særligt beklageligt,
fordi bestanden a f O. eclulis er den
eneste i Europa, som har vist resi
stens overfor et par encellede para
sitter, der næsten alle andre steder
har slået arten ud.
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Tj ørnekrattet ved Vindekilde på
Røsnæs - et eksempel på cyklisk
succession?

Lektor emeritus Peter lviilan Petersen'

Cyclic succession in a hawthorn-dominated scrub on Røsnæs, E- Denmark

On the Røsnæs peninsula, Denmark (55° 44' 8" N, 1 0° 53' 43" E) 9
permanent plots in a grazed scrub dominaled by hawthorn (Crataegus
sp.) were studied for two decades ( 1 984-2004). The elimate is lemperate
subcontinental, mean temperature in Febmary and July 1 .4 and 1 6. 8 oc
respectively, annua! precipitation 585 mm. Species composition, and
density, cover and basal area of the shrubs in the permanent plots were
recorded. The changes in density, cover and basal area indicate that the
dynamics o f the scrub can be deseribed in tenns of cyclic succession. In
the course o f a cycle tb e basal area of the shrubs increases to 30 - 35 m2/
ha and t hen fa lis off abrupt!y. The duration o f a cycle is determined by
the maximum life-time of stem s of Crataegus sp. and is estimated to be
c. 1 25 years. The hitherto isolated geographical position of the scrub in
combination with the dominating w ind directions in relation to potential
seed sources is the main reason why the scrub has not yet developed into
fores t.

på vej mod den k l imatisk bestemte
klimaksvegetation.
En tegning af Th. Lundbye viser, at
vegetationen omkring Vindekilde
på Røsnæs i 1 843 var en mosaik
af krat og græsland (Figur l ) . Det
samme var tilfældet i 1 962 (Figur
2) og i 1 983, hvor krattet måtte
være mindst 1 50 år gammelt. l
modsætning t i l krat andre steder
i øst-Danmark (Pedersen 1 987,
Madsen 1 999) var der ikke tegn på
en udvikling mod skov. Den maksi
male alder af de buske/stammer, der
dannede krattet, skønnedes at være
mindre end 1 50 år. På denne bag
grund blev det antaget, at dynamik
ken i krattet omkring Vindekilde
kunne karakteriseres som en cyklisk
succession (Watt 1 947) svarende til
successionen i naturskov (Christen
sen et al. 1 993).
Formålet med denne undersøgel
se, som blev indledt i 1 983, er at
afprøve denne antagelse ved at
følge krattets udvikling over en
længere årrække og belyse faktorer
og forbold af betydning for krattets
dynamik.

Key words: basal area, Crataegus sp., cyclic succession, scmb, subcli111ax.
Lokaliteten
Introduktion

K l imaksvegetationen i et område
defineres som den vegetationstype,
der på længere sigt udvikler sig
under de givne klimatiske forbold
og uden menneskets indflydelse. l
egne, hvor klimaksvegetationen er
tempereret løvskov, er krat alminde
ligvis enten et forbigående stadium
i vegetationsudviklingen fi·a græsset
eller dyrket land til skov eller re
sultatet af et sammenbrud af eksi
sterende skov. l en undersøgelse af
udviklingen af krat i SV-Tyskland
skelnede Kollmann ( 1 995) mellem
en pionerfase med små, fi·itvoksen
de vedplanter, som er mindre end
1 5 år gamle; en opbygningsfase,

hvor vedplanterne er 1 - 5 m bøje og
1 5-50 år gamle; og en moden fase,
hvor træer begynder at dominere,
deres højde sædvanligvis overstiger
5 m og deres alder er mere end 50
år). Madsen ( 1 999) fandt de samme
faser i en undersøgelse af udviklin
gen af sekundær skov i Østdan mark.
Krat kan dog også være af mere
permanent karakter. I sådanne
tilfælde er det formentlig altid en
eller flere naturgivne eller kultur
betingede faktorer, som forhindrer
den videre udvikling mod skov
(Salisbury 1 9 1 8) . Clements ( 1 9 1 6)
bruger betegnelsen subklimaks om
et sådant længerevarende stadium

Vindekilde ligger ikke langt fra
Røsnæs-halvøens spids (Figur 3).
OnU'ådet omkring Vindekilde og de
stejle sydvendte kystskrænter blev
fredet i 1 924. Landskabet er meget
bakket. Geologisk set er Røsnæs en
endemoræne bestående a f foldede
aflejringer af grus, sand og ler ( Ber
thelsen 1 975). Undersøgelsesom
rådet er på ca. 9,9 ha, som græsses.
Heraf er 2, l ha tidligere age1jord,
som er blevet græsset siden 1 965.
7,8 ha er den sidste rest af et stort
overdrev, som er blevet græsset
siden middelalderen med varierende
intensitet og af forskel lige typer af
husdyr. Denne del af undersøgelses
området har formentlig aldrig været
opdyrket.

1Biologisk institut, Københavns Universitet, Sektion for Økologi og Evolution, Universitetsparken
DK-2100 København ø. E-111ail: Milan@bio.ku.dk
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Figur l . Vindekilde på Refsnæs. 1 843. Tegning af Thomas Lundbye (MKH 1 4693). Med tilladelse fra Museet på Koldinghus

Dmwing r�f Ih e Vindekilde sile in 1843 by Ihe Danish arlisl Tho/1/as Lundbye.

Figur 2. Vindekilde-lokaliteten 1 962. Foto: S. E . Sandermam1-0isen.

The Vindekilde sile 1962.
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Figur 3. Spidsen af Røsnæs-halv
øen, med Vindekilde-lokaliteten,
gammel skov og skov plantet i
nyere tid. Pi lene viser den relative
hyppighed af de forskellige vind
retninger.

Vindekildelokaliteten, gammelt krat
Vindekildelokaliteten, dyrket til 1965
Gammel skov

Ny
Ny

skov, plantet

før 1925

skov, plantet efter 1925

••
"..

The tip ofthe Røsnæs peninsu/a
slwlving the position ofthe Vin
dekilde sile (at the soulh coasl) and
ancient (b/ack) and 1110re recent!)'
planled \Voodland. Land arects with
ou/ signalure are arable land. A/so
shmvn is the re/ativeji·equency af
\Vind direelions.

N

l km

Metode1·

1 983-84 blev der udlagt 1 3
pennanente prøveflader, A-M.
Prøvefladerne dækkede ti lsammen
den variation, som vegetationen i
undersøgelsesområdet udviste, fi"a
græsland helt uden buske til slut
tet, 6-8 m høj t krat domineret af
Hvidtjørn (Crataegus sp.) (Tabel
l ) . Figur 4 viser den centrale del
af undersøgelsesområdet i 2004
og placeringen af en del af prøve
fladerne. Prøvefladernes størrelse
varierede fra 1 00 til 400 m2, idet
det tilstræbtes, at vegetationen i den
enkelte prøveflade var homogen.
På grund af feltarbejdets omfang
var det ikke muligt at udlægge så
mange prøveflader, som en statistisk
behandling ville kræve. Prøvefla
derne blev inspiceret tre gange med
l O års intervaller, i foråret 1 983 til
sensommeren 1 984, i efteråret 1 993
til det tidlige forår 1 994 og endelig
i sensommeren 2004 til forsomme
ren 2005. I det følgende benævnes
for nemheds skyld den første in
spektion 1 984, den følgende 1 994,
og den sidste 2004.
I

Den botaniske nomenklatur følger
Frederiksen et al. 2006.
Ved hver inspektion af prøvefla
derne blev alle højtvoksende arter
af buske (Hvidtjørn (Crataegus sp.),
Hunde-Rose (Rosa canina), A lmin
delig Hyld (Sambucus nigra), Ben
ved (Euonymus europaeus), Æble
(Ma/us sp.) og Stilk-Eg (Quercus
robur)) kortlagt med en nøjagtighed
på 0, 1 m. For disse arter måltes 50
cm over jordoverfladen ved hjælp af
en klup (en stor skydelære) diame
teren med en nøjagtighed på O, l cm
af samtlige stammer og grene, der
udgik fra basis. Endvidere måltes
buskenes højde og kronediameter
(gennemsnit af største og mindste
diameter). Buske, der var mindre
end l m høje, blev målt med en
nøjagtighed på 5 cm, buske, der
var højere, med en nøjagtighed på
0,5 m .
l 1 984 blev kronediameteren p å
a l l e skud af Slåen (Prwws spinosa)
målt. Ved de to følgende inspektio
ner blev dækningen af Slåen skøn
net i samtlige 2m x 2m kvadrater,

som hver enkelt prøveflade kunne
opdeles i. På basis heraf blev den
procentvise dækning af Slåen i de
enkelte prøveflader beregnet. M.h.t.
Stikkelsbær (Ribes uva-crispa) blev
plantens diameter og placering i
prøvefladen registreret. F or Ved
bend (Hec/em he/ix) blev det målt,
hvor højt op på de højtvoksende
buske dens klatrende skud nåede.
Mængden af Vedbend i busklaget
blev udtrykt som medianhøjden af
de oprette skud af Vedbend x antal
let af buske med Vedbend/l 00 m2•
For de højtvoksende arter af buske
blev for hver prøveflade og inspek
tion følgende parametre beregnet:
*

tætheden af buske
tidspunktet for etablering af buskene
* kronedækningen i% af prøvefladens areal (inklusive kronedæk
ningen af Vedbend i de tilfælde,
hvor denne art fuldstændig havde
overvokset buskenes kroner)
* basalarealet pr. l 00 m2 50 cm over
jordoverfladen af alle stammer/
grene
*
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nogyna) og A lmindelig Hvidtjørn
(Crataegus laevigata) er behandlet
under et som Hvidtjørn (Crataegus

Figur 4. Undersøgelsesområdet omkring Yindekilde, 2004. Prøveflade B
ligger øverst på skrænten til højre, E til venstre i mellemgrunden, G i krattet
i forgrunden, og H, l, K og M i krattet forneden på skrænten til høj re.

The

Vindekilde sile 2004.

Observationerne i de permanente
prøveflader blev suppleret med
årringstællinger på stammer af
Hvidtjørn og Slåen, som blev fældet
udenfor prøveflaclerne.
Midt i hver prøveflade blev der
taget en enkelt prøve af de øverste
l O cm af jordbunden. Prøven blev
tørret ved 60° C, findelt i en morter
og sigtet gennem en sigte med en
maskevidde på 2 mm. l 0,0 g sig
tet tør jord blev opslæmmet i 50
ml demineraliseret vand og rystet
gentagne gange. Den følgende dag
blev pH i den fi ltrerede jordekstrakt
målt med et Radiometer PHM 82
pH-meter med en glas-calomel
elektrode. Glødetabet blev bestemt
ved vej ning efter glødning af den
tørrede jord ved 400° C i 6 timer.

terræn (Tabel l ). Jordens surheds
grad (pH) varierede fra 5,8 til 7,9.
Jordbunden var sandet i de fleste af
prøvefladerne, men leret i E og især
i G . Glødetabet varierede fra 4 til 29
%, med de laveste værdier i græs
land og på stærkt skrånende terræn.
En enkelt prøveflade (A) forblev
dækket af tør græslandsvegetation
igennem hele perioden. Tre prøve
flader (B, C, D) var fra begyndelsen
dækket af en mosaik af slåenkrat og
tørt græsland. I disse prøveflader
blev slåenbuskene af skovdistrik
tet på et tidspunkt mellem 1 994
og 2004 skåret ned for at udvide
arealet med græsland, og de blev
derfor opgivet. På de resterende 9
prøveflader (E - M) blev krattets
udvikling fulgt gennem hele under
søgelsesperioden.

Resultater

De perllianente prøveflader
Alle prøvefladerne lå på skrånende
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Vedplanterne på prøvefladerne

Engriflet Hvidtjørn (Crataegus 1110-

sp.) på grund af vanskeligheden
ved at skelne mellem dem på alle
årstider. Hvidtjørn dominerer krattet
såvel antalsmæssigt som med hen
syn til dækningsgrad og basalareal
og forekom i 9 af de 13 prøveflader.
Alle alders- og størrelsesklasser, fra
kimplanter til 8 m høje buske med
en kronediameter på op til 1 2 m, var
repræsenteret på prøvefladerne.
Dødeligheden af Hvidtjørn på
prøvefladerne var størst for små
planter, m indre for buske, hvor
diameteren af den tykkeste stamme
var mellem 1 O og 20 cm, og igen
lidt større for buske med en største stammediameter større end 20
cm. Den tykkeste døde stamme af
Hvidtjørn havde en diameter på
34 cm. Medianværdien af den tyk
keste døde stamme i hver af de syv
prøveflader med sluttet krat var 22,2
cm. Fire levende stammer, som
blev fældet uden for prøvefladerne
og som havde en diameter på 20,5,
2 1 ,0, 23,9 og 25,7 cm, , var hen
holdsvis 85, 79, 93 og 80 år.
Hvidtjørn har en udtalt tilbøjelighed
til at danne adventivskucl på gamle
stammer, fra stammebasis og op til
2 m over jordoverfladen. Disse skud
kan erstatte en gammel stamme, når
denne dør. Det gælder især skud,
der dannes på oversiden af væltede
eller nedliggende stammer.
Slåen (Prwws spinosa) formerer
sig hovedsagelig vegetativt ved
hjælp af uneleJjordiske udløbere,
men der blev også fundet kim plan
ter. På lysåbne voksesteder danner
Slåen tætte og stedvis udstrakte
bevoksninger. Mange steder omgi
ves grupper af Hvidtjørn af et bælte
af Slåen, som vokser udad i takt
med, at tjørnebuskenes krone b liver
bredere. Kraftige Slåenskud dør,
når de skygges ud af højere buske,
men erstattes ofte af spinkle, 5-20
cm høje skuel uclen torne, som kan
overleve i skygge i mange år. Hvis

Areal m' Hældning

Prøveflade Vegetation
Plot

Vegetation

A

Græsland

B

c

D
E

Area

Slope

•

•

Retning
Direction

pH

Glodetab 'Yo

pH Loss on ignition

400

11

wsw

6.2

4

Græsland med Slåen
Grosslaud with P. spinosa

1 00

38

sw

7.9

5

Græsland med Slåen
Grosslaud with P. spinosa

1 08

8

NNE

6.4

9

Græsland med Slåen
Grossiaud with P. spinosa

1 08

8

NNE

7.3

13

400

26

w

7.7

IO

225

18

sw

7.7

5

270

17

w

7.9

12

1 20

26

s

6.8

7

225

IO

s

6.9

23

1 20

26

w

5.8

4

225

24

s

7.4

6

1 20

26

NW

6.0

5

1 20

26

s

7.3

29

Grosslaud

Græsland med spredte buske af
høj tvoksende arter
Grossiaud with scal/ered
tal/ s/11·11b species

F

Græsland med spredte buske af
høj tvoksende arter
Grossiaud with scattered
tal/ slw11b species

G

Sluttet krat
Clasecl scmb

H

Sluttet krat
Clased scmb

Sluttet krat
Clased scmb

J

Sluttet krat
C/osed scmb

K

Krat med stående dødt ved
og væltede stammer
Semb with slaudit tg dead
woad audfallen lags

L

Krat med stående dødt ved
og væltede stammer
Semb \Vilh standiug dead
waad aud falletl lags

M

Krat med stående dødt ved
og væltede stammer
Semb with staudi11g dead
waad audfalleu lags

Tabel l . Permanente prøveflader i græsland og krat på Vindekildelokaliteten.
Chamcteristics af the permanent plots in gmssland and ser u b at the Vindekilde si te.
lysforholdene bliver bedre, kan
disse skud genoptage væksten og
danne et tæt krat, forudsat at de ikke
afbides. - En stikprøve, som i 1 988
blev taget i et tæt Slåenkrat, viste, at
kun 4 ud af 1 44 skud var mere end

1 7 år gamle. De fleste af skuddene
var fra perioden 1 975- 1 978.
Hunderose (Rosa canina) forekom
i syv prøveflader. Den formerer sig
kun med frø og etablerer sig kun på

lysåben bund. Den største busk var
4,5 m høj og havde en kronediameter på 3 m og en største stammediameter på 2, 7 cm.
Almindelig Hyld (Sambucus nigra)
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forårsage, at værtsplanten vælter el
ler dens stamme brækker (Figur 4).
Æble (/vlalus sp.) (hybrider mellem
Skov-Æble (M. sy/ves/ris) og Sød
Æble (M domestica)) forekom på
to p røveflader. Planterne havde en
eller flere stammer. Normalt forme
rer arten sig ved hjælp af frø, men
den kan ligesom Hvidtjørn også
formere sig vegetativt, hvis skud
dannet på en væltet stamme slår
rod og udvikler sig til selvstændige
planter.
l løbet af undersøgelsesperioden
etablerede en enkelt Stilk-Eg
(Quercus robur) sig på hver af
prøvefladerne L og M. Planten på
L voksede fra 1 994 til 2004 fra
25 til 90 cm. Der blev også fundet
småplanter af Stilk-Eg andre steder
i krattet.

Figur 5. Hv idtjørn tynget ned af klatrende skud af Vedbend. Foto: Peter
Milan Petersen.

Crataegus sp. weighed d01V11 by climbing siwo/s o.f Hedera helix.

blev fundet i fire prøveflader. Kim
planter og unge planter forekom,
hvor der var skygge og uttelaget
var sparsomt. Den højeste busk var
6 m høj, kronediameteren var 5 m
og den største stammediameter var
1 3,7 cm.
Benved (Euonymus europaeus)
fandtes i tre prøveflader. Der blev
ikke fundet nogen k im planter, men
i prøveflade K blev der fundet to
unge p lanter, der ikke så ud t i l a t
være fremkommet v e d vegetativ
formering. Der forekom e llers en
del rodskud inden for en afstand af
nogle få meter fra store B enved
buske. På grund af afbidning
bl iver disse rodskud sjældent mere
end 25-40 cm høj e, men lej lig
hedsvi s kan de skyde i vejret og
erstatte moderplanten, hvis denne
dør. Den største Benved var 5,5 m
høj og havde en kronediarneter på
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2,5 m og en stammediameter p å
1 3 ,7 c m .
Stikkelsbær (Ribes uva-crispa)
forekom kun på en prøveflade. Plan
ten dannede en masse sideskud og
voksede fra 50 til 250 cm i diameter
i løbet af tyve år.
Kimplanter af Vedbend (Hedera he
lix) forekom kun, hvor urtelagel var

sparsomt. I dyb skygge, f.eks. i tæt
slåenkrat, dækker de krybende skud
af Vedbend fuldstændigt jorden,
men i de mere åbne dele af krattet er
dækningsgraden ringe p.g.a. græs
n ing. Nogle af skuddene vokser op
ad stammerne på Hvidtjørn, Benved
og Almindelig Hyld, sjældent på
Hunderose, og blomstrer, når de
når op i kronelageL B lomstrende
skud afVedbend kan fuldstændig
overvokse værtsplantens krone og
skygge denne ud og i sidste ende

Ud over de arter, der blev registre
ret på prøvefladerne, forekommer
Korsved (Rhamnus cathartica) og
Fugle-Kirsebær (Pnmus avium)
spredt i krattet omkring Vindekilde.
Det eneste egentlige skovtræ er en
ca. 8 m høj flerstammet Bøg (Fagus
sylvalica) i nærheden af prøveflade
L. Selv om det satte frugt, blev der
ikke fundet nogen kimplanter. l
1 984 blev der fundet nogle få unge
Ahorn (A cer pseudoplatanus) i
nærheden af prøveflade D, men da
denne art blev betragtet som ikke
hjemmehørende, blev de fjernet,
inden de nåede at sætte frø. I krat
tet øst for Vindekilde blev i 2007
fældet en relativt ung Ahorn med en
stammediameter på 20 cm.

Udviklingen på de 9 prøv�flader
med H vidtjem
Antallet af p lanter af høj tvok
sende arter af buske varierede fra
7,3 t i l 50,8 pr. l 00 m' (Figur 6 ) .
På prøveflade E, K og M øgedes
tætheden af p lanter lidt fra 1 984
t i l 2 004, mens tætheden faldt på
de øvrige prøveflader, især på
prøveflade L. Andelen a f Hvid
tjørn på prøvefladerne varierede

kronedækningen på prøveflaclerne.
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Dækningsgraden af Slåen varierede
fra O til 1 5 % (Figur 9). Den øgedes
især på prøveflader, hvor dæknings
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Figur 7. Tidspunkt for etablering af de buske, der voksede på prøvefladerne i
2004 (kun højtvoksende arter, cl.v.s. ikke S låen).
Time of establishment o.f th e shrubs present in Ihe plots in 2004 (tal! s hmb
species only, i. e. not Prunus spinosa).
fra 3 9 til l 00 % af buskene.
Prøvefladerne E, K og M var også
- sammen med L - de prøveflader,
hvor der etableredes relativt mange
nye planter i løbet af de tyve år,
undersøgelsen varede ( Figur 7).
P å G til T etableredes der meget få
planter, og på J slet ingen.
Kronedækningen a f de højtvoksen
de arter af buske varierede fra 1 2

t i l 1 82 % (Figur 8). Værelier større
end 1 00 % skyldes overlap mel
lem kronerne af flere buske, især
ældre stammer, som ofte bar en
meget åben krone tyndt besat med
blade. På prøveflader, hvor krone
dækningen i 1 984 var mindre end
ca. 60 %, øgedes dækningsgraden.
På de fleste a f de prøveflader, hvor
kronedækningen i 1 984 var større
end 60 %, faldt dækningsgraden.
H vidtjørn stod for 45 til l 00 % af

Basalarealet af de højtvoksende
arter af buske varierede fra næsten
O til 3 .3 5 3 cm2/ 1 00 m2 (Figur 1 0).
På E, F og G øgedes basalarealet fra
1 984 til 2004, mindst på G. På H og
T faldt basalarealet fra 1 994 til 2004.
På K, L, og M faldt basalarealet
gennem hele undersøgelsesperio
den, mindst på M. På J blev et bety
deligt fal d i det første årti fulgt af en
svag stigning i det følgende. Basal
arealet af Hvidtjørn udgjorde fra 68
til l 00 % af det samlede basalareal
på prøvefladerne.
Vedbend u dgjorde 5% af kronedæk
ningen på prøveflade K i 1 994 og 7
% i 2004. Mængden af Vedbend i
busklaget øgedes på de prøveft ader,
hvor basalarealet øgedes eller for
blev konstant (f.eks. F og G), mens
mængden af Vedbend især blev
mindre, hvor basalarealet blev min
dre, således H, l , J og L (Figur I l ).
Diskussion

De fleste af vedplantearterne på
prøvefladerne er mere eller mindre
beskyttet mod afbidning ved at have
torne eller være giftige (Almindelig
Hyld). De har unde1jordiske udlø
bere og/eller en udtalt evne til at
danne aclventivskucl og tåler således
græsning. De har alle frø eller frug
ter, der er tilpasset til endozoochori
( dyrespredning, hvor frøene/fl·ug
terne bliver ædt, og frøene passerer
gennem dyrenes tarmsystem). Dette
står i kontrast t i l de fleste danske
egentlige skovtræarter, som har
frugter el ler frø tilpasset til vinds
predning eller epizoochori (dyre
spredning, hvor frøene/frugterne
flyttes rundt af dyrene eller hænger
fast på dem).
Den ældste stamme af Hvidtjørn,
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som blev fundet i krattet omkring
Vindekilde, var 93 år. Den ældste
stamme fundet af Christensen &
Hansen ( 1 995) var l 09 år, mens
Good et al. ( 1 990) i krat i det nord
l ige Wales fandt nogle få buske >
1 20 år. Stammer af Hvidtjørn har
således en maksimumalder på ca.
1 25 år. Det er mindre end for mange
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løvfældende skovtræarter, hvis
maksimale alder l igger mellem 300
og 500 år ( Peterken 1 996).
Krattets alder og oprindelse

At dømme efter Lundbyes tegning
fra 1 843 (Figur l ), var krattet om
kring Vindekilde på det tidspunkt
veludviklet og må være etableret

omkring eller før 1 800. Forekom
sten af den 8 m høje flerstammede
Bøg og flere egentlige skovplanter,
således B l å Anemone (Anelllone
hepatica), M i l iegræs (J'vliliulll ef
jilSlllll) og Sanikel (Sanicula euro
paea) (Petersen 1 994) kmme tyde
på, at krattet er dannet ved sam
menbrud af eksisterende skov. På
V idenskabernes Selskabs Koncept
kort ( l :20.000) fra 1 769, gengivet
i Petersen & Frederiksen ( 1 999), er
der ikke angivet skov omkring Vin
dekilde. Det beviser imidlertid ikke,
at der ikke forekom skov, rester af
skov eller krat på lokaliteten på det
tidspunkt.
Alternativt er krattet dannet af
buske, som har etableret sig i græs
land. I de tilfælde, hvor der ikke
græsses eller græsningstrykket er
lavt, men konstant, er etableringen
af kimplanter i græsland alminde
ligvis ringe på grund af konk11t'
rence fra græsserne. E t konstant højt
græsningstryk fremmer etableringen
af kimplanter af vedplanter (såvel
som af urter) ved at reducere græs
sets dækningsgrad og skabe pletter
med bar jord. På den anden side
forhindrer græsningen, at eventuelle
fremspirede vedplanter vokser op.
Hvis græsningstrykket på et hårdt
græsset areal i en periode redu
ceres, kan det ske, at de nedbidte
vedplanter skyder i vejret og når ud
af dyrenes rækkevidde. Hed v ard
( 1 973) angav en periode uden græs
ning som årsag t i l forekomsten af
et bælte af lavt slåenkrat omkring
de ældre dele af det Hvidtjørn
dominerede krat ved Vindekilde.
Aldersfordelingen af skud af Slåen
(egne observationer, 1 988) bekræf
tede dette, idet den viste, at det
lave slåenkrat havde etableret sig
efter 1 970, efter at hestegræsningen
ophørte.
Hedvard begrundede også dannel
sen af de æ ldre Hvidtjørn-domine
rede dele af krattet med en periode
uden græsning. Oplysningerne om
arten og antallet af husdyr, som i

tidens løb har afgræsset undersø
gelsesområdet, er ikke tilstræk
kelig detaljerede til at belyse dette,
men under alle omstændigheder
har variationer i græsningstrykket
indflydelse på Hvidtjørns populati
onsstruktur (Good el al. 1 990, Clu-i
stensen & Hansen 1 995).
/(rattets dynamik på de pemwnente
provejfader

Nogle steder på lokaliteten gør
ekspositionen i kombination med
den lave nedbør og græsning, at
etablering af buske er meget van
skelig, således prøveflade A, hvor
der ikke etableredes nogen buske i
løbet af de 20 år. Andre steder sker
der ved det nuværende græsnings
tryk en langsom etablering af buske
(prøveflade F). En mere omfattende
kolonisering kan ske, hvor jorden
er bar, f.eks. på tidligere agetjord
de første år efter dyrkningsophør
(prøveftade E). På E og F øgedes
dækningsgraden af Slåen fra 1 984
til 2004, ligesom dækningsgraden
og basalarealet af de høj tvoksende
arter af buske, især Hvidtjørn.
Detme udvikling er en del af et nor
malt sekundært successionsforløb
og svarer til Kollmanns p ioner- og
opbygningsfase (Kollmann 1 995).
Generelt har krattet de senere årtier
bredt sig på lokaliteten på bekost
ning af græsland, (Figur 2 og 4).
I tre prøveftader (8, C, D) var der i
1 984 en mosaik af SlåenkJ·at og tørt
græsland. Disse prøveftader måtte
som ovenfor nævnt opgives. Udvik
lingen andre steder på lokaliteten
indikerer, at Slåenhaltet ville have
bredt sig på bekostning af græs
landsvegetationen og på beskyttede
steder være vokset til en højde af
3-4 m. Højtvoksende arter af buske
ville ikke have etableret sig inden
for den givne periode på 20 år - om
det sker på længere sigt, er uvist.
Udviklingen på de resterende syv
prøveftader (G til M), som er dæk
ket af sluttet krat domineret af
Hvidtjørn, svarer til overgangen
mellem den modne fase, sammen-
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Figur I O. Basalareal af højtvoksende arter af buske på prøvefladerne.
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Figur I l . Mængden (se s. x x) af Vedbend i busklaget på prøvefladerne.
Mængden af Vedbend blev i 1 994 ikke bestemt på prøveflade .l og i 2004
ikke på prøveflade H. Der voksede ikke vedbend på prøveflade E.
f111porlance ()( H. helix in the scmb foyer (111edian height o{c/i111bing siwo/s
o{ H. hel i x x 1111111ber o{shmbs with H . hel i x/ J 00 1111). The i111portance (){H .
helix \ I 'OS nol delerlilined in Plot J i n 1 994 and in Plot H in 2004. H . helix
did not occur in plot E .

brudsfasen o g foryngelsesfasen i
urørt skov. Når basalarealet når
30-35 m2/ha, øges det ikke mere, og
tætheden af buske aftager. Denne
fase i krattets udvikling svarer til
den modne fase i urørt skov. Det
maksimale basalareal er af samme
størrelsesorden, som der er fun-

det i urørt skov i det tempererede
klimabælte, j fr. Peterken ( 1 996,
s. 1 5 1 ). T mørt skov i Danmark er
der fundet et maksimalt basalareal
varierende fra 3 8 , 1 til 47,8 m2/ha
(Løhr & Nielsen 1 975, Dal et al.
1 99 1 , Clu·istensen el al. 2007). Det
skal dog bemærkes, at basalarealet
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i krattet er målt 50 cm over jorden,
mens det i skov normalt måles l ,3m
over jorden. Endvidere udelades
ved bestemmelse af basalarealet i
skov sædvanligvis unge træer, d.v.s.
træer med en diameter mindre end
2-3 cm, mens i krattet samtlige
grene og stammer, der udgik fra
jordoverfladen og var mere end 50
cm høje, blev målt.

nogle få nær hinanden voksende
buske, og ikke alle store buske på
prøvefladerne døde samtidig. l ur
skov og urørt skov sker det ofte, at
samtlige træer på et større areal dør
samtidig, f.eks. som følge af storm
eller skovbrand (Peterken 1 996),
selvom det også kan forekomme, at
enkelttræer dør, som f.eks. i Suse
rup Skov (Christensen et al. 2007).

Efter maksimet på 30-35 m2/ha
falder basalarealet af de højtvok
sende arter af buske (Figur l O) ( H
- M), svarende t i l sammenbruds
fasen i urørt skov. Samtidig øges
dækningsgraden af Slåe n (Figur
9) (I, K, L). På prøveflade K og M
øgedes tætheden og dækningsgra
den af høj tvoksende arter af buske
i det andet årti, og på prøveflade J
blev faldet i dækningsgrad og ba
salareal i det første årti fulgt af en
stigning i det følgende (svarende
til opvækstfasen i skov). Dette
peger frem mod en retablering af
busklaget.

Topografi, Vedbend ogjordbund

Ændringerne i tæthed af buske,
kronedækning og basalareal indi
kerer sammen med det forhold, at
de ældste stammer af Hvidtjørn er
betydeligt yngre end krattet som
helhed, at der er tale om en cyk
lisk succession. Varigheden af en
cyklus skønnes at være ca. 1 25 år,
svarende til den maksimale alder af
stammer af Hvidtjørn. Emborg et
al. (2000) beregnede, at varigheden
a f en cyklus i urørt skov i Suserup
Skov var 284 år.
På prøveflade L var basalarealet
af de højtvoksende arter af buske
i 2004 meget li lle, og tætheden af
buske var reduceret meget kraftigt
siden 1 984. Tilmed var mange
af buskene nedbidte rodskud af
Benved. På denne prøveflade fandt
der altså i løbet af to årtier en re
trogressiv udvikling mod græsland
sted. Dog faldt basalarealet ikke
til O, hverken på prøveflade L eller
på nogen af de andre prøveflader.
Å rsagen er, at kun en enkelt eller
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Udviklingen af de Hvidtjørn
dominerede dele af krattet omkring
Vindeki lde bestemmes af et antal
stress-faktorer snarere end a f
egentlige forstyrrelser. På grund
af terrænets hældning - og især
hvor jordbunden er sandet - bliver
mange stammer med alderen ned
bøjede eller Lledl iggende, eller de
vælter eller knækker. Denne proces
forstærkes af, at Vedbendskud
dene klatrer op ad stammerne og
overvokser kronerne, og til sidst på
grund af deres vægt får stammerne
t i l at vælte eller knække (Figur 5).
Dette afspej ler sig i det samtidige
fal d af basalarealet og af mængden
af Vedbend i en del af prøvefla
derne (Figur l O og I l ). Når der
kommer mere lys ned til feltlaget,
får nye frøplanter såvel som adven
t ivskud på de gamle buske og - for
S låens og Benveds vedkommende
- rodskud mulighed for at skyde i
vejret, forudsat at græsningstryk
ket ikke er for højt. - Jordbundens
surhedsgrad (pH) var i alle prøve
fladerne relativt høj efter danske
forhold. H verken pH e ller glødeta
bet synes at have nogen betydning
for krattets dynamik.

Landskabet og dets historie
Der er ikke på Vindekildelokalite
ten siden midten af 1 800-tallet sket
en udvikl ing mod skov. Det står
i modsætning til den succession
fra krat til skov, som er beskrevet
af Ko I I mann ( 1 995) og Madsen
( 1 999). Imidlertid viser den aktuel
le etablering af Stilk-Eg og Ahorn,
at en udvikling mod skov engang i
fremticlen er mulig.

Røsnæs-halvøen har været fattig på
skov gennem århundreder. Arealet
med skov nåede et minimum i den
første halvdel af 1 800-tallet (Peter
sen & Frederiksen 1 999). De sidste
rester af den oprindelige skov, med
Stilk-Eg, Ask (Fraxinus excelsior),
Bøg, Skov-Elm (UI111us glabra) og
Hassel ( C01ylus avellana), lå på det
tidspunkt - og ligger stadig - ca.
l ,3 km nordøst for Vindekildeloka
liteten (Figur 3). Den lange afstand
gør, at chancen for dyrespredning af
frø af skovtræer til krattet omkring
Vindekilde er ringe. Heller ikke
vindspredning er sandsynlig, idet
sønden-, sydvesten- og vestenvind
er fremherskende (52 % på årsba
sis). Vind fra nordøst forekommer
kun 6% af tiden (Figur 3). Å rsagen
til, at den i solerede Bøg i krattet
ikke har givet ophav til nye bøge
træer er formentlig, at Bøg kræver
fremmedbestøvning (Nielsen &
Schaffalitzky de Muckaclell 1 954).
Også smågnaveres frøpræclation kan
tænkes at have betydning. Nilsson
& Wastlj u ng ( 1 987) fandt en stærk
negativ korrelation både mellem
bestandsstørrelsen af Bøg og ande
len af tomme fi·øskaller (et tegn på
manglende bestøvning) og mellem
bestandsstørrelsen af Bøg og små
gnaveres prædation af bog.
P lantet skov nærmere Vindekildelo
kaliteten end resterne af oprindelig
skov er af relativt ny dato (Figur 3).
Ældst er Røsnæsgårdens have, som
blev anlagt midt i 1 800-tallet (350
m nord for Vindekilcle, med Ahorn,
Bøg og Ask). Nærmere Vindekilde
ligger to små plantager, som imid
lertid er endnu yngre (Bøg 200 m
mod vest, fra 1 932; Stilk-Eg 600
m mod nordvest, fra 1 949). Det er
sandsynligvis frø fi·a Røsnæsgår
dens have og fra disse plantager,
som har givet ophav til opvæksten
af Stilk-Eg og Ahorn i krattet.
Konklusion

Det Hvidtjørn-dominerede krat ved
Vindekilde må (i 2004) være mindst
1 70 år gammelt. Det kan ikke afgø-

res, om krattet er dannet ved sam
menbrud af eksisterende skov el ler
det er vokset op i græsland i perio
der med lavt græsningstryk. Stam
mer af Hvidtjørn kan blive 1 2 5 år
gamle, men H vid tjørn såvel som de
øvrige vedplanter, der indgår i krat
tet, har en udtalt evne til at danne
adventivskud fra den nederste del af
stammen og/eller har uneleJjordiske
udløbere. Dette er en forudsætning
for den cykliske succession, som
udviklingen på de permanente
prøveflader indikerer finder sted.
Sammenlignet med urørt skov af
løvfældende træer er en cyklus i
krattet kortere og vedplanterne ikke
så høje, mens det maksimale basal
areal er af samme størrelsesorden.
Krattet har ikke hidtil udviklet sig
til skov. Å rsagen er formentlig krat
tets afstand til potentielle fi·økilder,
kombineret med de dominerende
vindretninger. Krattet omkring Vin
dekilde kan således betragtes som
en subklimaks-vegetation betinget
af en spredningsbarriere.
Tal<

Tak til Vestsjællands Statsskov
distrikt for til ladelse til at udføre
undersøgelserne i krattet omkring
Vindekilde, og til laboranterne ved
det tidligere Institut for Økologisk
Botanik, især Ruth Bruus Jakob
sen, som har deltaget i fel tarbejdet
gennem mere end 20 år. Dr. Peter
Yestergaard har gennemlæst manu
skriptet og er kommet med værdi
fulde kommentarer.
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Tlf.: 86 12 97 77.
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F O R E D RAG S R E S U M E
På sporet af pattedyr

Foredragsre.l'l/1/le}i"a d. 25. oktober
afholdt afJydsk Forening For Na
turvidenskab wwwjffiulk
Verner Frandsen: Studier crf�por
tegn i felten
Vores evne til at læse dyrenes spor i
naturen var oprindeligt en nødven
dig forudsætning for at overleve.
l dag har de allerfleste gjort sig
uafhængige af den evne. Ikke desto
mindre kan det både være nyttigt og
spændende at arbejde med sportegn.
For busejeren er det vigtigt at kunne
se om ekskrementer er fra mus, rot
ter, flagermus, mår eller noget helt
andet. For j ægeren er det vigtigt at
bruge sportegn ti l at få et indtryk af
vildtbestanden og vildtets færden.
Derudover er studiet af sportegn
en fin måde at øge udbyttet af en
naturekskursion på. Chancen for at
se specielt pattedyr i naturen er ikke
særlig stor, men man kan altid finde
deres spor og på den måde få et ind
tryk af deres forekomst og adfærd.
Det er ikke ligegyldigt, hvornår
man vælger at tage på "spotjagt".
H vis det drejer sig om fodspor er
det selvfølgelig bedst, når der er
sne og helst 2-3 cm. tøsne (fig. l ).
Vær opmærksom på, at et spor efter
dages tøvejr kan vokse betragteligt.
Man kan også med fordel tage ud
efter en periode med regnvejr, hvor
aftrykkene ofte står tydeligt på bar
jord eller i slammet i udtørrede
vandpytter. Undgå at træde i selve
aftrykkene og følg gerne sporba
nen over et længere stykke for at
bestemme arten og lære noget om
adfærd fourageringsmetode. Det er
en god ide at lave sig en samling af
fotos, men husk en målestok, gerne
et lille stykke lineal, som man nemt
kan have med sig.
Ekskrementer er et andet vigtigt
sportegn. De fleste kan godt tørres
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og opbevares i en samling, men
mange har tendens t i l at krympe
noget. Derfor er det også vigtigt at
tage fotos. Ekskrementer viser ofte
stor variation. Fødeenmet har stor
betydning for udseendet. Nogle
lægges enkeltvist, katten graver
dem ned og dækker dem med jord.
Grævlingen graver et hul, der bru
ges som wc ofte flere gange, men de
dækkes ikke. Ræven ynder at place
re dem højt på f. eks. en træstub for
at de er mere synlige og duftende,
så de kan fungere som markering.
Hvis man vil kaste sig over studiet
af sportegn, bør man anskaffe sig
en håndbog som udgangspunkt og
derudover prøve selv at opdage nye.
Brug megen tid i naturen, se dyre
nes adfærd og undersøg derefter,
hvordan sportegnet ser ud. På den
måde kan man finde mange nye
spor, der ikke er beskrevet.

Bi1ger Jensen: Dyrespor i muse
lilliSSamlinger
Emnet dyrespor i vid forstand (fod
spor, ekskrementer, gylp, ædespor
mm) har ikke haft nogen høj prio
ritet blandt danske biologer. Dog
beskæftigede P. Valentin-Jensen på
Zoologiske Museum i København
sig meget med fodspor og gangarter
bos pattedyr og gav en udførlig be
skrivelse heraf i Dansk Jagtleksikon
1 -2 ( 1 944) og Nyt dansk Jagtlek
sikon 1 - 1 O ( 1 973-77).
I omtrent samme periode beskæfti
gede Preben Bang, Statens Skade
dyrlaboratorium sig mere bredt med
emnet, og det resulterede i 1 972 i
håndbogen "Dyrespor", der siden er
udgivet i flere udgaver og på flere
sprog.
Preben Bang havde på Statens
Skadedyrlaboratorium opbygget en
samling præparater af dyrespor, og
efter hans død overgik denne "lorte
samling" til Naturhistorisk Museum
i Å rhus, der i forvejen havde en
tilsvare2nde samling. Disse blev i
2006 forøget med Birger Jensens
samling på godt 500 præparater,
således at museets samling nu tæl ler
over l 000 præparater.
Det skal bemærkes at ikke alle
sportegn i naturen egner sig til ind
samling og opbevaring på museum,
men som i stedet må registreres og
dokumenteres ved fotos. En sådan
fotosamling indgår i dag ikke i
Naturhistorisk Museums samling af
dyrespor.

Figur l . Sporgruppe af Egern. Foto:
Verner Frandsen.

Verner Frandsen er forfatter til
bogen "Dyrespor i farver", Poli
tikens Forlag 2007. Birger Jensen
er bl.a. fmfatter til "Nordens Pat
tedyr", Gads Forlag 1 993.

Et studium af svømmeevner og
adfærd hos yngel af nordsøsnæbel

( Coregonus oxyrinchus L.)

Søren B. Poulsen1, Lasse F. Jensen 1, Jon

C.

Svendsen1· 1 og Al/ichael Deacon�

Swimming performance and behaviour in lan•al and j uvenile North
Sea houting Coregomts oxyrinclms L.

The North Sea houting (Coregonus O-\)'rinchus L . ) is acknowledged as
an enelangered fish species. The only indigenous population that remains
today is found in the Danish River Vidå. There is, however, only scant
knowledge on its biology, in particular early life stages. In the laboratory,
we stud i ed swimming performance and behaviour in !arv al and juvenile
C. o.>.yrinchus (mean body lengths ± SE, 1 .3 ± 0 . 0 1 cm and 3.2 ± 0.03 cm,
resp.). Maximal swimming capacity ( U"') was estimated to 9.4 cm/s and
25.2 cm/s in larval and j uvenile fish, resp. Mean routine swimming speed
(U .' ') i n larvae and juveniles were 4.6 and 1 6. 3 cm/s, resp. When com
pa ;.i;� these restdis to water-flow speeds found at spawning si tes in River
Vidå, larval North Sea houting may be able to tllilise low flow speed habi
tars only, such as near river shores. Using individual fish, this study also
Iested interactive effects of overhead cover (shade) and food-deprivation
on dispersaL While cover clearly induced stationary behaviour, the ten
dency to disperse increased with increasing body size and increasing size
of energy depots. Time spen t outside cover was observed to increase with
decreasing size of fish. Final ly, food-deprived juvenile fish spent more time
outside covers compared to fed juvenile fish - a similar but non-significant
tendency was observed in larvae. l n conclusion, the results show that
larval and juvenile North Sea houting respond to habitat modifications by
performing active positioning behaviour and indicate that food availability
may affect their dispersal pattern s. The present restdis may be applicable in
future conservation programmes.

g

Keywords: behaviow; coregonid, e{//·ly life hisiOIJ', salmonid, starvation,
state dependency, Wadden Sea

som har til formål at sikre nordsø
snæb lens overlevelse.
Nordsøsnæblen, der er hjemmehø
rende i Vadehavet, migrerer som
anadrom laksefisk (november-de
cember) fra havet op i nær! iggende
vandløb for at gyde (Jensen et al.
2003). l modsætni11g til laks og ør
red, der nedgraver deres æg i gruset,
gyder norelsøsnæblen frit i vandet,
hvor æggene så klæber til grus og
vegetation. Dens yngel har derfor
dårligere forudsætninger for at klare
sig imod strømmen sammenlignet
med lakse- og ørredyngeL Ynglen
klækkes i det tidlige forår og for
bliver i ferskvand, indtil den når en
længde på 3-5 cm, hvorefter fiskene
vandrer mod Vadehavet (Rasmus
sen 2004). Da det først er ved denne
størrelse, at ynglen tolererer den
høje saltholdighed i Vadehavet
(Thomsen 2003), er timingen af
dens ankomst til det marine miljø
af afgørende betydning. Driftsun
dersøgelser har vist, at en stor andel
af den nyklækkede yngel bliver
ført med strøtmnen til havet, inden
den er fysiologisk t ilpasset saltvand
(Rasmussen 2004).
Norelsøsnæblen har historisk set
været vidt udbredt i Danmark,
Tyskland og Holland. Den var i
1 970-SO'erne faretruende tæt på
udryddelse, og der eksisterer på ver
densplan kun en oprindelig bestand
- gydebestanden i Vidå-systemet i
Søndetjylland. Tilbagegangen t i l
skrives en række faktorer:
•

Den rødlistede Norelsøsnæbel (Co
regonus myrinehus L, Fig. l ) er
som den eneste fiskeart i Dmm1ark
totalfredet. Den er i de seneste år
blevet genstand for voksende me
diebevågenhed. Opmærksomheden

er ikke kun forbundet med nord
søsnæblens status som stærkt truet
- fisken er også den art, som samlet
set har modtaget størst økonomisk
støtte fra EU, specielt til EU L l F E
snæbelprojektet i Søndetjyl land,

•

etablering af opstemninger i for
bindelse med indvinding a f vand
ved f.eks. dambrug, som har af
skåret norelsøsnæblen fra tidligere
gydepladser
grødeskæring som har medført, at
der i åerne kun er få vintergrønne
planter, som æggene kan klæbe til

1Fiskeri- og Søfartsmuseet, DK-6710 Esbje1g V Email: SBP@fimus.dk;
1D TU-Aqua, Sektionfor Ferskvand1jiskeri og -økologi, 8600 Silkeb01g; 1Københavns Universitet, Marinbiologisk
Laboratorium, 3000 Helsingør; �Miljøministeriet, Miljøcenter Ribe, Team Vandløb, 6760 Ribe.
Flora og Fauna 1 1 6(3): 73-8 1. Arl111s 2010
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•

•

udretning af åer og afvanding af
marskområder hvilket har redu
ceret tilgængeligheden af vigtige
dødvandsonu-åder, som forhindrer
ynglen i at bl ive ført til havet,
inden den er fysiologisk tilpasset
saltvand
forurening, og nogle steder også
industrifiskeri, der har bidraget til
tilbagegangen.

Der eksisterer kun begrænset viden
om nordsøsnæblens biologi. Dette
gælder særligt fiskenes krav til
gyde- og opvæksthabitaterne i vand
løbene. Der er i dag ikke kendskab
til nordsøsnæbelynglens svømmeev
ner, dvs. forudsætning for at kunne
forblive i åerne, indtil de er parate
til at vandre. Yderiigere kendes
der ikke noget ti l ynglens adfærd i
opvæksthabitaterne. Formålet med
vores studium var at undersøge:
•

•

svømmeevner hos nordsø
snæbelyngel fra larve til juvenil
(ungfisk)
betydningen af sult på ynglens
anvendelse af skjul samt tendens
t i l at vandre.

Studiet er et laboratorieforsøg, der
blev udført med en svømmetunnel

Figur l . Øv erts t: Nordsøsnæbellarve ( l ,3 cm). Nederst: Voksen Nordsø
snæbel (�50 cm). Foto: Hjørne, Thi il og Tveskov.
A bove: Larvae ()(Coregonus oxyrinchus (1. 3. cm). Below: A dult ofCorego
nus oxyrinchus (�50 c111).
samt to strømrender. Metoderne er
tidligere blevet anvendt til at teste
parametre, som blev undersøgt i
dette studium (Mesick 1 988; Kou
moundouros et al. 2009). Resulta
terne er efterfølgende vurderet ift.
strømhastigheder i Vidå-systemet,
hvor nordsøsnæb len yngler. Det er
vort håb, at resultaterne vil bidrage
til en målrettet forbedring af nord-

juvenile
længde (cm) vægt (mg)

søsnæblens levevilkår i vandløbene.
Metode og materiale•·

Anvendte fisk
De anvendte fisk stammede fra et
dambrug (Mal ente, Tyskland), der
opdrætter fisk t i l støtteudsætning.
Oprindeligt kommer disse nord
søsnæbler fra Vi dåen. l laboratoriet
blev fiskene holdt i tanke ved l 0,3°

length

weight

11

12
15

3 ,6 ± 0,05
3 , 1 ± 0,07

259 ± 1 6,0
1 69 ± 1 8, 1

cover

30

3 ,2 ± 0,05

cover

30
30

n

larver/ larvae
længde (cm) vægt (mg;
length

weight

12
13

1 ,3 ± 0,02
1,3 ± 0,0 1

7 ± 0,3
7 ± 0,4

1 69 ± 1 3 ,6

20

1 ,3 ± 0,0 1

7 ± 0,4

3 , 3 ± 0,05

1 90 ± 1 2,6

20

1 ,3 ± 0,02

7 ± 0,3

3 ,2 ± 0,06

1 62 ± 1 2, 1

20

1 ,3 ± 0,02

7 ± 0,5

Svømmeevner

Swimming pe1jomwnce
Umu

Adfærd

Urutine

Behaviour
Fodrede

Fed

- skjul/

+ skjul/
Sultede

Food deprived

+ skjul/

co1·er

Tabel l . Data for eksperimentelle fisk. Data
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experimental fish.

C (interval: 9,6- 1 1 ,5° C). Larver og
j uvenile blev fodret med hhv. kom
mercielt yngelfoder og dansemyg
gelarver (Chironomus sp.).

Maksimal SI'Ø/111/Iehaslighed (u,")
Ti l bestemmelse af den maksimale
svømmehastighed (U ) anvendte
vi en svømmetunnel L� ligo
systems, Tjele, Danmark) med
j usterbar strømhastighed (Fig. 2).
Forud for hvert forsøg blev en fisk
akklimeret i svømmetunnelen ved
J ,5 cm/s i 1 5 min. Herefter blev
strømhastigheden øget med 0,5
cm/s hvert halve minut. F isken
svømmede jævnt og konstant indtil
en hastighed ( U",), hvor den ikke
længere kunne opretholde sin positi
on i strømmen (link til video i tekst
til Fig. 2). Den anvendte metode
er særlig velegnet til estimering af
kortvarige svømmeevner og ma
nøvredygtighed i strømmende vand
(Reidy et al. 2000). Antal brugte
testfisk og deres længde samt vægt
er anført i tabel l . Temperaturen i
den eksperimentelle opstilling var
l OY C (interval: 9,9- 1 0,5° C).

(

B o ks l . No rdsosnæblens biologi
N ordsøsn æ b l e n har t i d l igere været udbredt i hele vadehavsom
rådet fra H o l l a n d til S k a l l i ngen. Man kender i dag k u n til en
natur( i g gydende bestand, som yngler i Vi dåen , S ø ndetj y l l a n d .
N o rdsøsnæblen er e n l a ksefi s k , som l ever i h a v e t . O m efteråret
søger den op i de større vandløb for at gyde.
Y n g l e n v o kser op i ferskvand, men vandrer mod havet ved e n
større lse på 3 - 5 cm.
Y n g l e n e r afhængig af vegetation i v a n d l øbene og a f vådområder
med sti l l estående v a n d , h v i l ket for h i ndrer, a t den b l i ver ført t i l
havet, i nd e n d e n er fysiologisk t i l passet s a l tv a n d .

Adj{erd
Adfærdsstudierne blev foretaget
i to specialdesignede strønuender
(strømhastighed 4 cm/s), hvori
bunden bestod af glat PVC for at
minimere turbulens (Fig. 3). Hver
enkel t strømrende bestod af en 4
m testsektion, der (opstrøms såvel
som nedstrøms) var defineret af
ikke-synlige grænser (b og c i Fig.
3 ), som fiskene frit kunne passere.
Forud for hvert forsøg blev en fisk
placeret i strømrenden i 1 5 min i en
gennemsigtig boks uden bund (L 8
cm; Br 4 cm; H 8 cm (d i Fig. 3 )) .
Forsøget blev startet, n å r boksen
blev fjernet. Fiskene blev observeret
visuelt. Der var ingen tegn på, at
observatøren påvirkede fiskens ad
færd. Følgende parametre blev målt:

Frivillig svømmehaslighed (Up .nc) :
fiskens gns. hastighed under o �
strøms vandring, hvortil vandets
strømhastighed blev lagt til. Giver

Figur 2. SvømmetunneL Den blå pil angiver strømretningen. Den sorte pil
viser en nordsøsnæbel larve ( C. o.\)'rinc/111s) ( 13 mm) under test af den mak
simale svømmehastighed ( U",,). Se video på: http://www. lol igosystems.
com/index.php?action=reaclnews&menu= 1 56&page_id= l 00392

Slvim ltll711el. The blue atT01V indicalesf/olv elireelion o(lhe walet: The black
mTow i11dica!es a Nor/h Sea houling larva (C. oxyrinchus) (13 mm) during
lesling 111aximum S1Vi111111i11g speed (U ). Wa!ch video an: hllp://wwlv.
loligosyslellls. colllli11dex.php?ae/ iOII';.';'�� adnel \'s&n!elltl= J 5 6&page_

id= / 00392
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f

e

d
a

(4 m)

F igur 3. Strømrende. Testsektion (a). Opstrømsgrænse ( b). Nedstrømsgrænse (c). Akkli meringsboks (d). Opstrøms
skjul (e). Nedstrømsskj u l (f).

Strec11n channel. E.\perimental section (a). Upstreaili test li111if (b). D01vnstream fest Iilllif (c). Acclimafion box (d).
Upstrea111 cover (e). DoH•nstream cover (f).
testsektionen indenfor 45 min, dvs.
ikke havde passeret enten opstrøms
e ller nedstrømsgrænsen, blev testen
afbrudt og 45 min antaget som væ
rende fiskens "vandringstid".

et estimat for, ved hvilken strøm
hastighed fiskene kan svømme i
længere perioder.

Vandringstid: defineret som den
tid (min), der gik fra akklimerings
boksen blev løftet, indtil fisken
passerede enten opstrøms- eller
nedstrømsgrænsen (testen sluttede,
hvis en af disse grænser blev passe
ret). Hvis en fi s k ikke havde forladt

Effekt cifskjul på "vandrings/id":

blev udført ved hjælp af to skjul i
testsektionen, som var anbragt 2 cm
over vandets overflade - hhv. foran
opstrømsgrænsen og foran ned-
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(b) SønderA, Billerskro
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Bredde (m)
F i gur 4. Strømhastigheder i Grønå (a) og Sønderå ( b). Grøn værdi: både

larver og j uvenile kan opretholde position i længere tid ( strømhastighed
< U . ). Grøn/gul værd i : juveni le kan opretholde position i længere tid
(str;;��l1astighed < Urutmc
. ). Rød værd i : j uvenile kan opretholde position i
kortere tid (strømhastighecl < U",,,). Sort værdi : hverken larver eller juvenile
kan opretholde position.

Flow speed1· (cm/1) in Grønå (a), and i11 Sønderå (b). Green value: larvae
andjuveniles can mainfain position through longer periU(/.1· (f/Ol v speed <
u,.,";"). Green/yeiiOJV value: juveniles can llwintain position thmugh longer
period1· (f/011• speed < U . ). Red value: ·juveniles can nwintain position
thmugh slwrter periocls "(/t� \\' speed < u"'"-'). Black value: neilher larvae nor
juveniles con maillfain position.
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Betydningen af sult blev undersøgt
ved at sammenligne fisk, der forud
for forsøgene var fodret normalt,
med fisk der forud for forsøgene var
sultet i 60-72 timer. Antal testfisk
og deres længele samt vægt er anført
i tabel l . Temperaturen i den eks
perimentelle opstilling var J 0,0° C
(interval: 9,7- 1 0,2° C ).

4) var på forhånd indsamlet af M i l

o

Cl

Tid tilbragt under skjul: blev udreg
net som procent af "vandringsticlen"
tilbragt i skjul.

Strømdata

2,0

:§:

strømsgrænsen (hhv. e og f i Fig. 3).

jøcenter Ribe og blev anvendt til at
relatere U og U . data til for
holdene i ;��turen."o�r blev anvendt
data fra en målestation i Grønå
(Lyclerholmsvej) og en målestation
i Sønderå ( Bajerskro ), som begge
tilhører den del af Vidå-systemet,
Boks 2.

u",": maksimale hastighed hvor
ved fiskene kun n e svømme over
kortere perioder
u,u,;'": hastighed hvorved fiskene

kunne svømme over l ænge re
perioder.

Vandringstid: tid der gik fra
akldimeringsboksen blev løftet,
indtil fisken passerede enten
opstrøms- eller nedstrømsgrænsen
i strømrenden.
Tid i skjul: procent af "vandringsti
den" som fiskene tilbragte i skjul.
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hvor nordsøsnæb len gyder (Hvidt &
Christensen 1 990). Målingerne blev
foretaget med en målesonde udsty
ret med en propel (A. Ott, Kempten,
Tyskland). Strømhastighederne blev
målt flere steder på tværs af åen
og ved fire dybder: i) l O cm under
overfladen, ii) i midten af vandsøj
len, iii) 20 cm over bunden og iv)
l O cm over bunden. De anvendte
data er gns. af målinger foretaget i
marts 2007, 2008 og 2009.

Statistik
Procentdata blev, iflg. konventio
nerne, logit-transformeret inden
analyse. Der blev foretaget multiple
sammenligninger (flere parvise
sammenligninger), hvor data blev
analyseret med en Mann-Whitney
U-test. P-værdier blev efterfølgende
korrigeret ved hjælp af sekventiel
Bonferroni-korrektion (Rice 1 989),
der skal eliminere den øgede risiko
for fej lagtig forkastelse af nul
hypotesen, som opstår ved multiple
sammenligninger. P-værdier < 0,05
blev vurderet som værende statistisk
signifikante. Alle målinger er angi
vet som middelværdi ± standardfejl
(SE). De statistiske tests blev udført
i SPSS l 0.0.5 (SPSS Ine., Chicago,
USA).
Resultater

Svøltlltteevner
U . og U . var signifikant for
s k�'fl ige (P'�'o,05) både hos larver
(hhv. 9,4 og 4,6 cm/s) og juvenile
(hhv. 25,2 og I 6,3 cm/s) ( Fig. 5).
Yderiigere var der signifikant for
skel mellem larver og j uvenile, både
hvad angår U,""' og um, ;n, (begge
P<0,05).

o

Juvenil e

Larver/ larvae

Figur 6. Vandringstid hos j uvenile og larver. Testene blev udført uden skjul
(- skj u l ) og med skjul (+ skjul), med fisk der var fodrede eller sultede forud
for testene. Søjlerne viser m iddelværdi ± S E .
Time t o dispersal i njuveniles and /anYte. Tests were conducled without
cover (- cove1) and with cover present (+ cove1) onfedjish orfood-deprived
.fis h. Each bar shows mean ± SE.

Ac(j{e!-d

Både fodrede larver og fodrede
juvenile forlod testsektionen uden
skjul hurtigere end med skj u l
(P<0,05) (Fig. 6 ) . N å r der var skjul
til stede, forlod både larver og juve
nile testsektionen hurtigere, når de
var fodrede, end når de var sultede
(P<0,05). I ndenfor hver af de tre
forsøgsdesign (fodrede - s kjul; fod77

"'(\)
;:;,.
a
'-l

;::::;;

;:l

:iC
(/)
"d
+->

4-<
ro

Q)
"d
+->
�
Q)
u
o
.....
CL.

"'-

�
s:

;:s
(\)

.§
.....
't>
(\)

1 00
80

t====::J
�

+ skj ul/ cover ( fodrede/fed)
+ skj u l/ cover (sultede/./(Jod deprived)

60
40

0{)

<:::i
......

s:
(\)
'-l
'-(\)

Q,

20
o

Juvenile

Larver/ larvae

Figur 7. Procentdel af tid i skj ul for j uvenile og larver der var fodrede el ler
sultede forud for testene. Barerne viser middelværdi ± S E .
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rede + skj u l ; sultede + skjul) forlod
de j uvenile testsektionen hurtigere
end larverne (P<0,05). Forsøgene
uden skj u l viste yderligere, at 55%
af larverne forlod strømrenderne
opstrøms.
Larverne tilbragte mindre tid i skj u l
end d e j uvenile (Fig. 7 ) . Dette var
gældende for både fodrede fisk
og sultede fisk (begge P<0,05).
Hos de juvenile medførte sult, at
fi skene opholdt sig kortere tid i
skj u l (P<0,05), hvorimod der hos
larverne (selvom tendensen var den
samme) ikke var nogen signifikant
effekt af sult (P = 0, 1 6).
Diskussion

Svøt/11//eevnet ·
Dette studium er det første t i l at
undersøge nordsøsnæbelynglens
svømmeevner. Det blev påvist,
at ynglen, allerede kort tid efter
klækning (længde l ,3 cm), kunne
svømme med gns. U . og U . på
'
"
hhv. 9,4 cm/s og 4,6 �;�1/s. S �; cti er
har vist, at lakse- og ørredyngels
( l ængde: 2,4-2,7 cm) maksimal e
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svømmeevne var l 0-25 cm/s på
tidspunktet, hvor de forlader gruset
(Heggenes & Traaen 1 988). Vore
resultater indikerer, at strømha
stigheden i nordsøsnæbelynglens
opvæksthabitater ikke nødvendigvis
skal være lig med eller tæt på nul
som foreslået af Madsen & Murray
(2007).
Sammenholdt med forholdene i
Sønderå og Grønå viste resultaterne,
at det kun var ved brinken i Grønå,
at strømhastighederne var lavere
end larvernes U og U . . Det var
'
dermed det ene �t�' sted c� f'ct en målte
del af vandsøj l en), som vil kunne
fungere som opvækst-habitat for
larverne. Hvad de juvenile angår,
var strømhastigheden enkelte steder
ved bunden i Grøn å ( l O cm over
bund) lavere end deres U"'" og Unot;(Fig. 4a). I Sønderå var der kun et
;�1ålepunkt, hvor strømhastigheden
var lavere end de j uveniles u ·
,",,
Fiskelarver er som udgangspunkt
ikke i stand til at udnytte habitater
med høj strømhastighed. De v i l der-

for primært opholde sig nær brinken
(Fioyd et al. 1 984), hvor de er af
hængige af strømlæ i form af f.eks.
v intergrønne planter. Dette studium
indikerer, at nordsøsnæbel larvers
svømmeevner er tilstrækkelige til,
at der kan findes opvæksthabitater
ved brinken i Grønå. Dette under
støttes af, at der ved Åslyngen i
Ribe Vesterå, hvor der er forholds
vis høj strømhastighed, er observe
ret yngel ved brinken i områder med
strømlæ (Rasmussen 2004). I takt
med ynglen vokser sig større, og
dens svømmeevner forbedres (Fig.
5), vil den i Grønå kunne udnytte
områder med højere strømhastighed
(Fig. 4a), hvor der vil være øget fø
detilgængelighed i form af driftende
invertebrater (Roussel & Bardonnet
1 999). De pr i mære opvækstområder
i Vidå-systemet skal dog sikkert
findes i Magisterkog og Rudbøl sø
(Rasmussen 2004).
Da norelsøsnæblen ofte gyder sine
æg fri t i vandet nær overfladen, kan
det være tilfældigheder, som afgør,
hvor æggene klækkes (Hvidt &
Clu·istensen 1 990). Set i forhold til
strømhastighederne i Grønå og Søn
derå (Fig. 4) er det sandsynligt, at
mange æg klækkes i ha b itater med
strømhastigheder højere end larver
nes U (9,4 cm/s). I dette studium
blev d�'( observeret, at larverne
svømmede aktivt imod en strøm
på 4 cm/s. Det er derfor muligt, at
larverne aktivt kan søge imod ha
b itater med lave strømhastigheder,
som de der f.eks. findes ved brinken
i Grønå.
Tidligere har man forsøgt at op
hjælpe nordsøsnæbelbestanden i de
søndeljyske åer ved udsætning af
yngel - dog ikke med det ønskede
resultat. Dette skal sandsyn ligvis
tilskrives ødelagte biotopforhold,
dvs. at de fysiske forhold formentlig
ikke har været gode nok til at be
standen kunne reetablere sig. Som
konsekvens er E U LI FE snæbel
projektet blevet igangsat. Projektet
har to primære fokusområder: i) at

skabe adgang til stil lestående vand,
hvilket sandsynligvis vil reducere
antallet af larver, der føres til havet
i utide og i i) at skabe fri passage for
voksne norelsøsnæbler på gydevan
d ring.
Et af delprojekterne i EU LIF E snæ
belprojektet har været at genstynge
en 20 km strækning i Varde Å, som
skal skabe 01måder med strøm læ.
Dette er sandsynligvis en fornuftig
måde at skabe nye opvæksthabitater
for nordsøsnæbelynglen, idet vi har
vist, at den besidder svømmeevner
og derfor sandsynligvis ikke kræver
helt stillestående vand, men deri
mod kan udnytte strøm læ med lav
vandhastighed. Dette understøttes
af, at norelsøsnæblen historisk set
har været udbredt i hele vadehavs
området, hvor ynglen har haft sine
opvæksthabitater i åer. Oprindelige
slyngede åer må have haft en del
ynglehabitater med sti llestående
vand, som i vidt omfang forsvandt
med specielt 1 900-tallets udretning
af vandløb. Genslyngning af åer
skal derfor sikre tidvist oversvøm
mede vådområder med stillestående
vand, som også er egnede opvækst
ha bi tater for ynglen. I Vidå-syste
met kan en genslyngning af f.eks.
Vindtved-kanalen (en lang lige
å-strækning) tilsvarende forventes
at øge antallet af opvæksthabitater
for ynglen.
l EU LIFE snæbelprojektet er der
lagt stor vægt på, at vådområder
med stillestående vand skal forhin
dre nordsøsnæbelynglen i at blive
ført til havet, inden den er fysio
logisk tilpasset saltvand. Udover
genslyngningen af Varde Å er der
blandt andet oprettet et vådområde
ved Nørresø, syd for Tønder, og der
arbej des yderl igere på nye vådområ
der i Sneum Å og Ribe Å. Trods de
gavnlige effekter som stillestående
vand kan have for ynglen, er der
en række alvorlige sideeffekter for
bundet med oprettelserne af søer og
vådområder i vandløb. Overordnet
set tiltrækker disse habitallyper fi-

skeædende fugle og fi sk, som udgør
en betydelig trussel mod juvenile
fisk. Koed et al. (2006) påviste
f.eks, at anlæggelsen af et vådom
råde i Skjern Å medførte over en
fordobling af dødeligheden blandt
migrerende laksesmolt. Dette un
derstøttes yderligere af forsøg, som
påpeger store prædationsrelaterede
problemer i forbindelse med smal
tenes passage igennem søer (Jepsen
et al. 1 99 8 ; Olsson & Greenberg
200 l ). Det kan derfor være vanske
ligt at tilgodese både norelsøsnæblen
og laksen i samme å-system.

Ac(færd

Dette studium viste tydeligt, at
larver og juvenile flytter sig aktivt
ift. skjul ( Fig. 6). Vandringstiden
var længere hos larverne (Fig. 6),
og da vandring er forbundet med
et øget energi forbrug (Brodersen et
al. 2008), kunne denne størrelsesaf
hængighed være en konsekvens af,
at larverne havde mindre energide
poter ( Wootton 1 994; Krause et al.
1 998), og dermed ikke var parate t i l
at vandre. Dette understøttedes af,
at sultede fi sk, dvs. individer med
mindre energidepoter, havde en
længere vandringstid ( Fig. 6). Ras
mussen (2004) viste, at en betydelig
andel indfanget nordsøsnæbelyngel
havde tomme mavesække ( Rasmus
sen 2004). l naturen kan sult derfor,
ifølge vore laboratorieundersøgel
ser, være en faktor som forsinker
nordsøsnæbelynglens vandring mod
Vadehavet.
I overensstemmelse med tidligere
forsøg (Krause et al. 1 998) blev det
påvist, at små fisk brugte mindre tid
i skjul end store fisk (Fig. 7). Dette
var muligvis en effekt af, at larverne
havde mindre energidepoter, dvs.
var mere sultne (Wootton 1 994),
og derfor var nødt til at bruge mere
tid på at fouragere uden for skj ulet
(Krause et al. 1 998). Dette under
støttes af, at sultede j uvenile, dvs.
individer med lave energidepoter,
brugte mere tid uden for skjulet ift.
fodrede juvenile ( Fig. 7).

Vore resultater viser, at adfærden
hos nordsøsnæbelyngel kan mani
puleres via habitatændringer såsom
etablering af skjul i form af skygge.
Habitatændringer er således et
værktøj , som mul igvis kan anven
des i forbindelse med fi·emtidige
restaurerings- og bevarelsesprojek
ter i de søndeJjyske å-systemer. Tid
ligere undersøgelser har foreslået,
at en andel af snæbellarverne drifter
igennem Magisterkog og Rudbøl Sø
uden tilvækst (Rasmussen 2004).
Derfor vil etablering af ha bi tater i
søer, som inkluderer skj ul, måske
kunne atl10lde en del af larverne fra
at ende i områder med høj strømha
stighed, som v i l føre dem for tidligt
mod havet. Det skal dog pointeres,
at resultaterne udelukkende byg
ger på laboratorieforsøg, og der
kan således være usikkerheder om,
hvordan nordsøsnæbelynglen rea
gerer på skj u l i dens naturlige miljø.
Forsøgene bør derfor efterprøves i
felten.
Den ny viden om nordsøsnæbelyng
lens biologi, som dette studium præ
senterer, kan bidrage til fremtidigt
restaureringsarbej de. Under anlæg
gelsen af Nørresø, som er en del
af EU LIFE snæbel projektet, blev
der f.eks. anvendt individbaseret
modellering (IBM) til estimering af
ynglens adfærd (Madsen & Murray
2007; Hansen et al. 2008). Denne
modellering byggede bl.a. på et
skøn af nordsøsnæbelynglens U .
' !"
Data fra vores studium vil derfo ;
kunne bidrage t i l at gøre bereg
ningerne mere nøj agtige. Desuden
vil den ny viden om betydningen
af skjul og sult på ynglens adfærd
kunne implementeres i I B M .
Konklusionen på dette studium
er, at norelsøsnæbel yngel besidder
svømmeevner allerede kort tid efter
klækning ( larver: U
9 cm/s og
U ' 5 cm/s; juv�;�ile: U
25
c1�/� og U
1 6 cm/s). D�t tyder
'" '
dermed på : � t larverne kan udnytte
habitater med lav strømhastighed i
Vidå-systemet. Y deri igere indikerer
=

.

=

=

.

=
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resultaterne, at nordsøsnæbet yng
lens vandring er påvirket af skjul,
størrelse samt energireserver. H os
både larver og j uvenile forårsagede
skjul stationær adfærd, mens sult re
ducerede vandring. Juvenile havde
endvidere større tendens til at van
dre end larver og tilbragte længere
tid i skjul end larver. Y deriigere
tilbragte sultede j uvenile kortere
tid i skjul end fodrede j uveni le, et
mønster der højest sås som en ikke
signifikant tendens hos larverne.
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Gift-Klaseskærm (Oenanthe crocata L.) 
Ny planteart for Danmark

Voksested

Gift-Klaseskærm vokser på Mandø
i en tanglinje på den øvre fersk
vandspåvirkede del af marsken gen,
der ikke oversvømmes ved normalt
højvande.
U d b redelse

Peter Wind' og Jens Christian Sclwu2

H e m l o c k Water D ropwort

(Oemmthe crocata L.) -

a n ew n a tive

p l a n t spec ies i n D e n m a r k
In summer 20 l O Oenanthe crocata L . was recorde d as a new native plant
species i n Denmaz"k. The species was found on the island o f Mandø in the
Wadden Sea area. !t is growing in a drift line on the upper part of the salt

Gift-Klaseskærm er udbredt fra De
britiske Øer over Frankrig til den
vestlige del af M iddelhavsområdet
og Marokko. I dens udbredelses
område vokser gerne på fersk
vandspåvirkede steder nær havet
samt langs floder og mindre vand
løb samt langs grøfter og kanaler.
Ny slægtsnogle

En ny art skal kunne bestemmes.

meadow where fresh water emerges. The vegetation cover in the sur
roundings is dominated by Phragmites al/Sira/is, and the meadow species
Lychnisjlos-cuculi and Carex disticha. The drift line is located above the
normal high water level.
The main distribution o f O. crocata is At lantic-western Mediterranean. The
Danish plants constitute the most north-eastern known population i n the
distribution area. The seeds may originate from British O. crocata popula
tions and might have been carried to Denmark across the North Sea by the
watercurrents.
Keywords: Hemlock Water Dropwort, Oenanathe crocata, Mandø, nat ive
plant species, deserip/ion

l sommeren 20 l O blev et fund
af G ift-Klaseskærm (Fig. l ) på
vadehavsøen Mandø bekræftet.
Øen blev besøgt i forbindelse med
Naturhistorisk Forening for Jyl
lands generalforsam ling den 5 .
j u n i 2 0 l O . Her blev rosetter a f en
ukendt skærmplante observeret.
Mandø blev genbesøgt den 1 8 . j u l i
2 0 l O, hvor d e n endelige bestem
melse blev foretaget. Det b lev
samtidig fastslået, at der er tale om
en naturligt hjemmehørende p lan
teart for Danmark (Wind 2 0 1 0).

T denne artikel gives en beskri
velse af den nye danske art med
hovedvægt på en gennemgang
af de vigtigste morfologiske
karakterer samt artens biologi.
Beskrivelsen understøttes af den
ledsagende tavle (Fig. 2). Her vi
ser A den øverste del af p lanten, B
en småskærm, B 3 en randblomst,
C l og C2 en frugt set fra s i den og
fra fladen, E et blad fra den nedre
del af stænglen og K stænglens
nederste del og de opsvulmede
ammerødder.

Figur l. Gift-Klase-.skærm ( Oenanthe'
crocata). Foto: Hans Hinke.
Oenanthe crocata.

'Peter Wincl, Aarhus Universitet, Danmarks Miljøundersøgelse!; Afdelingfor Vildtbiologi og Biodiversitet, Grenå
vej 1 4, 841 0 Rønde, pwi@dmu.dk. 1Jens Christian Schou, Sallingvej 3, 9500 Hobro, cs@mariagerskole.dk
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Der er derfor udarbejdet en ny
nøgle for slægten Klaseskærm
(Oenanthe) på basis af slægtnøglen
i 'Nordiske skærmplanter' (Faur
holdt & Schou 2004).

Ta k

Tak t i l N i e l s F a u rholdt og Jens
Reddersen for deres konstruktive
k o m m entarer. Tak til Hans H i nke
for l å n a f foto .

L Storsvob med 4-8 blivende svobblade

2. Bladafsnit på ovre blade lineære til spatelfonnde, mere end
3 x så lange som brede, fmgt omvendt ægformet

2. Bladafsnit på ovre blade lancet- til ægformede, mindre end

2 x så lange som brede, fmgt cylinderformet

Eng-Kiaseskænn, O.

2

/achenalii

Gift-Klaseskærm, O.

crocata

L Storsvob mangler eller med 1-2 tidligt affaldende

svobblade

3 . Bladstilke rorformet opblæste, endestillet storskærm med

oftest 3 (2-4) småskæmte, fmgt af længde med griflen

3

Vand-Kiaseskæmt, O. fistulosa

3 . Bladstilke ikke opblæste, alle storskærme med flere end 4

småskærme, fmgt flere gange længere end grillen
4. Plante opret, stærkt opblæst ved gnmden med kranse af
rodder, stængelblade med stilkede, ægformede småafsnit
4. Plante opstigende, i reglen neddykket i vand, ikke opblæst

Citeret littet·atur
Faurholdt, N. & Schou, J.C. 2004: Nor
diske skærmplanter. - Dansk Botanisk
Forenings forlag. København.
Wind, P. 20 1 0: Gift-Klaseskærm (Oenan
the crocata) - ny hjemmebørende art
for Danmark - URT 34: I l 0-1 1 3 .

4
Billebo-Kiaseskænn, O.

aquatica

Flod-Kiaseskænn, O. jiuviatilis

og uden kranse af rodder ved gnmden, stængelblade med
omtrent siddende, ved grunden kilefonnede og i spidsen
klovede afsnit

Tabel l . Nøgle t i l slægten Klase
skærm (Oenanthe) i Danmarie
Key to the genus Oenathe in Den
mark.

BOKS l
Gift-KJaseskærm

Oenanlhe croca/a L., Sp. P l . 254 ( 1 753).

Vækstform: Hemikryptotyt. Flerårig, opret urt, der i foråret danner en bladroset fra den grenede, lysegule rod. De
enkelte rodgrene er cylindriske til smalt omvendt ægformede, op til 6 x l cm og opsvulmede så de minder om Geo
gine knolde.
Stængel: Mørkegrøn, glat, jævnt furet og hul, op til 80( - 1 50) cm høj

x

l cm i diameter.

Nedre blade: Mørkegrønne, 3-4 gange fjersnitdel te, glatte, med omskedende bladstilk, bladafsnit bredt ægformede
til næsten cirkulære i omrids, op til 3,5 x 3 cm, bladafsnit brede, fl igede, med lige afskåret til kileformet basis.
Øvre blade: Mørkegrønne, 2-3 gange fjersnitdelte, glatte, med svagt omskedende bladstilk, bladafsnit lancet- til
ægformede i omrids, op til l ,5 x 1 ,5 cm, bladafsnit med kileformet basis, smalle med tretandede spidser.
Blomsterstand: Dobbeltskærme med (7-) l O - 25(-40) glatte skærmsh·åler, op til 8 cm lange, ikke fortykkede efter
blomstringen. Stor- og småskærme i reglen hvælvede, halvskærmformede. Storsvøb 4-6 og småsvøb 6- 10, lancetfor
mede, blivende i frugt.
Blomster: 5-tallige, oversædige, tvekønnede, regelmæssige, randblomster dog svagt uregelmæssige. Bægerblade
smalt trekantede, tilspidsede, bl ivende i frugt, op til 0,5 mm lange. Kronblade indtil l ,5 mm lange, hvide, omvendt
ægformede, kløvede med indbøjede spidser. Støvblade 5, med violette støvknapper. Grifler 2, med forstørrede baser,
blivende i frugt, op til 3 mm lange. Frugt 2-delelig spaltefrugt, 4-6 mm lang, cylindrisk, med slanke ribber og 5
tydelige bægertænder foroven.
B iologi : Blomstring finder sted i sidste halvdel afj uni og begyndelsen afjuli, frugtmodning i august-september. Alle
dele af planten er stærkt giftige. Rødderne har en sødlig, ikke ubehagelig smag, og enkeltrødderne har i udseende en
vis lighed med pæleroden hos Vild Seleri (Api11111 graviolens) og Pastinak (Paslinaca saliva). Indtagelse af rødderne
eller andre dele af planten kan forårsage kvalme, svimmeU1ed, opkastnillg eller endda dødsfald for både mennesker
og husdyr. Planten har været anvendt til at forgive rotter og muldvarpe.
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Figur 2. Gift- Klaseskærm (Oennnthe crocntn) . Bogstaverne er forklaret i teksten. Tegn i ng: jens Christian Schou.

Oenanthe crocata (He111lock Wnter Dropwort). A the upper part of the plant, B n p111·tinl u/Jlbe/, B3 outerjlowe1; Cl, C2

fru i t in side nnd in Ji'ont vie1v, E /enfji-o/11 the lower part of' the steiJI, J( the lower part of the ste111 nnd the root tubers.
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