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LEDER:

Er du dus med lam og kalve og gårdens andre dyr

Bed et barn stikke sin hånd i mælk
og derpå lade en lille kalv slikke
hånden. Barnet bliver positivt over
rasket, når kalven sutter mælken af
og straks vil have mere. Når harnet
opfylder kalvens ønske, bliver de
glade for hinanden.
Børn har det godt, når de er sammen
med hunde, katte, kaniner, føl, lam
og dværggeder. Selv sluæmte børn,
der har mistet tilliden til voksne, kan
få et nært forhold til dyr, for de skuf
fer ikke barnet. Det bruges i psykia
trien til at opbygge børns forhold til
andre mennesker. Børn, der vokser
op uden at have et nært forhold til
dyr, mangler noget væsentligt i deres
udvikling. l dagens Danmark er der
mange af den slags børn. Selv børn,
der bor på en gård, kan vokse op
uden kontakt med dyr, fordi de ikke
mi\ komme ind 1 staldene på grund
af smittefare, eller fordi der er far
lige maskiner. Desuden har de fleste
landbrug ikke dyr på markerne mere.
l Holland har befolkningen og myn
dighederne erkendt betydningen
af kontakten med dyr for børnenes
udvikling. Derfor har de bygget
børnebondegårde, hvor børn kan
komme i kontakt med dyr så tit de
vil. Børnebondegårdene har både
stalde og udendørsarealer. Her er der
geder, får, ponyer, kaniner, marsvin,
fjerkræ og andre dyr. Børnene kan
røre ved de dyr, der tillader det, men
dyrene kan også trække sig uden
for hømenes rækkevidde. Børn kan
få et kursus i pasning af bestemte
dyr, og derpå få ansvaret for et lam,
en dværgged eller en kanin. Barnet
går op i arbejdet med liv og sjæl og
kommer ofte hver dag. Herved lærer
barnet at være ansvarlig.
Mange kæledyr bar en elendig
tilværelse, fordi ejerell ikke ved,
hvordan dyr skal passes. Hunden får

ikke daglig motion eller er helt over
ladt til sig selv dtt meste af elageJL
Kaninen får forkert mad, og buret
bliver ikke renset ordentligt. Syg
dom bliver ikke erkendt. Uvidenhed
medfører ofte dyrplageri. På børne
bondegården lærer børnene om dy
renes behov og rigtige pasning. De
ser, at får, marsvin, høns og kaniner
behandles på forskellig måde, og at
kosten også er individuelt tilpasset.
Herved undgås meget dyrplageri.
Der er ca. 500 børnebondegårde i
Holland, og de fleste ligger i bolig
kvarterer. Når et nyt kvarter plan
lægges, bliver der samtidigt sat plads
af til en børnebondegård. Den skal
være der, for det forlanger beboerne,
og børnene skal kunne komme der
gratis, og når de ønsker det.
Vi skal have børnebondegårde i Dan
mark efter hollandsk mønster. Den
første åbner i år, llemlig i Serridslev,
ganske tæt ved Horsens. Den drives
af en forening, der har fået penge
til oprettelsen af EU gem1em LAG
Hosens, Region Midt og Horrens

Kommune. LAG administrerer EU
penge. Jens Bagge og Eigil Holm
fra LAGs bestyrr:Jse har :;tuc!eret
børnebondegårde i Holland og har
haft hollandske eksperter i Danmark
til rådgivning og plflnlægning. Hol
lænderne har lovet at hjælpe i det
fremtidige arbejde. Der er jo ingen
grund til at vi laver de samme fejl i
Danmark, som hollænderne allerede
har erfaring med.
Alt dette skrev jeg i Horsens Folke
blad i februar 20 I l . Jeg har skønnet,
at budskabet skal videre ud. Børnene
har behov for at forstå dyr og deres
forskellige krav til tilværelsen, og
de må indse, at mælk og kyllinger
ikke bare kommer fra supermarke
det. Børnebondegården kan blive en
vigtig vej til også at forstå dyrelivet
i naturen. Holder børnene af dyr på
gården, kan de føre det videre til
dyrene i naturen, interessere sig for
dem og være med til at beskytte dem
og deres levesteder.

Eigil Holm

Stikmyglarver i småvande i
østjyske skove (Diptera Culicidae)
1Boy

Overgaard Nielsen

The mosquito !arv ae o f small aquatic woodland habitais in eastern
Jutland, Denmark (Diptera Culicidae).
[n the years 1963, 1998, 2000, 2001-2003 and 2005 the culicid fauna was
sampled in a total of 119 water bodies in 23 forests in Eastern Jutland.
In April-May 2001-2003, culicid larvae and pupae (N= 24.212) were
collected from 94 habitats in 18 forests by standardized netting. Fifteen
mosquito species were recorded: Ochlerotatus cantans/Oc. annulipes
and Oc. communis were predominant and contributed about 56% and
33% of all larvae and pupae, respectively. Oc. eanfans was found in all
forests inspected, but also Cutise/a morsitans, Oc. rusticus, Oc. annu/ipes,
Oc. cataphylla, Oc. communis and Oc. punctor were widely distributed.
Tbe seven species compose> 99% (N= 24.137) of the larvae and pupae
collected. Eight species were local and only recorded fi·om 1-3 forests, e.g.
Oc. rei
j ki and Oc. in/rudens, new to the Danish fauna. Further, the larval
mosquito fauna of 70 aquatic habitars in eight forests, contributing 21.678
larvae/pupae or about 90% of the total material collected, was intensively
analyzed. Based on the relative abundance of predominant mosquito
species, the eight forests made up two groups: In group I (44 aquatic
habitats, 9.057 larvae/pupae) Oc. cantans/Oc.annulipes and Oc.communis
contributed 76-91% and O,1-13% of all larvae/pupae, respectively. In
group Il (26 aquatic habitats, 12.621 larvae/pupae) Oc. cantans/Oc.
m1111tlipes and Oc. communis made up 11-47% and 45-80% o f the fauna,
respectively. The larval distribution of Oc. cataphylla was strongly skewed
towards group I. The distribution patterns of Oc. cantans/Oc. annulipes,
Oc. comllllll7is and Oc. cataphylla could be explained by the diff'erent
acidity preference of the species and the pH ranges found in the aquatic
habitats of tbe forests representing grouping I and 11, viz. 6,0-7,7 and
4,2-6,0 respectively. Oc. communis is considered an acidophilic species,
while Oc. cantans, Oc. annulipes and Oc. cataphylla seem to bave larval
maximum in the neutral and alkaline range of pH. In addition, in mid Ju1y
ear1y September (1998, 2000 and 2005), mosquito larvae and pupae were
collected by netting in 12 water-filled wheel tracks in 6 forests and reared
to adults (N =2.882). Culex torrentium and Cx. pipiens pipiens contributed
> 90% of the material and Cutise/a annulipes about 9%. Cx. torrenlium
was predominant and was found in all forests and wheel tracks examined.
Further, water-filled tree rot holes and pans were inspected for larvae of
tree hole mosquitoes by siphoning water samples out from the cavities. In
four forests, larvae of Ochlerofatus geniCl/latus were found.
Key words: Culicidae, woodland mosquitoes, mosquito larvae, species
composition, aquatic habitats, shallow tempormy pools, pH, whee/ tracks,
waterjilled tree cavities

Alle arter af stikmyg (Culicidae) har
vandlevende larver og pupper. Nog
le arter ("engmyg") er lmyttet til
sumpede eller oversvømmede fer
ske enge, andre ("strandengsmyg",
"brakvandsmyg") til mere eller
mindre brakke vandansamlinger
på strandenge eller i strandsumpe,
mens atter andre ("skovmyg")
især udvikles i løvpytter, grøfter
og andre småvande i skove (We
senberg-Lund 1920-1921, 1925,
1943; Nielsen 2005). Mange af de
hjemlige stikmygarter kan givet
med rette betegnes som skovmyg,
men er artssammensætningen af
stikmyg i danske skove nogenlunde
ens eller er der væsentlige forskelle
imellem skovene? l det følgende be
handles dette spørgsmål baseret på
indsamling af stikmyglarver i over
hundrede mindre vandansamlinger
("småvande") i 23 repræsentative
østjyske skove. For at sikre at et
bredt spektrum af skovenes stik
mygarter er repræsenteret, omfatter
undersøgelsen forskellige typer af
småvande. Undersøgelsen er baseret
på forekomst af larver og pupper
som det sikre bevis for hvilke stik
mygarter, der rent faktisk yngler på
en given lokalitet.
Lodsamlingerne er udført omkring
årtusindskiftet-ca. 80 år efter
Wesenberg-Lunds (1920-1921)
klassiske storværk om de danske
stikmyg. l den mellemliggende
periode har det danske landskab
og ikke mindst vore vådområder
- undergået store ændringer, der
også har påvirket stikmyggenes
udklækningssteder. Også fremtiden
vil sandsynligvis byde på ændringer
i stikmyggenes levevilkår, f.eks. vil
eventuelle klimaændringer- især
ændring af årets nedbørsmønster
-generelt kunne påvirke stikmyg
genes yngleforhold. Da arternes
udklækningssteder er meget forskel
ligartede og spænder fra f.eks. over
svømmede enge, over sumpe, grøf-
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Figur l. Larve (a) og puppe (b) af
den lille husmyg (Culex pipiem pi
piens). Foto: Lise Brunberg Nielsen.
Larva (a) and pupa (b) C?f"Culex
pipiens pipiens.
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Figur 2. Østjyske skove hvor der er
indsamlet stikmyglarver: l. Tinning
Skov, Frijsenborg, 2. Skov ved Skovby,
Galten ("Skovby Skov"), 3. Lillering
Skov, 4. Hørret Skov, 5. Oldtidssko
ven, Moesgård, 6. Moesgård St01·skov,
7. Lisbjerg Skov, 8. Trige Skov, 9.
Skårupgård Skov, l O. Savmølle Skov,
Vosnæs, Il. Havskov, Yosnæs, 12
Pyntskoven, Vosnæs, 13. Hestehaven,
Kalø, 14. Bøgeskrænten, Strandkær,
Femmøller, 15. Skramsø Plantage, 16.
Sophie Amaliegård Skov, 17. Rosen
holm Skov, 18. Hvilsager Skov, 19.
Fjeld Skov, 20. Løvenholm Skov, 21.
Ramten Skov, 22. Mejlgård Overskov,
23. Dyrehaven, Gjerrild.
l-23: Localion o(lheforesls in
"
easlem Julland 1vhere lhej{uma C?f
mosquilo larvae 1vas surveyed.
.
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Figur 3. Løvpyt, Moesgård Storskov, 23.4.2007. Faunaen af stikmyglarver var helt domineret af Ochlerofaflls ean
fans. Foto: Boy Overgaard Nielsen.
Slw//01v pool, i. e. sha//ow ll'afer:filled gro1111d depression with dead leaves on the bot/o/11, Moesgård Fores/. Larvae
ofOchlerotatus ca111ans were predo111inant.

ter og pytter til vandfyldte træhuller,
vil et ændret nedbørsmønster imid
lertid givet påvirke stikmygarterne
i forskellig grad. Det kan resultere
i ændringer i artssammensætning
og bestandstæthed- og nogle
steder evt. begunstige potentielt
plagsomme arter. Ved fremtidige
undersøgelser over den danske stik
mygfauna, f.eks. i relation til kom
mende klimaændringer, vil der være
behov for at kunne sammenligne
med resultater fra tidligere studier.
Her kunne bl.a. dette arbejde indgå
som et referencemateriale fra tiden
omkring årtusindskiftet.
Materialer og metoder
Lokaliteter

Undersøgelsen omfatter 1 16 ud-

klækningssteder for stikmyg i i alt
23 østjyske skove (Figur 2), vari
erende i størrelse fra ca. 20 ha til et
par tusinde ha. Træbevoksningen i
småvandenes nærmeste omgivelser
kan påvirke udklækningsstedernes
miljø, f.eks. via beskygning eller
karakteren af det døde plantemate
riale (blade, nåle, grene, etc.), der
tilføres vandmiljøet. Hovedparten
af de undersøgte levesteder fandtes
i løvskov (N 87), resten i bland
skov (N 8) eller nåleskov (N=21 ).
=

=

Tvper afs111åvande

Laird ( 1988) har foreslået et stan
dardsystem til klassificering af
stikmyglarvers akvatiske levesteder,
men systemet er af helt overordnet
karakter, og langt de fleste af de

østjyske skoves småvande kan blot
henføres til Laird's kategori "shal
low temporary pools". Hovedparten
af de undersøgte vandansamlinger
i de østjyske skove er netop lav
vandede og temporære, idet de
tørrede helt eller delvis ud en del af
undersøgelsesårene. Omfanget og
varigheden af tørlægningen afhæn
ger bl.a. af jordbunden på stedet,
vanelansamlingernes dybde samt af
nedbørsforholdene i de enkelte år.
Udtørringen af en skovs småvande
varierer imellem levestederne,
ligesom tørlægningen af en given
løvpyt, grøft, etc. kan veksle fra år
til år.
Alle småvandenes position blev
defineret ved hjælp a f GPS. De blev
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Stikmyglarver (Culicidae)

Inden det voksne stadium passerer stikmyg seks udviklingstrin: æg, fire
larvestadier og puppe.
De fleste stilm1ygarter lægger æg på substrater, der tidligere har været
vanddækket, f.eks. i udtørrede pytter eller grøfter; nogle arter, f.eks. den
lille husmyg (Culex pipiens pipiens), den store husmyg (Culiseta anllu
lata) og de fleste arter af malariamyg anbringer dog æggene direkte på
vandoverfladen.
Stikmyglarver og -pupper (Figurl) er altid vandlevende. Stilrmyglarver
har et veludviklet hoved, et opsvulmet, nærmest kugleformet bryst, der
er bredere end hoved og bagkrop. Ben mangler. Larver i sidste stadium er
8-12 mm lange. I spidsen af bagkroppen har de fleste stikmygarters larver
et langstrakt ånderør, der benyttes ved optagelse af atmosfærisk luft ved
vandoverfladen. Ånderør mangler hos malariamyggenes larver, der blot
har et par åndehuller bagest på rygsiden. Stikmyglarvernes hoved og krop
er forsynet med diverse børster, der er af betydning ved artsbestemmel
sen. Den kommaformede puppe er meget bevægelig; hoved og bryst er
sammensmeltet til en opsvulmet enhed, bagkroppen er slank, leddelt og
bærer bagtil to årelignende plader, der forstærker effekten af puppens slag
med bagkroppen.
Varigheden af udviklingstiden fra æg til puppe afl1ænger af bl.a. myg
gear!, vandtemperatur og fødeforsyning og kan hos mange arter bl.a af
slægten Ochlerotatus strældce sig over et halvt år. Sådanne arter overvin
trer som æg, enkelte også som små larver.
Hovedparten af de hjemlige stikmygarter har kun en enkelt årlig genera
tion, men f.eks. den lille husmyg og den store husmyg har flere.
Stikmyglarver lever af små organiske partilder og mikroorganismer, f.eks.
bakterier, mikrosvampe og smådyr. Føden kan filtreres direkte fra vandet
eller- ved hjælp af de store mundkoste-hvirvles op fra bundmaterialet
Larver af malariamyg "græsser" på undersiden af vandhinden. Stikmyg
pupper tager ikke næring til sig.
Stikmyg inddeles i to underfamilier: malariamyg (Anophelinae) og alle
øvrige arter (Culicinae). I alle udviklingsstadier er der klare bygnings
mæssige forskelle mellem malariamyg og andre stikmyg. Den hjemlige
stikmygfauna rummer omkring 35 arter. Litteratur til artsbestemmelse:
Natvig 1948; Mobrig 1969; Cranston et al. 1987; Snow 1990; Dahll997
(kun larver); Becker et al. 2010. Slægtsnøgler: Minål" 2000; Nielsen 2005.

endvidere nærmere karakteriseret
ved en række parametre, bl.a. omgi
vende træbevoksning, areal og dyb
de, vandstand, sommerbeskygning
fra omgivende træer, bunddække
og areal med akvatisk vegetation.
r 63 småvande måltes også pH
(måleinstrument: Piccolo ATC pH
meter, HANNA Instruments). I det
følgende er de undersøgte småvande
groft inddelt i 6 hovedtyper især på
basis af vandstand, dybde, akvatisk
vegetation og bunddække:
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l ) Løvpytter (N= 52; 45%): Vancl
fyldte fordybninger i skovbunden
med døde, neelfaldne blade (oftest
bøgeblade) eller grannåle på bun
den (Figur 3 & 4); som regel ingen
akvatisk vegetation, men i enkelte
tilfælde bevoksninger af Sphagnu/JI.
Arealet af de aktuelle løvpytter
varierede fra et par m2 til et par
hundrede m2, dybde 0,2-0,5 m.
Små, fladvandede løvpytter, der blot
var en flad sænkning i skovbunden,
tørrede altid helt ud en del af året

og gik da i et med den omgivende
skovbund. De fleste dybere løv
pytter var også helt udtørrede i en
kortere eller længere periode, men
visse år kunne den dybeste del dog
i perioder indeholde en smule vand.
En speciel løvpyt var et 0,3-0,4 m
dybt, vandfyldt hul opstået ved en
rodvæltet, gammel bøg.

2)Skovsumpe (N= 20; 1 7%): Pri
mært ellesumpe; små, fladvandede,
spredte pytter i sumpede områder
eller større sammenhængende
vandansamlinger (Figur 5). Areal
og dybde oftest som løvpytternes,
bunden ofte mudret med nedfalds
løv. Mere eller mindre udbredt tue
vegetation, især afStivStar (Carex
ela/a ) samt bevoksninger af f.eks.
Manna-Sødgræs ( Glyceria.ffuitans
L . ) og Gullris (Iris pseudacorus
L.). r sommermånedeme tørrede
lavvandede sumpe i reglen helt ud;
i de største skovsumpe blev kun en
større eller mindre del af bredzonen
tørlagt.
3)Smådamme (N= 7; 6%), Figur
6: Dybe vandansamlinger (0,6 til >
l ,O m), areal op til et par hundrede
m2• Bunden mudret; med akvatisk
vegetation, ofte udbredt plante
vækst. Vandstand meget konstant; i
sommerhalvåret bliver blot en smal
bræmme af bredzonen tørlagt.
4) Grøfter (N= 1 5 ; 1 3%), Figur 7 :
Lavvandede, linieformede vandan
samlinger på mange meters længde;
dybde O, 1 -0,2 m. Bunden mudret,
dækket af nedfaldsløv eller med
vanddækket, terrestrisk græsvegeta
tion; ofte helt udtørrede i sommer
halvåret.
5) Hjulspor (N= 1 5 ; 1 3%): Kortva
rige vandansamlinger i kørespor i
skovbunden med uregelmæssigt for
løb, højst et par meter lange; O, 1 -0,2
m dybe. Uden akvatisk vegetation;
bunden oftest mudret, undertiden
med løv, grannåle eller oversvøm
met terrestrisk græsvegetation.
6) Vandfyldte træhuller og stam-

F igur 4. Løvpyt under udtørring,
Moesgård Storskov, 1 8.4.2007.
E t par dage senere var pytten helt
udtørret. Foto: Boy Overgaard
Nielsen .
Sliallow pool, Moesgård Fores/. A
few days la/er the pool was C0/11pletelv dried up.
mekløfter på løvtræer (N = 7; 6%):
oftest mindre, barkklædte hulheder
i stammen, hvor små mængder af
regnvand kan tilbageholdes; små
hulheder kan f.eks. opstå i fOI·bin
delse med det ove1jordiske netværk
af støtterødder ved stammebasis
på ældre løvtræer (Figur 8). Den
vandmængde, der akkumuleres her,
kan ofte rummes i en kaffekop. Ved
forgrening af stammer og tykke
grene opstår der barkklædte kløfter
-tveger - der især findes i ældre
bøgebevoksninger - ofte mange
meter over jorden.
Metoder
Stikmyglarver og -pupper i løvpyt
ter, skovsumpe, vandhuller og grøf
ter blev indsamlet en gang årligt i
200 1 -2003; hvert år blev de samme
småvande undersøgt. Indsamlin
gerne blev udført medio april-primo
maj, hvor der kunne forventes en

Figur 5. Skovsump, L isbjerg S kov, 15.4.2007. Foto: Boy Overgaarcl N ielsen.
Woodland 111arsh, Lisbje1g Forest.
høj andel af larver i sidste udvik
l ingsstadium (yngre larvestadier
kan ikke bestemmes med sikkerhed)
samt pupper. H ver prøvetagning
bestod af mindst l O træk (min. ca.
l m længde) med en køkkensigte
( eliameter 20 cm, maskevidde ca.
l mm) monteret på en stang; det
enkelte levested blev undersøgt så
grundigt som muligt under hensyn
tagen til areal og udbud af potentiel
le opholdssteder for stikmyglarver.
Der blev derfor altid indsamlet flere
steder langs bredden, i åbent vand
og omkring eventuel akvatisk vege
tation. For at minimere effekten af
forstyrrelse blev et træk - om mu
ligt - udført i et par meters afstand
fra det forrige og/el ler flere minutter
senere end dette. Indsamlingerne
blev standardiseret mest muligt,
men på grund af levestedernes va
rierende areal, dybde, bundforhold
og mængde af akvatisk vegetation
kunne trækkene ikke blive helt
ensartede, og prøverne derfor ikke
kvantitative. S igtens indhold blev
tømt over i en hvid bakke; stik
myglarver og -pupper blev derefter
overført til en beholder med vand

fra levestedet og tra11sporteret hjem
i levende ti lstand.
Hjulspor, træhuller og stamme
kløfter har ringe udstrækning og
beskeden vandmængde. I hjulspo
rene blev stikmyglarver og -pupper
indsamlet med et l i l le, finmasket
stofnet (maskestørrelse ca. l mm)
fæstnet til en trekantet ståltråds
ramme (ca. 1 5 x 1 5 x 1 5 cm) på et
kort skaft. De fleste indsamlinger
i hjulspor blev foretaget i jul i-sep
tember ( 1 998, 2000, 2005), en
kelte ultimo april-primo maj (2000,
200 l ). I træhuller og stanunekløfter
blev indsamlingerne foretaget ved
opsugning a f vandprøver med en
plastikslange forsynet med en gum
mibold. Indsam linger i april, maj,
juni og december (J 963, 2000 og
200 1 ).
Ko11servering, klækning og bestemmelse
De fleste hjembragte larver blev
aflivet momentant ved overhæld
ning med varmt vand (ca. 60° C)
og konserveret i 70% alkohol; i
nogle tilfælde blev der fremstillet indlejringspræparater i Euparal
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Tabel l . Stikmygarter (Culicidae) registreret som larver eller pupper fra
småvande i østjyske skove; * i vandfYldte træbuller og grenkløfter, ** i
vandfyldte hj ulspor.
Species o[Culicidae recorded.fi'Om larval habita/s inforesls, easlem Jul
land; ''' recorded.fi'OIII waler-jilled lree cavilies, ** recorded.fi'0/11 \Vater
il/ed
wheel tracks.
f

Anophelinae
A napheles (Anopheles) elaviger (Meigen 1 804)

Culicinae
**

Cutise/a (Culisela) amwlala (Schrank 1 776)

**

Culex (Culex) pipiens pipiens Linnaeus 1 758

Culisela ( Culisela) lllorsilans (Theobald 1 90 l )
**

Culex (Culex) lorrenlium Martini 1 925

Resultater

Aedes (Aedes) cinereus Meigen 1 8 1 8

Hvilke stikmygarter yngler i de
østjyske skove?
I alt 1 9 stikmygarter blev registreret
ynglende i de østjyske skoves små
vande (Tabel l ). Der blev fundet 3
arter i vandfYldte hjulspor, l art i
træhuller eller stammekløfter, mens
de resterende 15 arter var knyttet til
løvpytter, skovsumpe, vandhuller
eller grøfter. l de fire sidstnævnte
typer af vandansamlinger bidrog
Och/ero/a/us eanlems og Oc. annu
lipes tilsammen med ca. 56% af det
totale larvemateriale (N 24.2 1 2,
Tabel 2). De to arter udgjorde sam
men med Oc. com1nunis (ca. 33%)
og Oc. punclor (ca. 4%) omkring
93% af !arvematerialet.

Ochlerola/us (Ruslicoidus) refiki (Medschid 1 928)
Ocl!lerola/us (Ruslicoidus) ruslicus (Rossi 1 790)
*

Och/ero/a/us (Fin/aya) geniculalus (Oliver 1 79 1 )
Och/ero/a/us ( Och/erola/us) annulipes (Meigen 1 830)
Ochlero/a/us ( Ochlerolalus) canlallS (Meigen 1 8 1 8)
Och/erola/us ( Ochlero/alus) calaphylla (Dyar 1 9 1 6)
Ochlerola/us (Ochlero/a/us) comlllllnis (De Geer 1 776)
Ochlero/a/us (Ochlerolalus) dian/aeus (Howard, Dyar & Knab
1 9 1 2)
Ocl!lero/a/us (Ochlerolalus) excrucians (Walker 1 856)
Ochlero/a/us ( Och/ero/a/us) in/rudens (Dyar 1 9 1 9)
Ochlero/a/us ( Ochlerolalus) leucomelas (Meigen 1 804)
Ochlero/a/us (Ochlero/alus) punclor ( Kirby 1 837)
Och/erola/us ( Ochlero/alus) riparius (Dyar & Knab 1 907)

som anvist a f Dahl ( 1 997). Resten
af larverne og pupperne blev sat
til klækning i vand fra findestedet.
Bestemmelseslitteratur til larver og
pupper er anvist i Boks l og i refe
rencel i sten. I følge en række forfat
tere kan larver af de to nærtstående
arter Ochlemla/us eanlems og Oc.
annulipes ikke adskilles, mens
andre pointerer, at de anvendte
artskarakterer overlapper i bety
delig grad (f.eks. Marshall 1 93 8 ;
Mohrig 1 969; Cranston e l al. 1 987;
Snow 1 990; Dahl 1 997). Becker
el al. (20 l O) anviser imidlertid en

6

artsbestemt, optalt og præsenteret
hver for sig. Antallet af cratal- og
præcratalbørster blev blot anvendt
i en eller flere stikprøve(r) (25-50
larver) fra hver lokalitet for at fast
slå, hvilke af de to arter, der var til
stede og til at bedømme det antals
mæssige forhold mellem arterne.
Arternes tilstedeværelse blev oftest
verificeret ved at klække voksne
myg fra larveprøver indsamlet på
lokaliteterne. Som klækningsbehol
dere anvendtes plast-bægre med let
skrånende vægge (højde ca. 1 5 cm,
øvre mål 12,5 x 9,0 cm); klæknin
gerne foregik i et haveskur.

børstekarakter (antallet af cratal- og
præcratalbørster på ventralsiden
af bagkropsled nr. l 0), der skulle
være mere pålidelig som artskende
tegn. Desværre falder disse børster
forholdsvis let af, så børsteantallet
kan derfor ikke altid afgøres med
sikkerhed. Desuden er der et lille
overlap mellem værdierne for de
to arter ( Oc. ean/ems: 4-6 præcra
talbørster, 1 5-20 cratalbørster; Oc.
annulipes: 6- 1 O præcratalbørster,
l 0- 1 5 cratalbørster). I den aktuelle
undersøgelse er larver af Oc. ean
lans og Oc. annulipes derfor ikke

=

l 30 stikprøver blev 1 .279 Oc.
cemlans/Oc. amw/ipes larver
sorteret efter de tidligere nævnte
cratalbørste-karakterer: 88- I 00%
tilhørte Oc. canlans. Det vil sige, at
betegnelsen Oc. canlans/Oc. amw
lipes anvendt i det følgende i langt
overvejende grad er ensbetydende
med Oc. cantans. Denne art blev
fundet i samtlige østjyske skove og
Oc. rusticus, Oc. communis og Oc.
punclor i næsten a l le ( 1 5- 1 6 skove,
Tabel 2). Andre meget udbredte
arter var Cutise/a morsitans, Oc.
annulipes og Oc. cataphylla (fundet
i 1 2 - 1 4 skove).
De resterende arter blev kun fun-

Figur 6. Lil le dam, Lisbjerg Skov, 1 5 .4.2007. Vandstanden meget konstant året rundt. Foto: Boy Overgaard N ielsen.
Smal/ pond, Lisbje1g Fores/. The waler level was vei:J' conslant all the year /'O Und
det på ganske få lokaliteter: Oc.
leucomelas og Oc. excmcians i
2-3 skove, mens 6 arter var lokale
og hver især kun påvist i en enkelt
skov, det gælder f.eks. Oc. rei
j ki og
Oc. intmdens, der ikke tidligere er
fundet i Danmark.
Stikmyga
f unaen i udvalgte skove og
bevok:mingstype1·
l de enkelte skove registreredes
3 - 1 1 stikmygarter-som regel
5-7 arter (Tabel 2), men artsantal,
artssammensætning og dominans
forhold i samtlige skove kan ikke
umiddelbart sammenlignes pga.
forskel l ig indsamlingsindsats. T l O
skove ("Skovby Skov", Lillering
Skov, H ørret Skov, Moesgård Old
tidsskov, Savmølle Skov, Havskov,
Hestehaven, Skramsø Plantage,
Fjeld Skov og M ej lgård Overskov)
blev kun forholdsvis få småvande
(ialt 24) undersøgt og relativt få

larver indsamlet (N = 2.534); heraf
var godt halvdelen Oc. cantansiOc.
amwlipes. Selv det mere sparsom
me larvemateriale fra disse skove
bidrog dog til øget viden om de
danske stikmyg, f.eks. er H avskov
det eneste findested for Oc. rei
j ki.
Otte skove var tyngdepunktet i
undersøgelsen med ca. 90% af det
samlede !arvemateriale. Her blev
der gem1em tre år indsamlet larver
i ialt 70 småvande, så faunaen i
disse skove er ganske vel undersøgt.
Baseret på hyppigheden af de do
m inerende arter Oc. cantansiOc.
annulipes og Oc. comlllllnis gruppe
rede disse otte skove sig omkring to
01måder: Område l (44 småvande,
N=9.057 larver), der omfatter Lis
bjerg Skov, Trige Skov, Skårupgård
Skov og Moesgård Storskov. Her
domineredes stikmygfaunaen af
Oc. cantansiOc. annulipes, der
udgjorde 76-9 1 % af det samlede

!arvemateriale, mens Oc. communis
blot bidrog med O, 1 - 1 3% (Tabel 2).
Oc. cantansiOc. annulipes var klart
dominerende alle årene i undersø
gelsesperioden (Figur 9). I otmåde
Il (26 småvan de, N= 1 2 .62 1 larver),
der omfatter Løvenholm Skov,
Ramten Skov, Rosenholm Skov og
Hvilsager Skov bidrog Oc. ean/ansi
Oc. amwlipes kun med 1 1 -47% af
det samlede larvemateriale (Tabel
2), mens Oc. communis udgjorde
45-80% af stikmygfaunaen. l om
råde Il varierede artsdominansen
noget i mellem skovene og fra år til
år, men fordelingen af Oc. cem/ansi
Oc. cmnulipes vs. Oc. comJnunis var
tydeligt forskellig fra fordelings
mønstret i område 1 (Figur 9). Også
larver af Oc. cataphy/la var meget
skævt fordelt på de to otmåder: i
område l blev der indsamlet 559
larver, i område I l kun 5 (Tabel 2).
l område I blev ialt 1 1 ynglende
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2

2

l

l

Ae.cinereus

Oc. cantans/
Oc.annulipes

6
15

8

272

43

Oc. cataphylla

l

Oc. communis

5

1 07

3

82 309

1.6/6

9
4

55

3

30

4.144 335

1.163

64

6
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80

81 239
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1 48
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9

1 67
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4

2
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l
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IO

3

8

lO
51

266 224

l
20

2
34

5

l

29

468

3.209

1.145

161

/3.440

70

704

1 .497 1 02

7.9 1 3

4

2.0 1 6 345

lO

Oc. diantaeus

3 .036
22

l

Oc.excrucians

5

9
2

Oc. leucomelas

13
l

Oc.punctor

70 1 79

8

Oc.riparius

Artsantal
( S total)

22

3

Oc.intrudens

N i alt (N total)

19

19

Oc. refiki
Oc. rusficus

568

139

2
14

l
13

Il

3

3

3

1 03

68

8

432

3

2
3 1 6 203
4

5

1 70 685
5

6

1 .783
8

2

5 .434 367

1.473

8

7

11

1 .044

1 63 343
5

7

1 62

75

7

4

2.537 656

52

6.767

7

3

9

7

2.66 1 365
6

5

24.2 12
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stikmygarter påvist, hvoraf? (Cs.
morsilans, Oc. rusticus, Oc. ean
lems, Oc. annu/ipes, Oc. calaphylla,
Oc. COIIIII711nis og Oc. punclor) blev
ftmdet i alle 4 skove, l art (Oc.
excmcians) i 3 skove og 3 (A naphe
les claviger, Oc. /eucomelas og Oc.
riparius) blot i Lisbjerg Skov, der
var den artsrigeste lokalitet med
1 1 arter. Artsrigdommen må dog
ses i lyset af, at der i denne skov
blev undersøgt et meget stort antal
småvande (Tabel 2). Også i område
II blev der ftmdet l l ynglende stik
rnygarter, hvoraf 5 ( Cs. morsilans,
Oc. rusticus, Oc. ean/ems, Oc. mmu
lipes og Oc. com1nunis) var til stede
i a l le 4 skove; Oc. pw1ctor og Oc.
calaphylla registreredes i hhv. 3 og
2 skove, mens 4 arter kun forekom
i en enkelt af skovene (Aedes cine
rel!S, Oc. leucomelas og Oc. dian
/aeus i Løvenholm Skov, Oc. inl
rudens i Ramten Skov). I område I I
var Løvenholm Skov den artsrigeste
lokalitet med 9 arter, men skoven
bidrog også med over halvdelen af
områdets småvande (Tabel 2).
Tabel 2 (side 8). Samlede antal larver og pupper af stilunyg
(Culicidae) indsamlet i løvpytter,
skovsumpe, smådamme og grøfter
i østj yske skove, 2001-2003. Antal
(N) småvande undersøgt pr. lokali
tet. Skovenes bel iggenhed fremgår
af figur 2. Værdierne for Oc . can
lam/Oc. annulipes er kursiveret, når
også sidstnævnte art med sikkerhed
blev registreret i materialet.
The tolaimllllber ofculicid lmw1e
and pupae co/lee/ed i11 smal/
aquatic habita/s in fores/s, easlem
Jul/and, 2001-2003. The Ioaiiian
o('thefores/s is presen/ed infigur 2.
(N) jol/mvillgjorest 11ame desig
nates 1111111ber ofaqualic habila/s
examined/site. 1-Jabita/s: shallow
waler�filled ground depressio11s
ll'ilh dead leaves 011 the bo/lom,
ll'oodland marshes, smal/ poncl5 and
ditches. Nw11bers ofOc. cantans/
Oc. annulipes in ilalics indicc11e
thai also the presence o(' the laller
species is subslalllialed.

Figur 7. Udtørret
grøft, Lisbjerg Skov,
1 5.4.2007. Mange
grøfter tørrer helt ud i
sommerhalvåret - visse
år allerede om foråret,
før stikmyglarvernes
udvikling er afsluttet.
I denne grøft om kom
hele larvebestanden af
Ochlerolalus co/lIIIIIInis
og Oc. puncto1: Foto:
Boy Overgaard Nielsen.
D1y ditch, Lisbje1g
Fores/. Many ditc/1es
d' J' up during the Sil/li
mer ha/j,· in same yem:1·
already in spring befare
the developmenl o(' Ihe
mosquilo larvae is C0/11p/eted. In !his ditc/1 the
1vlwle /m val population
ofOchlerotatus com
munis and Oc. punetor
perished.

Mens der i onU'åde I kun blev ind
samlet stilu11yglarver i småvande
i løvskov, blev der i område l i
indsamlet i såvel løv- som nåletræs
bevoksninger ( løvtræsbevoksninger:
8 løvpytter, l skovsump, l grøft;
nåletræsbevoksninger: 1 2 løvpytter,
l skovsump, 3 grøfter; ). B egge be
voksningstyper husede ni ynglende
stikmygarter, hvoraf? var fæl les:
Cs. morsilans, Oc. ruslicus, Oc.
canlans, Oc. annulipes, Oc. calap
hylla, Oc. co11111711nis og Oc. punc
lor. Hvad de hyppige stikmygarter
angår, er faunasammensætningen
i de to bevoksningstyper således
meget ens. De fåtallige arter Ae.
cinereus (N 1 9) og Oc. dian/aeus
(N 22) blev kun fundet i små
vande i nåletræsbevoksninger, mens
de få larver af Oc. in/rudens (N
2) og Oc. leucomelas (N l ) alene
indsamledes i løvtræsbevoksninger.
=

=

=

=

Udbredelse og artsdominans i små
vandene
Oc. eanlems var den mest udbredte
stikmygart i skovenes småvande. l

Lisbjerg Skov, hvor der blev ind
samlet i flest småvande, forekom
denne art i 9 løvpytter ud af l O
undersøgte, i 6 ud af 7 skovsumpe
og i 5 ud a f 6 smådamme; den blev
derimod ikke fundet i skovens 2
grøfter. I de ligeledes ganske velun
dersøgte skove Moesgård Storskov,
S kårupgård Skov og Løvenholm
Skov forekom Oc. eanlems i samt
lige 22 løvpytter, i 3 ud af 4 skov
sumpe og i alle 3 grøfter. l Løven
holm Skov var Oc. colmnw7is dog
den mest udbredte art, der forekom
på samtlige levesteder.
l område l var Oc. canlans/Oc.
annulipes gennemgående domine
rende i både løvpytter, skovsumpe
og smådamme ( Figur ! Oabc), men
i nogle af levestederne udgjorde
andre arter størstedelen - eller en
væsentlig del- af larvebestanden.
I løvpytterne gj aldt det Oc. cala
phy/la ( Figur l Oa, ms8) og Oc.
C0/11/IIllnis (li20, l i 22), i skovsumpe
og smådamme Oc. pw1c/or (Figur
l Ob, l i l 2, Figur l Oc, li 1 3 ). Kun i to

9

af grøfterne indsamledes et næv
neværdigt antal larver (N l 82 og
1 3 0); i begge tilfælde dominerede
Oc. comllwnis (62-68%), mens Oc.
canlans/Oc. annulipes øjensynligt
ikke spillede nogen væsentlig rolle.

Stikmyglarver i vandfj,fdte hjulspor
Fra stikmyglarver indsamlet i
1 2 vandfyldte hju lspor i 6 skove
(medio juli-primo september) klæk
kede 2.882 stikmyg fordelt på 5
arter, hvor to Cu/ex-arter var klart
dominerende (ca. 92%) (Tabel 3).
Hanner a f Culex pipiens pipiens
(den l i lle husmyg) og den nærtstå
ende Cx. /orrentium kan let adskil
les på basis af genitalkarakterer,
mens hunner af de to arter ikke
med tilstrækkelig sikkerhed kan
skelnes fi"a hinanden; de er derfor
slået sammen i tabellen. Baseret på
antallet af hanner var Cx. ton·en
liwn klart den hyppigste Cillex-art
i hju lsporene; arten blev fundet i
alle 6 skove og i samtlige hjulspor;
Cx. p. pipiens blev registreret i 3
af skovene og i 7 hju lspor (Tabel
3). Cutise/a annulala (den store
husmyg, ca. 9%) blev fundet i 3
skove og 4 hj ulspor, men var kun
talrig i et enkelt (Tabel 3). Malaria
myggen Anopheles elaviger samt
Oc. can/ans var blot repræsenteret
ved enkelte individer.

=

l område n blev småvande i såvel
løv- som nåletræsbevoksninger
undersøgt. I løvpytter i begge be
voksningstyper dominerede som
regel Oc. comlillinis og Oc. punclor
(Figur l Od, l Oe). l løvtræsbevoks
ningemes løvpytter var også Oc.
canlans/Oc. annulipes hyppige og
kunne i nogle tilfælde være l i ge
så talrige som Oc. communis eller
endog dominerende (Figur l Od,
lo 1 3 , ra2). Også i tre af nåletræs
bevoksningernes løvpytter var Oc.
cantans/Oc. annulipes dominant
arter (Figur l O e, lo l , lo6, loS). l en
enkelt af nåletræsbevoksningernes
løvpytter var Oc. punclor klart
dominerende (83%) med bl.a. Ae.
cinereus som følgeart (Figur l Od,
lo3); i denne pyt var bunden dækket
af Sphagnum -bevoksning.

Endvidere blev der om foråret
(april-maj 2000 og 200 1 ) fundet
stikmyglarver i 3 vandfyldte hjul
spor ( Havskov, Sophie Amaliegård
Skov); seks stikmygarter var
repræsenteret (Oc. canlans, Oc.
excrucians, Oc. calaphylla, Oc.
punclor, Oc. rusticus, Cs. morsi
lans); s idstnævnte art, der udgjorde
hovedparten af materialet, var især
talrig (N=66) i et hjulspor i Sophie
Amaliegård Skov.
Stikmyglarver i vandfj,fdte træhuller
og stammek/øfler
Larver af "træhulsmyggen" Oc.
genietilal/IS blev kun fundet på fire
østjyske skovlokaliteter: l . Molsla
boratoriet, Strandkær ("Bøgeskræn
ten", lok. nr. 1 4, 6.6. 1 963), hvor
nogle få larver blev indsamlet i et
skålformet, vandfyldt træhul i gam
mel bøg; 2. Pyntskoven, Vosnæs
Pynt, lok. nr. 1 2 ( l 0. 1 2.2000), l
larve i 3. stadium i vandfyldt stam
mekløft på gammel bøg, ca. 1 ,5 m
over jorden, l larve i 3. stadium i
skålformet, vandfyldt fordybning

Tabel 3. Stikmyg klækleet fra larver/pupper indsamlet i vandfyldte hju lspor i østjyske skove, medio jul i-primo sep
tember 1 998, 2000 og 2005.
Culicids reared.fiom larvae andpupae co/lee/ed in \Faler�filled lvheel tracks in foresis in easlem Jutland, 1nedio
.Julv-ear�)' September /998, 2000 and 2005.
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mellem ove1jordiske støtterødder på
gammel bøg; 2 larver i l . stadium
og l i 2. stadium; l larve i 2. sta
dium i tilsvarende levested (Figur
8); 3. Hestehaveskoven, Kalø, lok.
nr. 13 (27.4.200 1 ), adski l l ige larver
i 2.-3. stadium i vandfyldt træhul
i gammel bøg, 30 cm over jorden;
4. Dyrehave, Gjerrild, lok. nr. 23
(3.5.200 1 ), 4 larver i 2. stadium
i vandfyldt stammekløft i ca. l ,3
m højde i gammel, forvreden bøg
samt - i samme træ - over 20 larver
i 1 .-2. stadium i vandfyldt træhul ca.
1 ,25 m over jorden.

Diskussion
I østjyske skoves småvande er der
i denne undersøgelse fimdet larver af 19 stikmygarter (Tabel l )
svarende til godt og vel halvdelen
af de omkring 35 hjemlige arter.
Dertil er senere tilføjet Och/erotatus
nigrinus (Eckstein) l han, klækket
fra larve indsamlet a f forfatteren i
løvpyt i Løvenholm Skov, 1 7. 4.
2007. Endelig er voksne individer
a f yderl igere tre stikmygarter ( Co 
qui//ettidia richiardii (Ficalbi) samt
malariamyggene Anopheles plum
beus Stephens og artskomplekset
An. macu/ipennis s.l.) indsamlet i
nogle af de undersøgte skove (Niel
sen, upubliceret), men der forelig
ger endnu ikke fund af larver eller
pupper fra disse lokaliteter. Der er
dog ingen tvivl om, at alle tre arter
yngler her.
Femten af de 1 9 påviste arter er
fundet i løvpytter, skovsumpe,
vandhuller og grøfter (Tabel 2); Oc.
cantans, Oc. annu/ipes, Oc. commu
nis, Oc. punctor, Oc. cataphylla,
Oc. rusficus og Cutise/a morsitems
er meget udbredte og talrige i sko
vene, hvor de tilsammen udgør over
99% af det indsamlede materiale.
Oc. cantans/Oc. annulipes og Oc.
co/11/llunis er klart dominerende og
bidrager alene med ca. 88% af alle
larver. Hertil kommer 8 arter, der
fåtalligt er fundet i enkelte skove,
f.eks. Ae. cinereus, Oc. diantaeus
og Oc. excruciems (Tabel 2).

Figur 8 . Lille vandfyldt, barkklædt træhul ved basis af støtterødder på gam
mel bøg, Pyntskoven Vosnæs, 2.9.2007. Levested for "træhulsmyggen"
Och/erotatus genicu/atus. Foto: Boy Overgaard Nielsen.
Smal/ water-fi//edpan at the base ofbuttress roots ofan o/d beech, Pynts/w
ven, Vosnæs. Larva/ habitat ofthe tree hole mosquito Ochlerotatus genicu
latus.
Sammenligning med andre under
søgelser
I nordsjællandske skove bestod
skovmyg-faunaen for ca. 90 år
siden også af netop de ovennævnte
arter (Wesenberg-Lund 1 920- 1 92 1 ,
1 943). Oc. eanlems betegnes som
en typisk skovmyg, der findes
overalt i de nordsjællandske skove
- og antagelig i de fleste danske
skove, men også Oc. COIII/IIImis var
udbredt i skovene i Nordsj ælland
(Wesenberg-Lund 1 920-2 1 ). Hyp
pigheden af disse to arter i lands
delens skove bekræftes af senere
undersøgelser: I temporære pytter i
Rude Skov udgjorde Oc. communis
og Oc. eanlems tilsammen 80- 1 00%
af myggelarverne (Wiberg-Larsen
1 978), i en anden pyt i samme skov
tilhørte 98% af larvebestanden Oc.
COIII/1/unis ( Iversen 1 97 1 ). Endel i g udgjorde Oc. eanlems og Oc.
communis tilsammen 73-80% a f
voksne stikmyg tiltrukket til menne
sker i Rude og Geel Skov (Arevad

el al. 1 973).

Det vi l sige, at stikmygfaunaen i
skovene i Nordsj ælland og Øst
jylland stort set er identisk, og at
de påviste arter med god ret kan
betegnes som skovmyg. Også i
udenlandske undersøgelser udpeges
almindelige arter som Oc. canlans,
Oc. communis, Oc. cataphy//a og
Oc. rusficus som deciderede skov
myg; det samme gælder fåtall ige
eller sjældne arter som Oc. refiki,
Oc. in/rudens og Oc. diantaeus
(Mohrig 1 969; Cranston el al. 1 987;
Becker et al. 20 l 0). Oc. rejiki er
i den aktuelle undersøgelse kun
fundet i en lille grøft i H avskov
(Vosnæs), der endog visse år har
været udtørret det meste af året;
arten angives som sjælden overalt
i Europa (Becker et al. 20 l 0). Oc.
in/rudens og Oc. dian/aeus er kun
påvist i enkelte løvpytter i hhv.
Ramten Skov og Løvenholm Skov.
I følge Dahl ( 1 997) er Oc. in/rudens

ll

kendt fra Danmark, mens Dahl el
al. (200 l ) angiver at den antagelig
findes her; kun Snow & Ramsdale
(2004) refererer til sikre danske
fund, nemlig de aktuelle individer
fra Ramten Skov (personl ig med
delelse fra BON til Snow).
Arter lifknyl/el særlige skovliabi
taler
Larver af nogle fåtal lige stikmyg
arter er kun fundet i enkelte små
vande med særlig beliggenhed eller
af speciel beskaffenhed. Alle larver
af Oc. excrucians, Oc. leucomelas
og Oc. riparius er indsamlet i løv
pytter eller skovsumpe i eller nær
udkanten af skove (Lisbjerg Skov,
Trige Skov, Moesgård Storskov
og Løvenholm Skov). Wesenberg
Lund ( 1 920-2 1 ) fandt ligeledes Oc.
excrucians -larver i smådamme i
udkanten af nordsjællandske skove.
Fra udlandet angives, at de nævnte
arter gerne yngler i småvande i
skovkanter (Mohrig 1 969; Becker
el al. 20 l 0). I de østjyske skove
er Aedes einereus kun fundet i to
lysstil lede løvpytter i Løvenholm
Skov, hvor bunden i den ene var
dækket af Sphagm 1111-bevoksnin
ger. Larver af denne art kan bl.a.
findes i Sph agnum -moser; larveud
viklingen kræver højere temperatur
end hos de almindelige forårs-arter
af skovens stikmyg, f.eks. Oc.
commtmis (Molll'ig 1 969; Becker et
al. 2 0 l O); An. einereus forekommer
derfor lidt senere på sommeren.
l den foreliggende undersøgelse
er der kun fundet enkelte larver af
malariamyggen An. elaviger (Tabel
2, Tabel 3). Også voksne individer
af An. elaviger er kun indsamlet i
meget beskedent antal i skovene,
men arten er ofte fundet i våd
områder i det åbne land (Nielsen
in prep). [følge Wesenberg-Lund
( 1 920- 1 92 1 ) hører An. elaviger
hjemme i mørke skove, gamle
haver, o. lign., og han betegner
den ligefrem som "vore skoves
malariamyg" (Wesenberg-Lund
1 943). Intet tyder dog på, at arten
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Figur 9. Den relative hyppighed a f Oelllerolatus cantalls!Oc. wu11dipes, Oc.
COIIIIIIIII1is og øvrige slikmyg-arter i årene 200 1 -2003 i skove i otmåde I
(øverst) og område 11 (nederst), Østjylland.
The relative abundance ofOchlerotatus cantans/Oc. armulipes, Oc. comnm
nis a11d remaining culicid species in the years 200 1 -2003 in forests (skov
fores!) ofarea J (top) cmd area il (bollom), easfem Jutland.
=

er særlig hyppig i skovene i Østjyl
land. Mohrig ( 1 969) og Eecker et al.
(20 l O) angiver, at larven kan findes
på mange forskell ige biotoper, hvor
arten generelt foretrækker beskyg
gede, kølige småvande.
Betydning a[va11denes pH
Larver af Oc. communis er langt
hyppigere i småvande i område I I

(Løvenholm Skov, Ramten Skov,
Rosenholm Skov og Hvilsager
Skov) end i område I (Moesgård
Storskov, Lisbjerg Skov, Trige
Skov og S kårupgård Skov). For Oc.
cantans/Oc. annulipes gælder det
omvendte. Forklaringen skal givet
søges i arternes forskellige krav
til levestedernes surhedsgrad. Oc.
comllwnis betegnes som en acid-
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F igur l O. Den relative hyppighed
af stikmygarter i udvalgte små
vande i løv- eller nåleskov i område
I og I l , Østjylland, 200 1 -2003.
Levesteder, hvor < l O larver blev
indsamlet, er udeladt. Lokal i teter
( forkortelser, abbreviations) område
l : ms = Moesgaard Storskov, s k =
Skårupgård Skov, tr = Trige S kov,
li = L isbjerg Skov; område I I : ro =
Rosenholm Skov, hv = Hvilsager
Skov, ra = Ramten Skov, lo = Lø
venholm Skov.
Tl!e relalive abundance oflarvae
ofculicid species (øvrige = o/her
species) in selee/ed aqualic habilais
i11 deciduous or coniferousfores/ af
area l and Jl, 2001-2003. Habila/s
in 1vhich < l O larvae were co/lee/ed
are excluded. Shal101v pools = shai
IOlv waler-jilled grouud depressions
1vilh dead leaves an !Iie bo//o/11.
ophil art, der foretrækker sure yng
lesteder og er hyppigst i vande med
lav pH (Mohrig 1 969; Eecker el al.
20 l 0). I tyske undersøgelser lå 1 5
ud a f 1 8 ynglesteder i den sure del
af pH-spektret (pH 4,5-6,4, Mohrig
1 969). Oc. eanlems er ikke tilpas
set specielle økologiske betingelser
- larveudviklingen indskrænkes
ganske vist af ekstreme pH-værdier,
men forhindres ikke; i tyske under
søgelser l igger pH-målingerne i Oc.
canlai1S -ynglesteder mellem 4,0 og
7,8 med maksimale larveantal i det
neutrale område (Mohrig 1 969). Til
svarende angives Oc. amllllipes at
forekomme i vande i pH-intervallet
5,2-7,6 (Molu-ig 1 969). I småvande i
skovene i område l, er de målte pH
værdier 6,0-7,7 (N = 42), i område
II derimod 4,2-6,0 (N = 2 1 ) . Det vil
sige, at ynglevandenes surhedsgrad
i sidstnævnte 01måcle begunstiger
udviklingen af Oc. co/1/lllllnis, men
ikke af Oc. canlans/Oc. annulipes.
Forskelle i småvandenes pH kunne
også være baggrunden for, at Oc.
calaphylla er langt hyppigere i
småvande i område l end i område
l i . Denne art angives at være hyp
pigst i vande med neutral til alkalisk
reaktion og at bl ive markant incli-
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vidfattigere i levesteder i det svagt
sure pH-område; i decideret sure
vande mangler arten helt (Mohrig
1 969; Becker el al. 20 l 0).
Hjul5por og trælw/ler
Vandfyldte hjulspor kan - a fhængig
af årstiden - huse forskellige grup
peringer af stikmyg-arter. r april
maj er der i enkelte tilfælde fundet
larver af Cs. morsilems og flere
Ochlerolatus-arter, det vil sige en
stikmyg-fauna meget lig den, der på
samme årstid findes i skovenes løv
pytter, skovsumpe, grøfter o. l ign.
Alle disse arter lægger æg på fugtig
bund, der tidligere har været vand
dækket. l sensommeren og først på
efteråret befolkes hju lsporene af
helt andre stikmyg-arter - først og
fi·emmest to Odex-arter (Cx. /or
renlilllll og Cx. pipiens pipiens, den
l i l le husmyg) samt Cs. annulata
(den store husmyg). I Danmark er
larver af Cx. torrentilun tidligere
fundet i en temporær dam i Rude
Skov (Iversen 1 97 1 ). Forekomsten
af Cx. p. pip iens- og Cs. an nu lala
larver i vandfyldte hjulspor i skove
er også kendt fra udlandet (Mohrig
1 969). Disse 3 arter invaderer kun
vandfyldte levesteder, hvor de læg
ger æg direkte på vandoverfladen.
Udviklingen af den l i l le husmyg går
h urtigt: I felten er f.eks. observeret,
at ved gns. døgntemperaturer på
1 8,5° C, 23,2° C og 26° C er ud
viklingstiden fra æg til voksen myg
hhv. 24, 1 4 og 9 dage (Vinogradova
2000). Udviklingstiden hos den l il le
husmyg er således meget kortere
end hos f.eks. Ochlerota/us-arterne
(se boks), og i modsætning til disse
kan Cx. p. pipiens nå at fuldføre op
til flere sommergenerationer i de
udpræget temporære hjulspor. Cx.
lorrentiwn, der menes at have lang
sommere udvikling, har måske kun
en enkelt årlig generation (Becker et
al. 2 0 1 0).

Mange af levestederne for larver af
"træhulsmyggen" Oc. geniettiatus
befinder sig antagelig adski l lige me
ter over skovbunden. De relativt få
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larvefund stammer alle fra lettilgæn
gelige træhuller nær jorden og af
spej ler ikke artens reelle forekomst i
Østj yl land. Her er voksne individer
jævnligt - men fåtal l igt - indsamlet
i ældre bøgebevoksninger i omkring
en halv snes skove (Nielsen 200 1 og
upubliceret). Oc. geniculatus synes
derfor at have etableret små, stabile
bestande mange steder i østjyske
skove, især i gamle bøgebevoksnin
ger. I følge Mobrig ( 1 969) overvin
trer arten overvejende som æg, men
nogle larver kan klækkes allerede
om efteråret, og i milde vintre kan
man ofte finde larver i vandfyldte
træhuller. Det var netop tilfældet i
december 2000, hvor larver i 1 .-3.
stadium indsamledes i træhuller i
Pyntskoven (Vosnæs); det pågæl
dende år var vejret i det sene efterår
og først på vinteren ekseptionelt
m ildt. Larvernes betydelige alders
mæssige spredning afspej ler antage
lig især, at vandstand og vanddæk
ningen af de aflagte æg i træhullerne
er forskellig og ægklækningen
derfor asynkron.
l adski I l i ge af de undersøgte skove

kan skovgæster i visse år udsættes
for kraftige stikmyg-angreb. Intensi
teten af angrebene og myggeplagen
afhænger bl.a. af koncentrationen
af velegnede udklækningssteder i
området samt af nedbørsforhold og
småvandenes vandstand det pågæl
dende år. Med undtagelse af Cs.
morsitans, Cx. p. pipiens og Cx. tor
rentiwn, der angives at suge blod på
fugle (Becker et a l. 20 l 0), kan alle
de påviste arter angribe mennesker.
Denne aktivitet er gem1em en år
række registreret i de østjyske skove
og behandles i anden forbindelse
(Nielsen in prep).

Tak
O le Jørgensen takkes for stik
myglarver fra Feldballe-området og
fagreferent og redaktion for nyttige
kommentarer.
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Wiberg-Larsen P 1 978. Species
composition, succession o f i nstars
and mortality among the imma
ture stages of Aedes spp. inhabit
ing some Danish forest pools. Arch. Hydrobiol. 84: 1 80- 1 98.

L D E L S E R
%ltfloraen''

Bestemmelsesnøglerne består af 1 3
hovednøgler, hvoraf de 4 sidste er
familienøgler over henholdsvis Nel
like-, Ærteblomst-, Kurvplante- og
Græsfamil ierne. Sjovt nok nævnes
disse ikke i hovednøgleoversigten,
men man kommer t i l dem inde i
de andre nøgler. De øvrige nøgler
er karakteriserede ved fælles egen
skaber som f.eks. "Træer og buske.
Vedplanter" eller "Vandplanter,
rodslående, fritsvævende eller
svømmende på overfladen". Når

vi kommer frem til denne nøgle
er "fritsvævende" dog ændret til
"fritftydende". Gennem de 9 første
nøgler kan man nå frem ti l arter,
slægter eller til familier. Det er altså
ikke artsnøgler hele vejen igennem.
Kommer man til en slægt el ler fami
l ie udover de fire nævnte, må man
fmtsætte med at kigge bi Ileder og
læse tekst. Nøgle I omfatter "Plan
ter uden grønne blade og stængler
- under blomstringen". Heruneler
finder man også Asparges, Padderok
(som i kke blomstrer), Siv og Salt
urt (K vel!er), som a l le har grønne
stængler! Heleligvis kommer de
igen i nogle andre nøgler. Krybende
Sumpskærm udnøgles, men det
er Svømmende Sumpskærm, som
beskrives og afbildes. Jakobsstige
skal nøgles under "hele blade", men
dens blade er uligefinnede. Følfod
er bl.a. kendt for, at dens blomster
skaft har skælformede blade, men
for at komme frem til det punkt,
skal man først sige, at skaftet er helt
bladløst.
Bogens hoveddel udgøres som hos
forgængerne af i l lustrationer og be
skrivelser. De er anbragt på samme
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opslag med figurerne på ul ige sider
(til højre) samt langs højre rand på
lige sider, hvor teksten også er an
bragt. Langs venstre rand findes her
udbredelseskortene over flertallet af
arterne. I l lustrationerne er naturlig
vis de samme glitmende som i Den
Store - og Den Nye Nordiske Flora,
men nedsat i størrelse. Det har de
dog stort set godt kunnet tåle uden
at tabe i detaljeringsgrad. Teksten
er ligeledes reduceret i forhold til
forgængerne, men den fremtræder
klart og får de vigtige ting med.
Anmelderen må dog rynke brynene,
når der står, at frøene hos nåletræer
ikke har frøska l - det har de da.
Ligeledes, når frugtbladene hos
dækfrøede planter er "sammenvok
set omkring frugtknuden"; nej, de
udgør da frugtknuden. Vi får rigtigt

a t vide, a t Avnbøgs frugt e r e n nød,
men den forsynes med et trefliget
bloster. Avnbøgs blomster har slet
ikke bloster; det trefl igede er sam
menvoksede støtte- og forblade og
svarer til hasen hos Hassel i samme
familie. Omtalen af Vil d Ribs er
desværre ledsaget af fi guren af
Have-Ribs med de flade blomster.
Typografisk er der et par sider,
hvor ordmellemrum ofte mangler,
eksempelvis findes nogle blomster
"irigtgrenedestande"; blandt andre
trykfej l er de sjovere Susurkløver
familien og at Vandkrans vokser i
ferskvandvand.
Afsnittet om planternes bygning
er vigtigt i en bog som denne. Det
er naturligvis kopieret fra forgæn
gerne, men de enkle tegninger viser

"Forkundskaber er nyttige", sagde
H. C. Andersen i et af sine eventyr.
Det gælder også, når man vil rejse i
Danmark for at få oplevelser. Bogen
leverer både forkundskaber og 4000
beskrivelser af steder, hvor man kan
opleve natur, kultur og historie.

Der er kort over stednavnenes ud
brede l s e ; l a n dsbyernes e n d e l s e ,
f.eks. -inge, -um, - lev, -torp, -rød
etc. fortæl ler om byernes alder og om
navngivningsskikkene, der er forskel
lige fra landsdel til landsdel.
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Ideen med bogen er glinu·ende: at
bringe bestemmelsesnøgler til et
pænt udvalg af planter fra de tid
ligere gode og populære værker.
Planteinteresserede, som vil gå
længere i bestemmelse end at kigge
billeder, kan få god hjælp. Der er
fej l i bogen, de fleste dog næppe
meningsforstyrrende. Bogens for
mat og robuste indbinding gør den
nem at tage med i lommen. Bogen
kan medbringes på tur t i l de andre
nordiske lande, da den som nævnt
også indeholder planter fra disse,
som ikke findes i Danmark. God
fornøjelse.
Ole B. Lyshede
De 4000 oplevelser fylder resten af bogen,
der er inddelt i 20 områder. Hvert område
indleder med et kort, hvor navnene på de
beskrevne steder er vist. Der er mange
kort med ruter og præcis angivelse af
interessante steder. Også byernes centrum
er vist, så man kan finde seværdighederne.

Søren Olsen, Ole JørgensenJohannes
Kriiger: Danmark. 4000 oplevelser
- historie, kult111; nat w: Med bidrag
.fi" a Johannes Kriiger og Birgitte
Tanderup Eibye. - Gyldendal 2010,
544 side1: Pris 349,95.

Først i bogen er der et kapitel om byg
ningshistorie, hvor kirker, herregårde,
bondegårde og byhuse fra de sidste
900 år beskrives. Herved får læseren
øjnene op for, h vordan man kan
datere bygninger. Bondegårdene har
forskellig stil Danmarks landsdele,
og det beskrives og i l lustreres, så man
får øje for deres særpræg. Dette afsnit
er skrevet af Birgitte Tandntp E i by.

tydeligt de karakterer, man kan
komme ud for at skulle tage sti lling
til under bestemmelsen.

Der er få, men fine fotos, der fylder et
helt opslag. De er taget af Bert Wiklund,
der endnu en gang viser, at han kan vente
på den rette belysning, før han tager bil
ledet. Han finder udsædvanlige vinkler, så
f.eks. Dragsholm Slot og Frederiksborg
fremtræder på en ny måde. Man kunne
tro, at de mange beskrivelser ville være
summariske. Det er de ikke; man føler,
at forfatteren har set, hvad han beskriver.

Geologen Johannes KrUger har skrevet
et stort afsnit om Danmarks landskabs
former, altså randmoræner, tunnel
dale, hedesletter m.v. Beskrivelserne
ledsages af gode fotografier og kort med
højdekurver, så man lærer at udnytte dem
til at aflæse den lokale geologi . Desuden
er der geologiske beskrivelser med kort
og blokdiagrammer i kapitlerne om de
enkelte landsdele, f.eks. Læsø, Skagens
Odde, Sydfalster, Odsherred og mange
flere steder.

Der er geologi og bygninger i a l le
dele af Danmark . Derfor har a l l e
glæde afa t vide noget o m disse emner
og bruge dem på alle ture. Viden er
en væsentlig forudsætning for ople
velser. Bogen giver detme viden, og
derfor må den anbefales til al le, der
vil rej se i Danmark.

Eigil Holm

Tre anthropochore tropiske
sommerfugle, Earias vittella (F.),
E. biplaga Walker og E. insulana
(Bsd.) (Lep. N olidae, Earidinae)
fundet i Danmark
'Svend Kaaber

Three anthropochorous tropical pest species, Ectrias villel/a (F.),
E. biplaga Walker and E. insulana (Bsd.) (Lepidoptera : Nolidae)
recorded from Denmark. Three Earias- species whicb are serious
agricultural pests on catton in tropical Africa and Asia are recorded
from Denmark : Em·ias viftel/a was found in tbe larval stage in the city
of Aarhus i n Februa1y 20 l O, being introduced with fresh okra-pods
from lndia. A male specimen of the afroh·opical species Ectrias biplaga
was caught in a light trap at Bøtø on the sontheastern island Falster on
August 1 1 - 1 8 in 2004, and a male of Earias insulana was caught at MY
l ight on the northeastern island Læsø on August l in 2003, both during
meteorological conditions, favoring Iong-range migratory activity.
Key words: co/ton pest species, migration, /ong range

I februar 20 1 0 købte Anette Weng
25 okra-frøkapsler af indisk her
komst i en grøntforretning i det
vestlige Å rhus. Under tilberednin
gen af de dunede grønne kapsler,
de såkaldte ' l ady-fingers', der alle
var pæne og tilsyneladende intakte
opdagede hun, at fem af dem hver
indeholdt en ca. I O mm lang broget
sommerfuglelarve, Fig. l -A. Hun
overlod de angrebne kapsler til sin
fader, Werner Meng, amatørento
molog med Hemiptera som interes
seområde. Fra de inficerede kapsler
klækkede 27. marts samme år tre
grøn- og hvidstribede noctuider,
som Meng via internettet identifice
rede som den orientalske art Earias
villel/a (Fabricius, 1 794), ligesom
han under klækningen med digitale
fotos dokumenterede udseendet af
både larve, kokon og imago, se Fig.
1 Naturhistorisk

l , A-C. E fter klækningen forærede
han eksemplarerne til Naturhistorisk
Museum, Å rhus, hvor han arbejder
som volontør. Samtidig bad han en
anden af museets volontører, S K ,
om at præparere dem og at omtale
fundet nærmere. Under forarbejdet
med denne artikel viste det sig, at to
nært beslægtede arter med en lig
nende biologi, den afrotropiske art
Em·ias biplaga Walker og tropiske
Eat·ias insulana (Bsd.) begge tid
l igere er konstateret i Danmark på
langdistancetræk, uden at disse fund
hidtil er blevet nærmere omtalt.
Hensigten med denne artikel er at
give en orientering om disse tre
tropiske Earias-arter, som a l le i
kraft af deres larvers tilknytning
til katostfamilien Malvaceae og
dyrkningen af bomuld er blevet

spredt over store dele af kloden,
hvor de nu repræsenterer et globalt
anthropochort (menneskespredt)
faunaelement Repræsentanterne for
denne fauna viser sig nu med sti
gende hyppighed også i Danmark,
hvorfor det er af interesse at omtale
dem nærmere.
De tre arters biologi og udbredelse

Earias viftel/a stammer oprindel ig
fra det indiske subkontinent, hvor
larven lever i skud og frøkapsler
på de to indiske bomuldsarter
(Gossypium arborewn L. og C.
herbaceum L.). Larven lever
også på andre arter a f Malvaceae,
herunder den indførte a frikanske
okraplante (Abe/mosehus esculen
tus). Sommerfuglen er senere blevet
indført til Kina og til Australien
med den indiske bomuldsplante
G. arboreum. Indisk bomuld blev
også indført til Nubien for 2000 år
siden (Link 1 ), hvor sommerfuglen
sandsyn ligvis også fulgte med,
da E. viftel/a stadig forekommer i
Sudan , jf. Clancy (2003). Arten op
træder ofte som skadedyr på bom
uldsafgrøder i det fjerne østen, men
ikke i Afrika, muligvis fordi avlen
der, både i Vest- og Nordafrika
er baseret på den amerikanske
Cossypiwn barbadense L. og ikke
den indiske plante (Link 2).

Sommerfuglen er i Danmark først
blevet fundet i okra-kapsler, im
porteret fra I ndien. Dette forhold
afspej ler, at okraplanten på samme
måde som bomuld er blevet spredt
af mennesket , hvor den nu dyrkes
i alle verdensdele. Spredningen
blev indledt for over 2000 år siden
fra den tropiske del af Vestafrika,
hvor planten er vildtvoksende og
hvorfra navnet okra stammer (Link
3). Fra dette mmåde er planten via
handelsvejene over det afrikanske
kontinent blevet udbredt først til
tropisk Østafrika og derfra mod øst
til Indien og til M alacca-halvøen.

Museum, Universitetsparken, 8000 A arhus C. , svend@kaabet:net

Flora og Faww JJ 7(1) : 1 7-22. Århus 201 1
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Fig. 1 -A . Earias ville/la-larve (the Indian bollwonn; intet dansk navn) fra Okra-frøkapsel, købt i Aarhus V, februar
20 1 0. Foto: Werner Meng
Larva o.f Indian bollworm, Eat·ias vittella,ji"Om okm-pod� bought in Aarhus, Febmmy 201 ()_
Herfra vendte den tilbage til den
arabiske halvø og nåede som køk
kenplante o. 1 200 til Egypten
og de sydøstlige dele omkring
M iddelhavet (Link 3). Senere blev
den også ført over Atlanterhavet i
forbindelse med den europæiske
handel med afrikanske slaver og
som køkkenplante også udbredt i
de tropiske dele af både Syd- og
Nordamerika. Planten har også vun
det indpas i de mere tempererede
dele af Europa og U SA, hvor den
dyrkes enårigt som sommerplante,
takket være sine smukke hvide eller
gul l ige hibiscuslignende blomster. l
Danmark er den endnu ikke blevet
uclsået i større udstrækning på grund
af sin manglende kulderes i stens,
18

men frøene forhandles a f flere
internet-adresser under søgenavnet
'okra ' . Og i lyset af den nuværende
mildning af det danske makroklima
er det sandsynligvis kun et spørgs
mål om tid, inden planten dukker op
i de danske haver på samme måde
som andre af dens slægtninge blandt
Malvaceae, f.eks. Lava/em-arterne
og Syrisk rose (Hibiscus s riacus) .
y

I Vesteuropa har Earias vifte/la
længe været kendt fra England, hvor
den britiske fødevarekontrol siden
1 970 regelmæssigt har registreret
artens larver i okra-kapsler, trans
porteret via den internationale luft
trafik fra plantens tropiske vækst
områder (Bretherton et al., 1 983).

l j uni 2003 blev arten også fundet
på fri land i en lysfælde i det syd
l igste England. På grund af artens
h idticlige antluopochore optræden i
England valgte man at opfatte fun
det som et inclslæbt, lokalt klækket
eksemplar. Hypotesen blev dog ikke
nærmere begrundet, selv om arten
allerede i 200 l var fundet på friland
i Spanien (Ciancy 2003). Man må
derfor forvente flere fri landsfund i
M iddelhavsområdet i de kommende
år, hvorimod arten i det øvrige
Europa og i Danmark kun v i l b live
registreret gennem indslæbning af
larverne med okrakapsler.
A matørentomologer, som øn
s k e r a t h a v e arten repræsenteret

Fig. 1 -B . Kokon af &trias viftel/a på en okra-kapsel, købt i Aarhus V,
februar 20 l O.
Cocoon oflndian bolhvonn, Earias vittella, an an o/u·a-pod bought in
Aarhus, Febm(fly, 2010.

(
F ig. 1 -C. Nyklækket Earias ville/la, kl. e . l . (klækket efter larve) fra ok.ra,
købt i Aarhus V, februar 20 l O
New�)' halehed Earias vittella, ex larvaji"Oin ukra-pods, bought in A arhus,
Febmar)' 2010.
i deres s a m l ing, må d erfor p å
b edste lotteri-maner søge e fter
l a rverne i d e grønne k a p s l e r,
h v a d der efter de h i d t i d i g e d a n 
s k e o g britiske erfa ri ng e r bedst

foregår mellem feb r u a r o g m aj .
I D a nmark forha n d l e s p la n t e n s
k a p s l er a f g rønthandlere i byer
m e d større l o k a l sa m fu n d af i n 
d i s k o g p a k i s t a n s k oprin d e l s e .

Hvis danske grossister vælger at im
portere okrakapsler fra Vestafhka,
for eksempel fra Nigeria , hvor
planten også dyrkes i stor skala,
vil kapslerne sandsyn ligvis være
inficeret med larver af andre Earias
arter. Efter de hidtidige erfaringer
hos den britiske fødevarekontrol
vil der være tale om Earias biplaga
(Walker). Denne art er a frotropisk
i sin udbredelse og dens biologi
også nært knyttet til katostfami
lien A1alvaceae og dens arter. l
Vestafrika lever larven under natur
l ige forhold især i de unge skud og
umodne frøkapsler på okra på sam
me måde som den allerede nævnte
larve af E. vifte/la. I dette område
optræder E. biplaga ofte som ska
dedyr i større okra-kulturer, eller på
arter fra andre plantefamilier med
bælge og olieholdige fi·ø som kakao
( Theobroma) og Joha1mesbrødtræ
(Cerob).
Earias biplaga
l ! 800-tallet, hvor man også ud over
bomuld indførte kakao ( Theobroma
cacao) fi·a Sydamerika til de briti
ske kolonier i Vestafrika, spredte
E.biplaga sig hurtigt t i l disse plan
ter. l mange afi·ikanske plantager er
larven, 'the spiny bollwonn' blevet
et alvorligt skadedyr, som både
angriber kakaotræernes unge skud
og bælge ( Entwistle, ! 969). lmago
udviser samtidig en tydelig sæson
dimorfi, idet eksemplarer fra regn
tiden har overvejende gr01me, svagt
tegnede forvinger , mens tørtidsfor
men har grønne forvinger med et
mere eller mindre veludviklet rød
brunt mellemfelt (Goater 1 994 og
F ig. 2.) Sommerfuglens tilknytning
til indførte a frikanske grønsager vi
ste sig også at være baggrunden for
det første britiske frilandsfund, hvor
en nyklækket E. biplaga blev fundet
i haven til Buckingham Palace i
j u l i 1 964, og i 1 978-79 blev dens
larver flere gange fundet i okra
kapsler, importeret fra Vestafrika, se
B retherton et a l . ( 1 983).

S iden er arten to gange blevet fun-
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det i lysfælder i det sydlige England
under vejrforhold, som indikerer at
der bar været tale om langdistan
cemigration. Første gang var i juli
1 982 (Pickles 1 983), og derefter
i august 1 999 (Ciancy 2000). På
denne baggrund ville det nok være
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overraskende, men ikke uventet,
hvis arten også nåede til Danmark.
Og i 2004 indsamlede en lysfælde,
opstillet af den lokal e samler Gert
Jeppesen i Bøtø-skoven på det syd
lige Falster mellem 1 1 - 1 8. august
et svagt tegnet eksemplar af Earias

biplaga 's tørtidsform. I dette til
fælde var der utvivlsomt tale om
et tilfløjet eksemplar, da lysfælden
i det samme tidsrum indeholdt en
kelte eksemplarer af andre kendte
langdistancevandrende arter, således
pyraliderne Etienna zinekene/la

Fig. 2. Sektion A. Variabilitet hos
Em·ias biplaga og Earias insula11a.
- Foroven tv: Earias biplaga. Han.
DK: Falster, Bøtø I I - 1 8.VI I I , 2004
(G.Jeppesen leg.). Foroven th.:
Earias biplaga. Hun. Tørtidsform.
Afrika. Ex coll . G .Jeppesen.
Forneden tv. : Earias insulana. Svagt
tegnet han. Spanien, Andalusien
(G .Jeppesen). Forneden tb.: Earias
insulana. Kraftigere tegnet han.
Espana. Andalucia (G .Jeppesen).
Section A. Variabilily in Earias
biplaga and Earias insulana.
(Foroven & Fomeden= Upper &
Lower 1"011: respeclive�)'; tv & th=
leJi & right, respectiveM.
Fig. 2. Sektion B. Variabil itet hos
Earias insulana og Earias ville/la.
Foroven tv. : Earias insula11a. Han.
DK. NEJ: Byrum, Læsø l .V II I .2003
( S . Kaaber leg.). Foroven th.: Earias
insulcma. Hun. Espana: Malaga.
Marbella l .X. l 97 8 (PL. H olst leg.
NM). Forneden tv.: Earias ville/la.
kl. e.l. fra okra, købt i Aarhus V, I i l .
20 1 0 (W. M eng. leg. N M ) . Forneden
th.: Earias l'illella. kl. e.l. fra okra,
købt i Aarhus V, J l i . r 20 l O (W.
Meng. leg. N M).
Sectio11 B. Variabilily i11 Earias
insulana and Earias vittella.
(Foroven & Fomeden= Upper &
Lower rmt: respectively; tv & th=
left & right, respectively).
(Tr.) og Lo::wstege sticticalis (L.) og
en snerlesværmer Agrius convolvuli
( L.). Men på dette tidspunkt blev
fundet anset for at være så over
raskende, at det ikke blev omtalt i
den årlige oversigt over sjældne og
fatmistisk interessante fund af stor
sommerfugle (Szyska et a l . , 2005).
Senere er eksemplaret dog blevet
omtalt og afbildet i håndbogsvær
ket Noctuidae Europaea ( F ibiger,
2009). På samme måde blev der i
2008 fundet et eksemplar af den
tropiske pyralide Hypargyria metal
lifem Ragonot i en dansk lys fælde,
hvor eksemplaret også viste sig
sammen med andre velkendte træk
sommerfugle i perioden 25.8-2.9.
2008 på Stevns i Sydsj æ l land. De

to findere valgte da også at opfatte
dette første danske fund som udtryk
for et langdistancetræk ( Larsen &
Martinsen 2009).
Earias insulana
Under forarbejdet med denne artikel
blev N aturhistorisk Museums sam
ling af Earias-arter gennemgået.
Den rummer et større materiale af
spanske eksemplarer af slægtens
tredje anthropochore 'bomulds'art Em·ias insulana (Boisduval,
1 835). De tilhører alle artens sene
tørtidsform, som modsat de næsten
ensfarvede grønne regntidsformer,
se Fig. 2-A og 2-B, har antydede
mørkegrønne linjer og en utydelig
lys midtplet på enten en grøn eller gulbrun forvingefarve. Artens
grønne tørtidsform kan derfor over
fladisk ligne den danske art Earias
vemana (F.), hvis larve lever i unge
skud på sølvpoppel (Populus alba),
og hvor imago i reglen kun søger
t i l lys, når lyskilden står i nærhe
den af værtsplanten. Denne l ighed
mellem insulana og vemana blev
derfor en anledning t i l at kontrol
lere mine indsamlede eksemplarer
af sidstnævnte art. Og blandt dem
sad der et eksemplar fra Byrum på
Læsø, etiketteret l . august 2003,
som var en karakteristisk, men lidt
affløjet han af Earias insulana , som
samtidig er det første kendte danske
fund af detme art. Det pågældende
eksemplar kom til lyslokning i en
tropenat i forbindelse med en varm
frontpassage fra sydvest, hvor der
hele natten var l ivlig flyveaktivitet
med mange forskel lige insektarter,
også langdistancetrækkende pyral i
der som flere Loxostege sticticcilis
(L.). Ved midnat opdagede jeg en
lille Earias-han, som havde sat sig
til hvile på husvæggen ti meter fra
den klare 1 25 W kviksølvpære.
Eksemplaret blev indsamlet og fore
løbig bestemt til Earias vemana;
en art som jeg ikke tidligere havde
iagttaget der, skønt larven ofte fore
kommer i antal på lave sølvpopler
ved Østerby, femten kilometer
nordøst for Byrum. Det blev derfor

anbragt i samlingens vemmw
række, hvor det afveg fra de øvrige
eksemplarer ved sin mere smalle og
slanke forvingeform. Syv år senere
er det også tilfredssti llende selv at
korrigere bestemmelsen og at få
eksemplaret identificeret som en
Earias insulana og ikke verna1w.
Earias insulana er den tredje bom
uldstilknyttede art i denne slægt og
også den eneste art , som yngler
stationært i de subtropiske dele af
Europa, både i Grækenland, det
sydlige Spanien og de Kanariske
Øer. Arten blev oprindelig beskrevet
af Boisduval i 1 833 på grundlag af
eksemplarer fra de franske besid
delser i det I ndiske Ocean, øerne
Reunion, Mauritius og Madagascar,
hvor larven lever både på arter
af Malvaceae og andre tropiske
plantefamilier. Siden dengang har
arten, takket være den udbredte
bomuldsavl omkring det Indiske
Ocean , spredt sig både mod nord i
Afrika og t i l M iddelhavsområdet,
og mod øst til Indien og hen over
Stillehavsregionen helt t i l Hawa i i .

l hele dette tropiske o g subtropiske
forekomstområde er arten et af de
mest frygtede skadeinsekter, især
på bomuldsafgrøder, men også på
ris, sukkerrør og majs (Link 4). I
Egypten er dens larve ofte meget
skadelig på bomuld, hvad der frem
går af larvens engelske trivialnavn
' Egyptian boll worm ' . Som træk
sommerfugl er insulana blevet regi
streret med vekslende hyppighed i
Sydfrankrig (Dufay 1 962; Robineau
2007), og hidtil ganske enkeltvis i
det sydlige England (Skinner 1 998;
Cade 2000; Smith & Hammond
20 1 0). Arten bliver sandsynl igvis
ofte overset, da flere a f de britiske
eksemplarer, også biplaga-fundet
fra 1 999 - ikke er fundet i lysfæl
den, men i nærbeden af lyski lden
ligesom på Læsø.
Den nuværende praksis hos de
danske amatørentomologer, som
anvender lysfælder er, at fældernes
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indhold kontrolleres med ugentlige
eller længere intervaller. Denne
praksis medfører derfor , at mange
tilflyvende arter med samme adfærd
som Earias-arterne ikke vil b live
registreret.

Konklusioner
Det første danske fund af den indi
ske Earias villel/a (F.) repræsenterer
en indslæbt art, hvis tilsynekomst
er blevet mulig i kraft af ændrin
gerne i den danske befolknings
sanunensætning siden 1 980 og den
deraf betingede import af tidligere
ukendte fødevarer. De danske fund
a f de andre arter, Earias biplaga
Walker og Earias insulana (Bsd.)
er derimod et eksempel på to
langdistancevandrende arter, hvis
optræden i Danmark først og fi·em
mest er betinget af meteorologiske
faktorer, hvoraf en er de opstigende
varme luftmasser foran et vand
rende lavtryk. Denne faktor gør det
muligt for de flyvende insekter at få
kontakt med en anden vigtig faktor,
som er varme jetstrømme i 300-900
meters højde, som muliggør en pas
siv transport over afstande på flere
tusinde kilometer ( M i kkala, 1 986;
Showers et al. 1 989; Kaaber et al.
1 994; Kaaber, 1 997).
De hidtidige studier viser, at ikke
blot egentlige træksommerfugle,
men også et støt stigende antal
andre insekter bliver spredt via
denne mekanisme, også arter som
Earias biplaga og Earias insulana.
En af konsekvenserne ved den men
neskeskabte globale opvarmning,
som siden 1 980 også har påvirket
det danske lokalklima stadig mere
tydeligt, er at der dannes stadig flere
dybe tropiske lavtryk. Disse vand
rende lavtryk er en vigtig forudsæt
ning for det stigende antal antlu·o
pochore tropiske insektarter, som i
disse år registreres både i England
og her i landet.

Tak
Tak t i l Werner Meng, Å rh us, og
Gert Jeppesen, Elkenøre, for til-
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I adelse til at omtale og afbilde de
danske fund a f Em·ias villel/a og
Earias biplaga og for deres fine
i l l ustrationer. Tak t i l Bjarne Skule,
Veksø, for hj ælp under litteratur
søgningen og t i l Naturhistorisk
M usetml 's fotografiske afdel ing
for hj ælp med Fig. 2-B.
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Den østamerikanske brakvands
krabbe Rhithropanopeus harrisii i
Danmark:
Gammel gæst og ny invasiv art
'Ole Secl1er Tendal, Jørgen Olesen og 2Beth Søeborg Lundholm

Estuarine mud crab (Hanis mud cmb, white-fingered mud crab) in
Denmarie Old guest and new invasive species
Rhithropanopeus harrisii has been recognized in Europe since I 949. I t
was, however, introduced from the American east coast at least 75 years
earlier, but was deseribed and became known under another name, the
Zuidersee crab (Pihtmmts lridentatus Maitland, 1 874). In Denmark it was
found for the first time in 1 953 i n the harbour of Copenhagen. l t seems to
have been absent for more than 50 years, unti l i t turned up again in 2008
in southern Denmark (Nysted Nor, the Baltic coast o f Lolland) and araund
Copenhagen. !t was reported also in 2009 and 20 1 0 from the earlier known
localities and some new in southern Zealand. A specimen with 28 mm
carapace width is the !argest ever recorded for the species.
Key1vords: Rhithropanopeus, bmkvandskmbbe, Denmark, invasive �pecies.

De ægte krabber (Crustacea: Deca
poda: Brachyura) har fritsvøm
mende larver og mobile bundstadier
(Christiansen 1 969, Wolff 2005).
De spredes derfor let når der sker
passende ændringer i omgivelserne,
el ler der er mulighed for transport
til nye områder med betingelser der
ligner oprindelseslokalitetens. Da
krabber er iøjnefaldende dyr opda
ges nytilkomne arter let.

Tendal & Flintegaard 2007), den
østamerikanske brakvandskrabbe
(Rhithmpanopaeus harrisii) (gen
fund, Olesen & Tendal 2009) og
heksekrabben (Paromola cuvieri).
Her gives en kort oversigt over
brakvandskrabbens spredning i
Europa, specielt nordpå, og nye
fund i Danmark fra de senere år
præsenteres.

De seneste opdateringer af den
danske krabbefauna (Poulsen I 949,
Wolff I 953, 2002) opregner en tid
Iigere fundet fremmed art, den ki
nesiske uldhåndskrabbe (Eriocheir
sinensis) (opdatering, Tendal 2008),
og 4 arter som ny fund: en krabbe på
et skib fra Bermuda (Pachygrapsus
tmnsversus), den blå svønm1ekrab
be ( Callinee/es sapidus) (genfund,

Rhithmpanopeus harrisii (Gould,
1 84 1 ) stammer fra Nordamerikas
østkyst, hvor den fin des i brak
vandsområder og estuarier fra Gulf
o f St. Lawrence til det nordøstlige
Brasi l ien. Arten blev første gang
konstateret i Europa i 1 949, hvor
man opdagede at nogle krabber fra
Holland beskrevet som en selvstæn
dig art med navnet Pilwnmts !riden-

B rakvandskrabbens spredning

lalus var identiske med R. harrisii
(Buitendijk & Holthuis I 949). P.
frideniatus var blevet beskrevet fra
luidersøen 75 år tidligere (Maitland
I 874), og arten må være blevet
indslæbt t i l Europa omtrent på dette
tidspunkt. Den var talrig i luidersø
en i midten af l 930'erne, blev rap
porteret fra Kielerkanalen i I 936,
fra Polen i I 95 1 og fra Københavns
havn i 1 953 (Wolff 1 954, Rasmus
sen I 958, Grabowski et al. 2005,
Jensen & Knudsen 2005).

Rhithropanopeus i Danmark
l over 50 år derefter blev der ikke
rapporteret fund af brakvandskrab
ben i danske farvande, før den i
2008 igen blev fimdet i Køben
havnsområdet samt på Sydlolland
(Tabel l ). I 2009 forekom den i de
samme onu·åder, men herudover
også flere steder i Sydsjælland. l
20 l O er den igen rapporteret fra Kø
benhavnsområdet og Sydlolland.
Fra Nysted Nor på Sydlolland har
fisker Svend Jensen, Nysted, gen
nem 2 år hyppigt indsendt obser
vationer til M i ljøcenter Nykøbing
Falster. Svend Jensen har fisket i
onuådet gennem de sidste mange
år, og endnu tidligere sammen med
sin far. Han er sikker på, at han ville
have bemærket brakvandskrabben,
hvis den havde været til stede tidli
gere end 2008. Han oplyser at krab
ben var almindelig i sommeren og
efteråret 2008. Fra 2009 foreligger
der I -2 ugentlige observationer fra
begyndelsen af april til slutningen
afjuni. Med samme garnsætning
har fangsterne indeholdt fra 2 til ca.
70 individer. Fordelt på de enkelte
måneder ses et vist mønster: i april
gennemsnitligt 1 9 individer med
variation i de 5 fangster på 2-40
individer, i maj gennemsnitligt 39
individer med variation i de 8 fang
ster på 25-50 individer, og i juni
gennemsnitligt 55 individer med
variation i de l i fangster på 30-

'Zoologisk Museum, SNJvf, Københavns Universitet, Universitetsparken J 5, 2 1 00 København ø.
2Naturstyrelsen Storstrøm (tidligere Miljøcenler Nykøbing Fals/et), Miljøstyrelsen, Fejøgade l, 4800 Nykøbing F
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F ig J . Rhithropanopeus lwrrisii fi·a Ishøj Tange Uuni 2008) fra over- og undersiden. Eksemplaret er en han. Foto: Gert
Brovad.
Rl1i thropanopeus harrisi i jim11 lshoj Tange in dorsal and ventml view. The speci111en is a 111ale.
70 individer. Fra 20 l O foreligger
ingen fangsttal, men Svend Jensen
oplyser at have observeret ca. 600
individer, og han mener at bestan
den af brakvandskrabber er gået
betydeligt ned, skønsmæssigt til ca.
25 % af antallet i 2009.

o

=

1 953/1 9 54

•

=

2008-20 l o

Ko nsfo t·deling og stolTeise

Den største prøve b l e v t a get i
Nysted N o r 1 6 . 04 . 2 0 09 og in
deholdt 59 eksempla rer. Den e r
stor n o k t i l a t yde nogen infor
mation, men den egner s i g ikke
t i l en statistisk sammenligning
m e d prøver andetsteds fra , d e l s
fordi den e r for l i l le, d e l s fordi
den k u n repræsenterer et øje
b l i ksbi l l ede. A l le eksemp larer
e r banner. S tørre l sen v arierer
fra 1 4- 2 8 mm s kj o l d bredde med
langt d e fleste mellem 2 1 og 2 5
m111 ( 1 1 - 1 5 mm: 2 ; 1 6- 2 0 mm:
1 0; 2 1 -2 5 nm1 : 4 0 ; 2 8- 3 0 mm :
7 ) . To eksemplarer på henholds
vis 2 8 o g knapt 27 111m s kj o l d
bredde er de største h i d t i l kendte
eksemplarer a f arten.
Diskussion

Med undtagelse af Nysted Nor er
fundene gjort tilfældigt og uden
systematisk opfølgning af popu la-
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Fig. 2 Fundsteder for Rhithropanopeus harrisii i Danmark.
Records (){Rhithropanopeus harrisii in De11111ark.

Dato

Lokalitet

Antal

Indsamler

Bemærkninger

9. november 1 953

Københavns Sydhavn

4

E. Rasmussen

Talrig. Taget med håndnet

T. Wolff

Fåtallig. Taget med håndnet

17. februar 1 954

Københavns Sydhavn

4

Juni 2008

Ishøj Tange, Sjælland

l

Sommer-efterår 2008

Nysted Nor, Lolland

-

December 2008

København Havn

Fanget

i åleruse

S. Jensen

Ca 50. Fanget i ruser

K . Weile

Fåtallig. Taget med håndnet

Marts 2009

Kalvehave, Sjælland

-

O. Permin

Talrig

April-november 2009

Nysted Nor, Lolland

59

S. Jensen

Fanget i ruser. Et par tusinde obser-

April 2009

Badestranden lige ud for Nysted

6

P. Skotte

vet i perioden
Fanget i ruser

nor, Lolland
Juli 2009

Dybsø Fjord, Sjælland

-

M. Mikkelsen

Fåtallig

2008-2009

Knudshoved Odde, Sjæll.

-

T.

Talrig

8. juni 2 0 1 0

Amager Strand

l

P. Rask Møller

Taget ved snorkling

20 1 0

Nysted Nor og udenfor, Lolland

-

S. Jensen

Ca 600

Hansen

Tabel l. Danske fund afbrakvandskrabben, Rhtithropn11opneus hnrrisii. 'Antal' er antallet af eksemplarer i ndgået i
samlingerne på Zoologisk Museum.
Danish records of Harris m ud crab, Rlzitropnnopneus lznrrisii, 'Antal' reters to the number of specimens inelucled i n
t h e collections a t the Zoological Museum)
tionerne eller i naboområderne.
Krabbens t i lstedeværelse i Køben
havns Havn med så mange års mel
lemrum ( 1 953/ 1 954 og 2008/20 1 9)
er nok to forskellige hændelser.
Der har i den mellemliggende
tid været foretaget undersøgelser
fra m i ljømyndigbedernes side og
afl1oldt 'havnedage' af staben på
Zoologisk M useum, og i alt fald en
større population ville ikke blive
overset. Forekomsterne i 2008 og
20 l O skyldes snarere indvandring
fra Østersøen, enten indslæbning
med skib eller ad naturlig vej ved
pelagiske larver.
Forekomsterne på Lolland, Møn og
Sydsjælland i 2008, 2009 og 20 l O
må skyldes 'invasion' i 2007 e ller
2008 af pelagiske larver fra Østersø
ens sydkyst, hvor Rhithropanopeus
forekommer i stort tal i laguneag
tige områder (haff'er) og i delvis
afsnørede flodarme (Turoboyski
1 973, Grabowski et al. 2005).
Observationerne fra Nysted Nor
dækker ret korte tidsrum, men stem
mer overens med iagttagelser andet
steds fra. Artens populationer synes
således generelt hen over nogle år at

Bol{s l
Den østamerikanske brakvandskrabbe el ler blot brakvandskrabben,
Rhithropanopeus harrisii (Gould, 1 84 1 ) er en l ille krabbe, op til 28 mm cm
bred over skjoldet, der findes på lavvandede, mudrede e ller sandede bund
typer, hovedsagel igt i brakvand. Den kan forekomme i ferskvand, hvor
den dog ikke kan forplante sig. På disse levesteder kan den forveksles med
unge strandkrabber eller uldhåndskrabber. Den kan kendes fra disse på
at skjoldkanten mellem øjnene er l ige; her har de to andre tydelige frem
spring. Desuden har brakvandskrabben hvide klosaksspidser, og den højre
klosaks er tydeligt større end den venstre.
Brakvandskrabben synes at være en aggressiv omnivor, og det antages at
hvor der er mange af dem, har den indflydelse på økosystemet, både som
konkurrent til lokale krabbearter og som helhed ved predation. Der findes
ikke målrettede undersøgelser over dette. Krabben selv ædes af ål og fugle.

være underkastet store svingninger
i størrelse (Grabowski et al. 2005).
Det lave antal i forårsfangsterne kan
forklares ved flere mekanismer: l )
Selv om arten er eurytbermal kan
den kun modstå helt lave tempera
turer ( < l 0 ) i kort tid (Turoboyski
1 973). 2) Ved lave temperaturer ( <
l 0°C) antages i hvert fald en del
af en bestand at emigrere til større
dybde ( Kinne & Rotthauwe 1 952,
Turoboyski 1 973). 3) Inaktivitet hos
mange individer, idet akvarieforsøg

har vist at under overvintring ved
temperaturer på 3 - 5°C graver krab
berne sig ned i bunden og b liver
liggende uden at tage føde til sig
(l(inne & Rotthauwe 1 952).
Langt fra a l le fundne individer er
blevet kønsbestemt. I begge fang
ster fra Københavns bavn forekom
der både hanner og hunner ( Wolff
1 954; C. Wei le, pers. comm.2009).
I en prøve fra Nysted Nor (april
2009) omfattende 59 individer var
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der kun hanner. Det er for spinkelt
et grundlag at konkludere noget al
ment for danske forhold på, men ser
man på artens udbredelsesområde
i Europa som helhed er der rappor
teret flere ti ! fælde af meget skæve
kønsfordelinger, altid med overtal af
hanner (Turoboyski 1 973, heri yder
ligere l itteraturhenvisninger).
Der er på det foreliggende lidt
spinkle grundlag konstateret bety
delige størrelsesforskelle mellem
individerne i de danske populatio
ner. I Københavns havn var bred
den over skjoldet 6-7mm (Wolff
1 954), i Nysted Nor målte flertallet
af individerne 20-25 mm. En sam
menligning mellem populationerne
på en oprindelig lokalitet i USA
(Cheasapeake Bay) og i en arm af
Vistula i Polen viser lignende for
hold (henho9ldsvis 4.4- 1 4.6 mm
og.4-26. 1 mm; Turoboyski 1 973).
Det hidtil kendte største eksemplar
(bredde 26. 1 mm) er fra Vistula
populationen, men overgås nu af 2
eksemplarer fra Nysted Nor popu
lationen. Der er i øjeblikket ikke en
ordentlig forklaring på fænomenet,
og en undersøgelse af det over hele
artens udbredelsesområde forelig
ger ikke.

Invasiv art i Danmark?
I n d v an d r i n gs h i storie n v i ser a t
Rhithropanopeus ha rris ii e r e n
i n v a s i v a rt i Europa , i d e t den
kun kan være kommet o v e r
A t l a nterhavet v e d menneskets
hj æ l p , o g a t d e n derefter h a r
o p bygget store vedvarende b e 
s t a n d e forskel l ig e steder. O m
d e n e r k o m m e t r u n d t i Europa
med s k i b e e l l e r ved l arver ført
med h a v s trømme vides i kk e .
Undersøg e l s e r v is e r a t l a rve
m o rt a l it e t e n e r meget h øj (Turo
boyski 1 97 3 ) , s å transport a f
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v o k s n e k a n meget vel s p i l l e e n
r o l l e . S e l v om arten e r euryh a 
l i n t r i v e s den b e d s t i brak v a n d
(Turobo y s k i 1 97 3 ), o g d e voks
n e synes i ld<e at være t i l b øj e l i g e
t i l a t v a n dre.

Tak
Denne undersøgelse er muliggjort
af, at en række personer har fOJ·eta
get indsamlinger og observationer,
som de har videregivet til os. Vi er
stor tak skyldig til fisker Svend Jen
sen (Nysted), pædagog Mette M ik
kelsen (Næstved), lektor Peter Rask
Møller (Zoologisk M useum), fisker
Otto Permin (K.alvehave), fisker
Peter Skotte (Nysted), fisker Tho
mas Hansen og biolog Klaus Wei le
(Dansk Biologisk Laboratorium).
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GENERALFORSAM LING: På Fur d . 1 4.maj
FonnandEigil Holm, Byskovsvej 4,
8751 Gedved, 7566 5130,
e-mai/: eigi/. holm@pc. dk, www.
eigilholm.dk

Naturhistorisk Forening for Jyl
land indkalder til generalforsam
ling tordag d. 14. maj Id. 10.30 på
Fur M useum
Færgen til Fur sej ler hvert kvarter.
Pris: l 00 kr. for bil + passagerer (re
turbillet). Der er brug for b i l på Fur
ti l excursion.
Vi sørger for formiddagskaffe. Med
bring frokostpakke.
Af hensyn til Museet bedes delta
gerne tilmelde sig til eigil.holm@
pc.dk eller 75 66 5 1 3 0 senest 12.
maj .

Efter generalforsamlingen ser vi
museet med dets samling af fossiler,
heriblandt mange danekræ. (www.
funnuseum.dk ). Derpå kører vi ud
til excursionslokaliteterne.

Dagsorden for generalforsamlingen
l . Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab ved kassereren
4a. Forslag fra bestyrelsen. H enm
der en høring vedrørende forslag til
fusion af Naturhistorisk Forening
for Jylland (N FJ) og Jydsk Forening
for Naturvidenskab (JFFN).
I lyset af den forventede fusion
mellem Naturhistorisk Musetlill
og Å rhus U niversitet med de der
med forbundne vedtægtsændringer
bør det overvejes, om det nære

samarbejde mellem NFJ og JFFN
skal udmøntes i en egentlig fusion
af de to foreninger. Oplæg ved for
manden.
4 b. Forslag fra medlemmerne (sen
des til Eigi l.holm@pc.dk senest 3
dage før general forsamlingen).
5. Valg til bestyrelsen
På valg:
Julie Dahl Møller. I kke villig til
genvalg.
Per Egge Rasmussen. Villig til
genvalg.
Henrik Sell. Villig t i l genvalg.
Valg af revisor: Lars Bøgh. Vil l ig til
genvalg

På bestyrelsens vegne
Eigil Holm (fin)

Fur
Limfjordsøen Fur har et areal på
22 km2 og ligger nord for halvøen
Salling. De laveste dele l igger
sig på øens sydsiden, hvor den
frugtbare agetjord opdyrkes. De
højeste partier befinder sig langs
nordkysten med Store Odins Høj på
76 m som det højeste punkt.
U ndergrunden på Fur består især
af moler, der er dækket af moræne
af vekslende tykkelse. Flere steder
langs kysten er moleret blotlagt i
stejle kliner, hvoraf Hanklit på 6 1
m er den mest kendte ikke mindst
på grund af det store indhold af
fossiler. Klintens mørke bånd
af vulkansk aske vidner øens
dramatiske geologiske h istorie,

der går mere end 55 m i l lioner år
ti lbage.
En anden særpræget geologisk
fonnation er rødsten, der er den
vigtigste bestanddel af den røde
klippe mellem Østklinten og
Sto lleklint og den fritliggende
Rødsten, der er en skattet lokalitet
for l aver. Formationen rødsten er
opbygget af smeltevandssand, -grus
og -sten, som er kittet sammen af
j ernforbindelser, hvilket giver sten
og klipper deres fremtrædende
rustrøde farve. Jernforbindelserne
stammer fra svovlkis, som er vasket
ud af moler, hvorfor rødsten er tæt
knyttet til moler. Rødsten har været
anvendt t i l bygningen af bl.a. Fur

kirke og Viborg domkirke.

I begyndelsen af det 1 900
århundrede var Nordfur uopdyrket,
og flere arealer henlå som hede.
Mange hedearealer er siden blevet
opdyrket, men endnu forekommer
hederester sammen med overdrev.
Langs nordkystens skrænter vælder
grundvandet frem.
Efter generalforsamlingen
afholdes ekskursion til nogle af
øens natmOlmåder f.eks. Hanklit
Rødstenen, Knude K lint og Færker
Vig.
Peter Wind
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Kommende arrangementer i JFFN
Spis naturen
3. m:1.i (tidl. annonceret til 26.
april) Tidspunkt og sted oplyses
senere. Arrangementet er g1·atis
Sammen med de grønne guider
samles spiselige vilde planter i Ris
skov og der laves mad over bål.
Tilmelding hos FO-aarhus www.
FO- aarhus.dk (holdnr. 1 1 -1769)
Generalforsamling i NFJ
Naturhistorisk Forening for Jylland
indkalder til general forsamling
lørdag d. 14. maj kl. l 0.30 på Fur
Museum
Tu r til Vorso
29. maj Der bliver arrange1·et fæl
leskørsel fra museets parkerings
plads. Udgifter til fæl lestransport
må påregnes og oplyses senere.
Tidspunkt som afhænger af ticlevan
det oplyses senere. Jens Gregersen
fortæller om den spændende natur
på Vorsø. Hvor naturen har passet
sig selv i mere end 80 år. Tilmel
ding senest 9. maj på www.jffn.dl'

Der spises vilde pla11ter på 20 l O-turen. Foto: .!Ølgen Skovboe.

Tur til Bulbjerg
5. juni Der bliver arrangeret
fælleskorseJ fra museets par
keringsplads. Tidspunkt oplyses
senere. Udgifter til fæl lestransport
må påregnes. Vi besøger Bulbjerg,
som er Danmarks eneste fuglefjeld
med ynglende rider. I nga Kofoed
Andersen fortæl ler om geologien i
området,
Tilmelding via kontaktsiden på
www.j ffn.dk senest 2 3 . maj.
Se programmet på: www.jffn.dk
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Jeus GregerseuJortæller om Vorso på 201 0-tureu. Foto: luga Ko.foed Audersen.

Afholdte arrangementer i JFFN 2011
Foredrag om Kenyas fantastiske
fauna
Den 17. marts afholdt vore for
eninger net første arrangement i
samarbejde med Østjysk Biologisk
Forening. Foredraget blev som sæd
vanligt afholdt på Naturhistorisk
M useum, Århus.
66 forventningsfulde tilhørere heraf
mange studenter var mødt op for at
høre Jørgen Mørup Jørgensen for
tælle om hans safari til Kenya. De
blev ikke skuffede. Jørgen er en
l i vlig, underfundig og underholdene
fortæller, som førte os rundt i de forskellige nationalparker i det sydlige
Kenya. Vi kom gennem tempereret
regnskov i Kakamega, over den tørre
savanne i Maasai Mara, til skovom
råderne og lagunerne ved kysten nær
M a lindi. Alle steder vrimlede det
med spændende dyr og Jørgen havde
brugt kameraet flittigt, så udover de
velkendte store pattedyr så vi også
mange eksotiske fugle og krybdyr.
Særlig interesse vakte det at se de
mange slags trækfugle, der overvin
trer der.
I en tiltrængt pause var der som
sædvanligt kaffe og kage i kantinen,
hvorefter aftenen sluttede med ud
dybende spørgsmål og gode råd til
nye safarirejsende.

1 / '(1/iiberg ·s Øm. Foto: Jørgen Mømp Jorgensen.

De mauge tilhorere.fj,fdte kanfille/l godt op i pause/l. Foto:

Am

Indeks: bulholdsfortegnelse for årgang 116findes på hjemmesiden: www.jfomogftwna.dk

Gyldeuholm.
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Udkommer med 4 hæfter om året.
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delse til ekspeditionen. Personlige

Boy Overgaard N ielsen: Stikmyglarver i småvande i østjyske skove (Diptera Culicidae) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l
Svend Kaaber : Tre anthropochore tropiske sommerfugle, Em·ias villel/a
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F orsidefotos:
Puppe af den lille husmyg Culex pipiens pipiens. Foto: Lise Brunberg
Nielsen.
Em·ias vifte /la larve Foto: Werner Meng
Brakvandskrabbe Rhitllropanopeus harrisii. Foto: Gert Brovad
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