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Større "briller" og visioner efterlyses

Ræve reguleres nu ikke kun på el
lers rovdyrfri fugleøer, men i flere
af statens naturbeskyttelsesolmåder
af hensyn til ynglefuglene. Senest
har debatten verseret om, hvorvidt
rævebestanden i Tøndermarsken
skulle reduceres med mere end 80 %
for at fremme antallet af vadefugle i
området. Desuden er der med de nye
"biotopplaner" åbnet op for, at man
i store naturområder må bekæmpe
ræve med fælder hele året af hensyn
til den øvrige fauna.
På HedeDanmarks hjemmeside kan
man fx læse følgende: "For at sikre
bedst tænkelige livsbetingelser for
vildtet vil regulering af skadevol
dende vildt være nødvendigt i et
vist omfang. Især i forbindelse med
en række vildtarters reproduktion
kan forekomsten af rovvildt og
deraf følgende prædation være af
afgørende betydning for succes med
reproduktion". Spørgsmålet er, om
vi er ved, at genindføre en holdning
fra fordums tider hvor "bekæmpelse

af skadevol dende vildt" var en dyd.
Naturen er dynamisk. Både naturlige
og menneskeskabte ændringer i
naturforholdene har gennem tiden
favoriseret nogle arter og forværret
vilkårene for andre. Det eksisterende
naturgrundlag har på godt og ondt
a l ti d været afgørende for, hvilke
arter der kunne trives. Adskillige un
dersøgelser viser, at kulturlandska
bet med den stigende markstørrelse
og effektiv bekæmpelse af vilde
planter og insekter har skabt store
problemer for flere jagtbare arter fx
hare og agerhøns, samt at dræning
af enge og vådområder har skabt
problemer for mange jordrugende
ynglefugle.
Disse ændrede naturforhold kan i
nogle til fælde forstærke effekten af
rovdyr, ikke bare ræve, men også
fra andre rovdyr. Fx bliver ynglende
agerhøns, fasaner og harer alt for let
te at finde for rovdyrene, når mæng
den af hegn og andre småbiotoper

indskrænkes. Rovdyr kan let "afPa
truljere" et l ige hegn, hvor ynglende
agerhøns, fasaner og harer er trængt
sammen. De få tilbageværende na
turlige åndehuller kan, hvis de er for
små, således l igefrem komme til at
virke som "økologiske fæl der", hvor
rovdyrene l ettere kan finde deres
bytte. Dræningen af vådområder be
tyder også at ræve og andre rovdyr
får adgang til områder, som de ellers
ikke har kunnet etablere sig i .
N å r undersøgelser peger på, at man
ved at reducere antallet af ræve kan
øge antallet af harer og agerhøns
og vadefugle, så er det kun en del
af sandheden. Undersøgelser tyder
nemlig også på, at denne effekt
aftager efterhånden som andre
rovdyr eller rovfugle favoriseres af
rævens fravær. I lyset af at vores
rovfuglebestande er steget markant
indenfor de senere år, og heldigvis
for det, så kan næste skridt i vores
bestræbelser på at beskytte vildt og
jordrugende fugle blive, at vi skal
til at bekæmpe flere og flere hjem
mehørende rovdyr og rovfugle for at
bevare en effekt.
Måske skal vi acceptere, at land
brugslandet i dag ikke kan rummer
de samme bestande af harer og ager
høns som tidl i gere, hvor dyrknings
formen var helt anderledes. Vi skal
selvfølgelig blive ved med at stille
krav om en mere miljøvenlig land
brugsdrift, men sænke forventningen
til naturværdien i disse områder og i
højere grad tænke på at skabe kom
penserende naturonlJåder, hvor vilde
dyr og planter kan leve, og hvor na
turen i højere grad råder selv.

Stor rævehvalp fanget i fælde: Foto: Sussie Pagh

Egå Engsø ved Å rhus er et godt
eksempel på, hvordan man ved at
designe et naturområde i løbet af
meget kort tid, kan skabe livsbetinfor/sæl/es på omslagets side 3.

U nikke rene hybrid-bestande af
Grøn Frø, Pelophylax escu/entus
genotypebestemmelse, populations
struktur og reproduktion

Ditte Guldager Christiansen1

Pelopllylax escu/entus

at den ikke er en rigtig art, men
en hybrid (krydsning). Alligevel
har den fået sit eget artsnavn,
Pelophylax escu/entus (kaldet Rana
escu/en/a indtil Frost et al. 2006).
Forældrearterne er P. lessonae
(Kortbenet Grøn Frø), som ikke
findes i Danmark, og P. ridibundus
(Latterfrø), som i Danmark kun le
ver på Bornholm. Grøn Frø har altså
et kromosomsæt fra /essonae, kaldet
"L", og et fra ridibundus, kaldet
"R", og har således genotypen L R
(Fig. 2).

Key words: Pelophylax esculenfus, Rana esculenta, all-hybridpopulations,
genotype determination, population s/ruc/ure, game/es, speciation, conser
vat ion.

Men hvordan formerer en hybrid sig? Kønsceller (æg og
sæd) indeholder jo normalt kun
et kromosomsæt, således at nye
diploide (med to koromosomsæt)
individer opstår, når de forenes.
D e fleste L R-frøer eliminerer
L-kromosomerne fra kønscelle
l i nierne og laver klonale, dvs.
identiske, kønsceller med et sæt
R-kromosomer. Det betyder, at
de ikke kan få nye LR-frøer med
hinanden. For at lave nye LR-frøer
behøver de L-kønsceller. l det
meste af Europa lever L R-hybriden
Grøn Frø derfor sammen med P.
lessonae (LL) og kan kun repro
ducere sig ved at parre sig med
denne (Fog et al. ( 1 997) giver en
god beskrivelse af europæisk Grøn
Frø-genetik).

Bestandene af Grøn Frø i Dan
mark, Skåne og Nordtyskland er
helt unikke. Ingen andre dyrearter
nogetsteds i verden vides at have
et t i lsvarende særpræget genetisk
parringssystem som vores grønne
frøer (Fig. l ). Denne artikel sam
menfatter, hvad det sidste årtis
forskning har tilvejebragt af viden
om dette Grøn Frø-system og dis
kuterer til slut dets bevaringsstatus.
Selvom Grøn Frø er almindeli g i
det meste af Europa, viser nærvæ
rende artikel, at vi i Danmark og
tilstødende områder har et forelø
bigt overset ansvar for at bevare

Den klonale formeringsform bety
der også, at når LR-frøer parrer sig
med hinanden, er det resulterende
RR-afkom normalt ulevedygtigt
(Vorburger 200 1 ; Guex et al.
2002). RR-afkom skulle jo egentlig
være Latterfrøer, men hvis begge
R-kromosomsæt er vandret gennem
mange generationer af L R-frøer,
tilhører de samme klon, som over
tid har ophobet flere og flere af de
samme genetiske mutationer. Disse
mutationer er dødelige i homozy
got tilstand, hvor samme skadelige
mutation jo så findes .På begge
kromosomer.

U n ique all-hybrid populations o f the edible fmg,

-genotype determination, population structure and repmduction.

The populations of edible frogs Pelophylax escu/enfus in Derunark, Sout
hern Sweden and Northem Germany are all-hybrid and biologically unique.
This article summarizes the last decade's research on these populations
which before 2000 were poorly investigated. Edible frogs are hybrids be
tween P. lessonae, genotype LL, and P. ridibundus, genotype RR. Hybrid
genotypes inelude LLR, LR and LRR. New data on erythro-morphometric
genotype determination are presented, and results on geographic distribu
tion o f all-hybrid populations, sex ratios, genotype ratios in time and space,
size and ecological differences among genotypes, gamete genotypes, egg
size and mortality, inviable LL and RR offspring, genetic recombination
and genetic diversity are reviewed. Finally, i t is pointed out that Denmark
and adjacent areas have an international responsibility for the proteetion of
these very special all-hybrid populations that the conservation authorities
are not yet aware of.

store, livskraftige bestande af den
ne specielle form af Grøn Frø.
l Danmark er Grøn Frø almindelig
på store dele af øerne, men ret be
grænset udbredt i Jylland (jf. Fig.
4). Frøerne opholder sig i vandhul
ler fra april-maj til langt hen på
sommeren og høres og ses især, når
de forstyrres og springer fra brinken
ned i vandet. Hannernes højlydte
kvækkekoncerter kan høres vidt
omkring fra midt/sidst i maj indtil
ca. Sankt Hans.

Det specielle ved Grøn Frø er,

1c/o Christiansen, Skeltoften 30, 4400 Kalundbmg, dillegc@gmail.com
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Figur l. Individer
af Grøn Frø i om
klamring. Deres
reproduktionsge
netik er unik i dy
reriget. Foto: Dit
te Guldager Chri
stiansen.
Ediblejings in
a/1/p/exus. Their re
productive genetics
is unique a1nong
ani/J/a/s.

Så hvordan kan Grøn Frø i Danmark,
Skåne og Nordtyskland alligevel
opretholde stabile bestande uden
tilstedeværelse af P lessonae? Det er,
fordi Grøn Frøs genetik mange ste
der er mere kompleks end beskrevet
ovenfor (Fog et al. 2007). l stedet for
at have to kromosomsæt som stort set
alle andre dyr (diploider), har nogle
individer tre kromosomsæt (triploi
der). Disse triploiders genotype er
således enten LLR eller LRR. Modsat
næsten alle andre organismer med
polyploidi (>2 kromosomsæt) kan
individer af Grøn Frø med forskellige
antal kromosom-sæt få frugtbart af
kom med hinanden. L LR-frøer laver
L-kønsceller, hvilket betyder at der i
Grøn Frø-bestande med en blanding
af LLR- og LR-individer produceres
både L- og R-kønsceller. Sådanne
bestande kan således formere sig selv
og er ikke længere afhængige af sam
liv med P lessonae.
30

Dette var stort set videnstatus
omkring år 2000, hvor forståelsen
af v01·es rene hybrid-bestande
overvejende var baseret på under
søgelser foretaget i andre dele af
Europa (se Fog et al. 1 997). Men
hvor findes de rene bestande?
Hvordan er fordelingen af LLR,
LR og LRR i bestandene? Varierer
fordelingen mellem vandhuller?
Har genotyperne forskellige øko
logiske præferencer? Hvorfor er
LRR-hanner sjældne? Opstår L L
o g RR i naturen? E r bestandende
levedygtige på lang sigt? Disse
spørgsmål har beskæftiget mig
siden år 2000; først som specia
lestuderende på Københavns
Universitet og derefter som PilD
studerende i Zlirich. Desuden bar
to andre PhD-studerende i Zlirich,
Martina Arioli og Christian Jakob,
forsket i emnet 2002-2007 (alle tre
PhD-rapporter kan findes på www.

dissertationen.ch). I det følgende
bringes først hidtil upublicerede
data, der viser, hvordan genotyperne
forholdsvis sikkert kan bestemmes
med forholdsvis enkle metoder.
Derefter følger et sammendrag af
det sidste årtis forskning i rene
bestande af Grøn Frø. Hovedparten
af resultaterne er dermed allerede
publiceret i internationale tidsskrif
ter og falder derfor udenfor Flora og
Faunas normale publikationsk.rav.
F 01fatter og redaktion har dog sam
men vurderet at disse nye resultater
om en fredet dansk dyreart dels er
så vigtige og dels ret utilgængelige
for normale danske naturbistorikere,
at de burde samles og i kort og
tilgængelig form publiceres for et
dansk publikum.
Identifikation af genotyperne

Selvom forældrearterne er meget
forskellige, er der en glidende over-

Figur 2. Grøn Frø opstår løbende
som en krydsning mellem
Kortbenet Grøn Frø og Latterfi·ø.
Genotype-betegnelserne LL, RR og
LR er baseret på forældrearternes
videnskabelige navne, {essonae og
[idibundus. Sanm1en med farverne
bruges disse betegnelser i resten
af artiklen. Foto: Ditte Guldager
Christiansen.
The ediblefi·og arises currently as a
hybrid betlveen pool .fi"og and lllm:s h
.fi"og. T he genotype designations LL,
RR and LR are basecl an scientific
names of parenta/ ;pecies, lesson ae
and ridibundus. Together with the
co!Olu·s, these designo/ions are used
in the rest af the m·ticle.

gang fra P lessonae (LL) over Grøn
Frø-genotyperne (LLR, LR, LRR)
til P ridibundus (RR). Disse fem
genotyper kan derfor desværre ikke
kendes fra hinanden udelukkende
ud fi"a deres morfologi. Voksne fiøer
kan dog relativt sikkert bestemmes
ud fra en kombination af erythro
metri (måling af røde blodlegemer,
kaldet erytlu-ocyter) og morfometri
(Fog et al. 1 997). Diploide celler
er mindre end triploide celler, og
derfor er de røde blodlegemer hos
LL, L R og RR mindre end hos LLR
og LRR (Fig. 3a og b). Metoden bør
dog kun anvendes på voksne frøer,
da yngre frøer har mindre røde
blodlegemer (Kåre Fog, pers. obs).
Når ploidien således er bestemt, kan
de enkelte genotyper adskilles på
forholdet mellem deres skinneben
og fodrodsknude (Fig. 3c). Da P
lessonae er mere landlevende end
P ridibundus har den kortere ben at
svømme med og en større fadrods
knude at grave sig ned med.
Kåre Fog og jeg har benyttet den
etythro-morfometriske metode til
genotypebestemmelse af 1 5 1 frøer
fra Estland (LL), Sjællandsområdet
(LLR, LR og LRR) og Bornholm

(RR). Resultaterne heraf har ikke
tidligere været publiceret. Frøerne
blev fanget om natten, idet de
blev blændet med lygte og fanget
med hånd eller vandhulsketcher.
Skinneben, fodrodsknude (både
højre og venstre) og snude-til-gat
længde med ret ryg måltes med en
skydelære til O, l mm; kun frøer på
mindst 55 mm blev brugt i under
søgelsen. Til DNA-analyse afklip
pedes en tåspids, og til erythrometri
pressedes en dråbe tå-blod ud på et
objektglas og lufttørredes i et t yndt
lag. Røde blodlegemer måltes se
nere i mikroskop med måleokkular
ved 640x. Først måltes længden af
l O tilfældigt udvalgte blodlegemer.
Derefter afprøvedes en ny metode
på LLR-, LR- og LRR-individerne,
hvor vi l O gange udvalgte en tilfæl
dig gruppe på 2 5 blodlegemer og i
hver gruppe kun målte det længste
blodlegeme. Endelig blev frøernes genotype bestemt ved DNA
analyse. DNA-metoden (beskrevet
nærmere i Christiansen (2005))
analyserer såkaldte mikrosatelliter,
dvs. små stykker repetitivt, ikke
kodende DNA. Da DNA-metoden
bestemte genotypen udfra flere
mikrosatelliter, de uafhængigt af

hinanden gav samme resultat, reg
nes DNA-metoden for sikrere end
den erythro-morfometriske metode.
Resultaterne fi·a den erythro-mor
fometriske genotype-bestemmelse
er vist i Fig. 3d og e, hvor resulta
tet af DNA-metoden er vist med
farvekode. Det ses at den erythro
morfometriske metode adskiller
genotyperne forholdsvis godt, især
hvis man fokuserer på store (Fig.
3d) i stedet for tilfældige (Fig. 3e)
røde blodlegemer.
I de følgende undersøgelser benytte
des DNA-metoden, da den er sikrest
(4- 1 8 mikrosatelliter analyseret i
forskellige studier) og desuden også
fungerer med juvenile stadier.
Udbredelsen af •·ene Gron Fro
bestande

For at dokumentere udbredelsen af
de rene bestande af hybriden Grøn
Frø og for at undersøge disse be
standes sammensætning af genoty
perne LLR, LR og LRR, indsamle
de vi DNA-prøver fra ca. 30 voksne
frøer fra hvert af l 03 vandhuller i
Danmark, Skåne og Nordtyskland
200 1 -2007 (se Fig. 4; Christiansen
31
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Figur 3. Genotypebestemmelse inelenfor Grøn Frø-komplekset med en
kombination af erythrometri og morfometri. a) Erythrocytter ( røde blodle
gemer) i cliploicl og b) triploicl Grøn Frø. c) Position af tibia (skinneben) og
callus iniemus (foclroclsknucle). cl) Differentiering af LL, LLR, LR, LRR og
RR-genotyper med mål af ti tilfælelige røde blodlegemer. Symboler indikerer
genotype bestemt med DNA-metode. e) differentiering af de samme LLR,
LR og LRR med mål af det længste af 2 5 ti lfæleligt udvalgte røde blodlege
mer. Data fra Kåre Fog og forfatteren; fotos af forfatteren.
Cenotyping in the walerfi-og comp/ex by a combination of el)'lhromefiJ'
and 11101phomei1Y. a) E1ylhrocytes in diploid and b) triploici edible ·ji·og. c)
Position (){tibia and callus internus. d) Differentiation ofLL, LLR, LR. LRR
and RR genotypes by measwemenl o{ten rando111 el)'lhrocytes. Symbols
indicclle genotype determined by DNA method. e) Di[lerenliation ()/lhe same
LLR, LR and LRR by measurement ofthe Iongest o{25
random!)' eliosen
.
elythrocyles.
·
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et al. 20 l i). Voksne frøer blev
elefineret som mindst 55 mm mel
lem snude og gat. Bestandene
af Grøn Frø var rene i Danmark
(excl. Bornholm) (nemlig O non
hybrider af 1 45 7 frøer), og næsten
rene i Skåne ( 4 LL og O RR af 729
frøer; mens Jakob (2007) fandt O
LL og 4 RR af ca. 2500 frøer) og
i Nordtyskland (3 LL og O RR af
627 frøer). Derimod varfu ·e af be
standene længere nede i Tyskland
iblandet en eller begge forældrearter
( 1 3- 7 1 % non-hybrider). Grænsen
mellem rene Grøn Frø- og blandede
bestande i Tyskland er dog næppe
skarp.
Umiddelbart udenom dette område ved vi fra egne og andres
studier, at Grøn Frø lever sammen
med en eller begge forælclrearter.
Bornholmske bestande indeholeler
LLR+LR+LRR+RR ( Rybacki 1 994;
Christiansen & Reyer 20 I l ), mens
polske bestande indeholeler alle fem
former (LL+LLR+LR+LRR+RR;
Rybacki & Berger 200 l ). Baltiske
bestande er LL+LR (evt. +RR),
men uden triploicler (Christiansen
& Reyer 20 1 1 ). Længere oppe
i Sverige er der også fundet en
LL+LR-bestancl (Arioli et al. 20 1 0).
Nord for Grøn Frøs udbredelse
er der rene LL-bestancle i både
England (nu uclcløcl; Beebee et al.
2005), Norge (Zeisset & Beebee
200 l ), Sverige (Zeisset & Beebee
200 l ; Arioli et al. 20 l O) og Estland
(Christiansen & Reyer 20 I l ).
Selvom der fra mange andre områ
der er rapporteret rene bestande a f
Grøn Frø (referencer i Plotner 2005 ;
Christiansen et al. 2005), drejer
disse iagttagelser sig kun om en
kelte vandhuller eller små områder,
hvor en eller begge forældrearter
fineles i nærheden, og hvor hybrid
bestandene derfor ikke nødvenelig
vis behøver at opretholde sig selv.
l ovennævnte undersøgelse af 54
danske, 12 skånske og 33 nordtyske

Genotype- og kønsfordeling

Norge
LL

Sverige

Udbredelse af :
• Grøn frø-komplekset
- Rene hybrid-bestande
Figur 4. Udbredelsen af Grøn Frø-komplekset (modificeret efter Fog et al. (i994)), rene bestande samt beliggenheden
af og lokalitetskoder for undersøgte vandhuller. LL, LR osv. angiver genotyper fu ndet i tidligere u ndersøgelser. Fra
Christiansen & Reyer (20 I l ).
Distribution ofwa/er.fi·ogs (modified .fi'0/11 Fog et al. (J 99 7)), of a/1-hybrid populations and of the location and
locality codes o.fponds investigated. LL, LR e/c indiatie genotypes fotmd in previous studies.

vandhuller med rene bestande af
Grøn Frø var der blandt hannerne
5 7,5% LLR, 33,9% LR og kun
8,2% LRR (Christiansen & Reyer
20 I l ). Blandt hunnerne var det
meget anderledes, nemlig 1 9,3%
LLR, 5 8,7% LR og 33, l% LRR.
Han:hun-ratioen kan ikke direkte
udledes af undersøgelsen, fordi
vi ud af de ca. 30 dyr fra h vert
vandhul (se ovenfor) forsøgte at

fange mi ndst ti individer af hvert
køn. Desuden er det svært at tage
en tilfældig stikprøve, fordi de to
køn har forskellig adfærd (hun
ne r sidder ofte langs kanten, mens
hanner i yngleperioden mest l igger
længere ude i vandet og eventuelt
kvækker). Men i de fleste vandhul
ler var der tydeligvis en overvægt
af hunner i overensstemmelse med
teoretiske forventninger (se afsnit-

tet om kønscellemønstre nedenfor).
En undersøgelse af juvenile stadier
fra 12 svenske vandhuller viste
et overskud af hunner på ca 68%
(Christiansen et al. 20 l 0). Dette
er et troværdigt estimat, da disse
juvenile stadier (æg, haletudser og
nyforvandlede) ikke vides at have
kønsdifferentieret adfærd.
U ndersøgelsen af rene bestande i
33

LR

Danmark

Figur 5. Genotypefordel inger in
denfor hvert køn i danske, skånske
og nordtyske rene bestande af Grøn
Frø. H vert punkt repræsenterer
et vandlut! med �l O undersøgte
individer af det pågældende køn.
Lokal itetskoder er de samme som i
Figur 4. Fra Christiansen & Reyer
(201 1 ).
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Figur 6. Genotypeforde l in ger for
hanner (sorte boller) og hunner
(grå boller) i vandhul 001, O l l
og 089 i Skåne 2002-2007 (årstal
angivet for hvert punkt). Hvert
punkt er baseret på 9-94 (gns. 40,6)
voksne frøer. Den sidste trekant
viser 95% kontidens-områder
omkring genotypefordelinger for
tre fiktive prøver a 30 individer. Fra
Christianen et al. (20 l 0).

95%

konfidens-

LRR

Genotype distributions for males
(b/ae/( dots) andje11wles (gray dots)
in pond 001, Oll and 089 in South
Sweden 2002-2007 (year ineliatled
for evety point). E ae/t point is
basecl 011 9-94 (mean 40. 6) ae/u/t
.fi"ogs. The last friangle slwws 95%
coni
f dence areas around genotype
distributions for three.fictive
sa111ples of30 individuals.

Danmark, Skåne og Nordtyskland
omfattede desuden sandsynligvis l
L L RR af 281 3 undersøgte voksne
frøer (Christiansen & Reyer 20 Il).
Derimod fandt Jakob (2007; upubl.
data) 5 LLRR af 37 1 9 frøer. LLRR
forekommer lidt hyppigere som æg
og haletudser (Ariol i 2007 kap 3),
men er altså ekstremt sjældne som
voksne i naturen.
Genotypefordelingen va rierer
mellem vandhuller

F ig. 5 viser, at genotypefordelin
gerne indenfor hvert køn varierer
meget mel l e m vandhuller. For
eksempel var LRR-hanner talrige i
nogle få vandhul ler, men fåt a l l i ge
eller fraværende i langt de fleste.
Der var i kke noget geografisk
mønster i genotypefordel ingerne.
Først indenfor 20 km's afstand var
der en let forhøjet sandsynl i ghed
for, at to vandhul lers genoty
pefordelinger lignede h inanden
(Christiansen & Reyer 20 1 1 ) .
E r vandhul lers genotypefordelinger
konstante over tid? Det giver jo
ikke mening at diskutere forskelle
mellem vandhuller, hvis forskel
lene inden for vandhul l erne over tid
er større. I 1 2 skånske vandhuller
undersøgte vi derfor genotypeforde
l ingen seks år i træk (Christiansen
et a l . 20 1 0). Resultaterne for de tre
mest forskellige vandhuller ses i
Fig. 6. Det ses at selvom genoty
pefordel ingerne flukturede over de
seks år, så overlappede de næsten
ikke mel lem de tre vandhul ler.
F luktuationerne er i øvrigt ikke
store i forhold til den forventede
tilfældige variation ved stikprøver
af ca. 30 individer af hvert køn.
Men hvorfor varierer genotype
fordel ingerne mel lem vandhuller?
Modeller viser, at genotypefordelin
gen i rene bestande af Grøn Frø må
forventes at drages mod en stabil
ligevægt, der afhænger af bestan
dens kønscel le-produktion (Som &
Reyer 2006; Christiansen 2009).
Det vil sige, at selvom to bestande

Æg-størrelse i

nun

l Egg size in

mm

Figur 7. a) Ægklump med to størrelser æg. Foto: Lars Iversen. b) Æg-størrelse og
afkommets genotype i 9 undersøgte ægklumper. 1 ægklumper med to ægstørrelser
gav små æg diploide halehidser (xR betyder at antallet af R'er ikke kunne bestem
mes, men der var sansynli !,>vis to) og store æg gav triploide haletudser. Fra Chri
stimlsen et al. (2005) .
a) Egg 1//(ts s with e gg size di111orphism . b) Egg size and offipring ge no/)'lJe in 9 egg
111asses investigated In egg dusters ll'ilh bi1110da/ size distibutions, Silla/l eggs gave
ris e to diploid tacljJo!es (YR 11 1e ans that the number ofR�· eau/d not b e deterlllinecl,
but there 1vete pmbab()'lll'o) and large eggs gave ri.1·e to friplaid tadpo/es .
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positivt med vandhulsstørrelse og
træbevokset areal. Korrelationer
med LRR blev ikke undersøgt.
Christiansen & Reyer (20 Il ) fandt,
at LRR korrelerede positivt med
vandets i l tindhold og negativt med
skov. Desuden foretrak LLR-hunner
kort fremfor langt græs og skov
fremfor åbent land. Økologisk dif
ferensiering mellem LLR, LR og
LRR er således i nogen grad blevet
eftervist, men er ikke udpræget,
idet begge studier fandt ret få kor
relationer i forhol d til hvor mange
parametre, der blev undersøgt.
Små og store æg

Figur 8. Grøn Frø-genotyperne, deres hyppigste kønsceller og hvilke atkom
de får, når de parrer sig med hinanden. LL- og RR-afkom er streget ud, da de
ikke overlever. Y er en dominant kønsfaktor, der bestemmer hankøn (prikket
farvekode). LRR-hannen og hans afkom er i parantes, da LRR-hanner
sjældent dannes. Fra Christiansen (2009).
The edib/efi'og genofypes, their IIIOSt.fi·equent gametes and the ojfspring
resulting . fi'OIII all maling combinalions . LL and RR af/spring are cmssed
out, \ VIiile they do nol survive. l' is a dominanl ma/e-detel'lllining sexfactor
(dot/el co/0111' code). The LRR male and Iiis o.ffspring are in parentliesis,
bealuse LRR males are rare/y pmduced.

af tilfældige årsager starter med at
have forskellige genotypefordelin
ger, så burde de blive ens i løbet af
få generationer.
To faktorer kan tænkes at føre til
variation i genotypefordelingen
mellem vandhuller: l) variation i
kønscelle-mønsteret mellem vand
huller og 2) habitat-specifik selek
tion mod forskellige genotyper i
forskellige vandhuller. Det fremgår
af de følgende afsnit, at der er fun
det en hvis grad af belæg for begge
faktorer, men trods forsøg er det
desværre endnu ikke lykkedes at
afklare, hvilken af faktorerne der
forklarer mest af variationen i genø
typefordelingen mellem vandhuller
(Christiansen et al. 20 l 0).
Eftersom P lessonae er meget
mindre end P ridibundus, har
det ikke overraskende vist sig,
at hybrid-genotypernes gen-

Foi'Skelle mellem genotypeme
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nemsnitslængder ligger således: LL<LLR<LR<LRR<RR
(Christiansen et al. 20 l O;
Christiansen & Reyer 20 I l ). Dette
gælder dog kun for gennemsnit.
Indenfor hver genotype er ham1er
mindre end hunner, og da frøerne
også vokser i voksenstadiet, over
lapper genotypernes størrelser
meget.
Der er også vigtige økologiske
forskelle mel lem P /essonae og
P ridibundus. P /esso1we lever i
mindre vandområder, er mere terre
strisk og mere tolerant overfor lavt
iltindho l d end P ridibundus, der
overvintrer under vand. To studier
har forsøgt at afklare, om også Grøn
Frø-genotyperne LLR, LR og LRR
udviser forskelle i deres økologiske
præferencer. Jakob (2007 kap 3)
fandt, at L L R korrelerede positivt
med veje og bygninger indenfor
20m og negativt med vandhuls
størrelse, samt at LR korrelerede

Ser man på Grøn Frø-æg, er det
iøjnefaldende, at nogle ægklumper
indeholder æg af meget forskellig
størrelse (Fig. 7a). Vores genetiske
undersøgelser af ægklumper viser,
at små æg indehol der et kromo
somsæt og efter befrugtnii1g giver
diploide haletudser, mens store æg
indeholder to sæt og giver triploide
haletudser (Fig. 7b; Christiansen et
al. 2005; Clu·istiansen 2009). Den
absolutte størrelse på haploide og
di pioide æg varierer dog stærkt
mellem mødre. For ægklumper med
kun en æg-størrelse kan antallet af
kromosomsæt derfor i kke nødven
digvi s forudsiges.
Kønscelle-monstre

Hvilke genotyper laver hvilke
slags kønsceller? Det er undersøgt
i krydsningseksperimenter med
skånske frøer (Jakob 2007 kap 5;
Christiansen 2009), og resultaterne
ses i Tabel l. Hovedmønsteret er, at
triploider laver kønsceller med det
kromosomsæt, de har to af (LLR
laver L- og LRR laver R-kønsceller;
se Fig. 8). I overensstemmelse med
det typiske mønster i Europa (se
indledningen) lavede L R-ham1er
R-sæd, mens LR-hunnernes produk
tion af R -æg blev langt overgået af
L R-æg. Det er altså LR-æg fra LR
humler, der giver ophav til de fleste
triploide frøer. Som det ses af stan
dardafvigelserne, dækker disse gen
nemsnit dog over store individuelle

Genotype
LLR
LR

LRR

LLR
LR

LRR

køn

n

LL

L

LR

R

RR

eJ

18

O±O

100±O

O±O

O±O

O±O

eJ

22

O±O

6,7±15,1

11,9±24,3

82,3±28,4

0,1±0,5

eJ

9

O±O

O±O

O±O

99,8±0,6

0,2±0,6

�

11

6,4±11,2

9 3,6±11,2

O±O

0±0

O±O

�

28

O±O

O±O

85,1±28,1

14,8 ±27,9

0,1±0,4

�

14

O±O

O±O

0,3 ±1,0

99,3 ±1,4

0,4±1,2

Tabel l . Gns. fordeling i % (± standardafvigelse) af kønsceller produceret af forskellige genotyper af Grøn Frø.
n= antal frøer undersøgt. Data fra Jakob (2007; kap 5) og Cluistiansen (2009). LR-hanner, der laver LR-sæd, er
sandsynligvis overrepræsenteret.
Mean distributi on in % (±standard deviati on) afgametes produced by different edible ji'Og genotypes. n W=number
o gji'Ogs investigated. LR males 111aking LR sperm are probah/y overrepresented.

forskelle. Sandsynligvis er der også
forskelle mellem vandhuller, men
materialet er for lille til, at dette kan
testes statistisk. Antallet af æg stiger
med hunners størrelse og desuden
fra LLR- over LR- til LRR-hunner,
selv når der korrigeres for størrelse
(Jakob 2007 kap 5).
Mit krydsningseksperiment viste
desuden, at den dominante Y-faktor,
som resulterer i hankøn, er til stede
i nogle L-kromosomsæt, men ikke
i R-kromosomsæt (Christiansen
2009). Det resulterer i overvægt af
hunner indenfor nogle af genoty
perne (se Fig. 8).
Med det ovenstående, typiske
kønscelle-mønster bl iver der stort
set ikke produceret LRR-hanner (se
F i g. 8), hvilket forklarer, hvorfor
L RR-hanner er sjældne i de fleste
vandhuller. Alligevel har det vist
sig, at LRR-hanner er a lmindelige
i et lille antal vandhuller Uf. F ig.
5). Krydsningseksperimenterne
antyder, at disse LRR-hanner op
står i vandhul ler, hvor LR-hanner
undtagelsesvis laver en del L R
sæd. Frøer fra sådanne vandhul le r
v a r i øvrigt overrepræsenteret i
krydsningseksperimenterne, hvilket
betyder, at andelen af LR-sæd fra
LR-hanner i Tabel l er højere end

gennemsnittet i naturen.
Der er foreløbig ikke noget, der
tyder på, at bestemte genotyper
foretrækker at parre sig med hinan
den (GUnther & Plotner 1989-1990;
Arioli 2007 kap 3). Dvs. at man
kan gå ud fra, at æg og sæd blandes
tilfældigt ved dannelsen af næste
generation (fx F ig. 8).
Kortbenet Gron Fro og Latterfro

faldt til hhv. 9 og 8 % hos døde/
misdannede spisende haletudser (n
33) og individer under forvand
l ing (n = 48) , men kunne desværre
ikke bestemmes i tidlige, runde
ægstadier, hvor dødeligheden var
højst. Det kan således konklude
res, at forældrearterne P /essonae
(Kortbenet Grøn Frø) og P ridibun
dus (Latterfrø) hvert forår dannes
i naturen, men normaltdør længe
inden de bliver voksne.
=

som fostre i natm·en

Et andet iøjnefaldende træk ved æg
klumper af G røn Frø er antallet af
døde æg og misdannede fostre. Kan
en DNA-analyse afsløre hvorfor de
dør? For at finde ud af det opdræt
tede vi haletudser fra 22 ægklumper
fra Alsønderup, Enø og Knudshoved
Odde (lokalitet 14, 22 og 23, Fig.
4). Prøver blev udtaget af dødt el
ler stærkt misdannet afkom på fire
stadier inden forvandling til frøer
samt af sundt-udseende afkom l ige
efter forvandling (Christiansen et
al. 2005).
Mens alle sundt-udseende nyfor
vandlede frøer havde normale LLR,
L R og LRR-genotyper (n= 98),
havde hhv. 21 og 20 % af døde/mis
dannede fostre (n= 19) og nyklæk
kede haletudser (n = 96) LL- og
RR-genotyper. Denne prosentsats

Senere undersøgelser viser, at LL
og RR-afkom godt kan overleve
metamorfose under opdræt, i hvert
fal d til nyforvandlede frøer (hvor
forsøgene sluttedes) (Christiansen
2009; Jakob 2007 kap 5; Arioli
2007 kap l ). I naturen falder ande
len af LL- og RR-afkom dog i løbet
af æg- og haletudse-udviklingen til
at være næsten fraværende blandt
nyforvandlede og voksne frøer
(Arioli 2007 kap 3).
En tilsvarende andel af det døde/
misdannede afkom havde geno
typer, der var en blanding af LL,
LLLR, LLR, LR, LRR, LRRR og
RR, idet resultaterne fra de enkelte
mikrosatelliter ikke stemte overens.
Det undrer ikke, at individer med så
alvorlige kromosomfejl dør. Og det
undrer måske heller ikke, at der ofte
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sker fejl i kønscelledannelsen hos
en evolutionært ny hybrid med så
kompliceret forplantningsgenetik.
Men det kan undre, at Grøn Frø
bestande trives trods stor genetisk
betinget afkoms-dødelighed. lait
udviklede kun 37% af æggene sig
til sunde nymetamorfoserede frøer.
Procentdelen varierede dog stærkt
mellem ægklumper. Desuden in
deholdt små (haploide) æg oftere
ulevedygtige fostre med non-hy
brider el ler kromosomfejl end store
(diploide) æg (se også Christiansen
2009).
Fra ldonal formering til genetisl{
relwmbination

Genetisk rekombination er essentiel
for arters overlevelse på lang sigt.
I dyreriget har mange hybrider dog
klonat reproduktion, fordi de deres
kromosomer er for forskellige til, at
de kan rekombinere. Som beskrevet
i indledningen gælder det også
bestande af LR-frøer, som elimi
nerer L-kromosomsættet fra deres
kønscellelinie og laver i dentiske
(klonale) R-kønsceller. Med hvad
med bestande med triploide grønne
frøer? Laver LLR-frøer rekombi
nerede L-kønscel ler og LRR frøer
rekombinerede R-kønsceller? Og
hvad betyder det for de rene be
stande af Grøn Frø?
Det første spørgsmål har vi besva
ret ved hjælp af krydsningekspe
rimenter (Christiansen & Reyer
2009). Vi krydsede 30 triploide
frøer inklusiv LLR og LRR af både
hun- og hankøn og analyserede
voksne og deres afkom for gene
tiske markører (mikrosatelliter).
Det viste sig, at a l le triploide frøer
havde genetisk rekombination
under kønscel ledannelsen.
Bevirker denne rekombination hos
triploide grønne frøer, at vores rene
Grøn Frø-bestande ikke er klonale,
men mere præget af genetisk re
kombination? Svaret fandt vi ved
hjælp af en genetisk undersøgelse
af 54 danske og 12 skånske, rene
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Figur 9. Rene Grøn Frø-bestande på en skala fra ca. O (ikke klonal ) til
(helt klonal) som funktion af andelen af triploide frøer, der rekombinerer det
pågældende genom. Fra Christiansen & Reyer 2009.
All-hybrid edible ji·og populations Oll a scale.fimll ca . O (llof e/anal) to
l (completelv c/onal) as a fimetion ofthe proportion o(triploidji"ogs
recombillillg the gellame in questioll.
Grøn Frø-bestande (geografisk
placering vist på Fig. 4). Efter ana
lyse af 1 8 m ikrosate l l iter kunne vi
beregne et index for hver bestands
"klonal itet" for L- og R-genomet
separat. Resultatet var, at alle be
stande viste lav klonalitet, dvs. en
høj grad af rekomb ination i begge
genomer, måske med undtagelse af

R-genomet i bestande med meget
få L RR-frøer ( F ig. 9; Christiansen
& Reyer 2009). Forskel len mel
lem L- og R-genomerne skyldes en
assymmetri i kønscelledannelsen,
hvor L-kønscel ler altid er rekom
bineret ( laves kun af LLR-frøer),
mens R-kønscel ler kan være enten
klonale (fra LR-frøer) e l ler rekom-

0.6

binerede (fra LRR-frøer).
Det er biologisk meget spændende,
at klonaJe diploide grønne frøer
har generhvervet genetisk rekom
bination i bestande med triploide
individer. De rene hybrid-bestande
fungerer dermed som en selvstæn
dig art og er ikke dømt til under
gang via indavl.
Lav genetisk diversitet

Hvis G røn F rø-bestande har gene
tisk rekombination, hvorfor overle
ver LL og RR så ikke? Et sansyn
ligt svar er, at recessive mutationer
er blevet fikseret i bestandene. [
overensstemmelse med dette, har
det vist sig, at rene bestande af
Grøn F rø har meget lav genetisk
diversitet indenfor hvert genom.
Diversiteten i Danmark, Skåne og
Nordtyskland e r signifikant lavere
end i blandede bestande længere
nede i Tyskland og i de baltiske
lande, selvom sidstnævnte l igger
mindst l ige så nordl igt som de rene
bestande ( F ig. l O; Christiansen
& Reyer 2 0 I l ). Den sidste pointe
er vigtig, fordi genetisk diversitet
hos padder på vore breddegrader
generelt falder mod nord, hvilket
også kunne eftervises for Grøn Frø
(Christiansen & Reyer 20 l i; Ariol i
et al. 2010).
Genetisk diversitet fal der også med
geografisk isolation, det vil sige, at
diversiteten burde være mindst på
små øer og stige fra større øer over
halvøer til kontinentale populatio
ner. Men mod forventning viser
F ig. 1 0, at små danske øer ikke har
l avere genetisk diversitet end større
danske øer og Jylland. Det bety
der, at bestande på selv meget små
danske øer på < l km2 ikke er min
dre værdifulde i bevaringsmæssig
hensigt end øvrige bestande. Det
kunne evt. forklares med, at små
øer ofte har et højt naturindhol d,
der gør at de kan rumme store
bestande. Desuden svømmer eller
transporteres frøer muligvis mel
lem øer, så de ikke er så isolerede,
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F igur l O. Genetisk diversitet (målt som forventet heterozygositet) i for
skellige dele af undersøgelsesområdet på Figur 4. Fra Ch ristiansen & Reyer
(20 1 1 ) .
Genetic diversity (11 1easured as e�'pected heterozygosity) in various parts af
the study area in Figure 4.
som vi ofte antager. Derimod er de
midtjyske bestande meget isolerede
og indavlede.
Den ringe genetiske diversitet på
populationsniveau kompenseres af
maksimal genetisk diversitet (= l
i undersøgelsen) på individniveau,
fordi hvert individ jo indeholder to

meget forskellige genomer.
Bevaringsstatus

Grøn Frø er et af naturens store
eksperimenter, der synes at kunne
føre til artsdannelse, hvis det får
tid og plads. l Skåne er det lille
udbredelsesområde under naturlig
ekspansion. l Danmark er det
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derimod vores klare indtryk, at
udbredelsesområdet er blevet
mindre. Mens bestandene i nogle
områder synes at gå tilbage, går
de frem i områder, hvor der graves
og oprenses vandhuller for at
hjælpe sjældnere paddearter. I
Nordtyskland ved jeg ikke, hvor
dan det går. F lere steder i Europa
ødelægger udsatte P. ridibundus
de naturlige populationstrukturer
og parringssystemer ( Holsbeek &
Joaris 20 l 0). Også rene Grøn Frø
bestande er højst sandsynligt sår
bare overfor introduktion af foræl
drearterne (Clu·istiansen 2009).

særlige Grøn Frø. Det kræver bevar
ing og etablering af mange og gode
levesteder i og omkring alle dele af
artens danske udbredelsesområde,
hvorimod flytning og genudsætning
bør undgås.
Tak

Tak til mine forældre, Lone og Hans
Christiansen, der gennem børne
pasning og korrekturlæsning mul ig
gj orde og forbedrede denne artikel.
De mange mennesker, der har bi
draget til forskningsprojekterne, er
takket i originalartiklerne.
Citeret litteratur

Da Danmark rummer så stor en
del af udbredelsesonuådet for de
rene bestande af Grøn Frø, der er
uden sidestykke i både plante- og
dyreriget, har vi helt klart et inter
nationalt ansvar for bevarelsen af
alle disse rene bestande. Desværre
er det ikke alment kendt, at vores
Grøn Frø er anderledes end i resten
af Europa. Jeg håber derfor, denne
artikel kan være med til at sætte
Grøn Frø på dagsordenen i dansk
naturforvaltning.
Konklusion

forhold til andre europæiske
bestande af Grøn Frø har de
rene bestande i Danmark, Skåne
og Nordtyskland med genetisk
rekombination og isolation fra
foræl drearterne taget to vigtige
skridt i retning af artsda1111e lse.
Nyere undersøgelser har givet en
mangfoldighed af data vedrørende,
hvordan di- og triploide frøer re
producerer sig med hinanden, samt
hvordan di- og triploide genotyper
fordeler sig geografisk og over tid.
D�t er endnu uklart, om forskelle
i genotypefordelinger hovedsage
ligt skyldes miljø eller arv, dvs.
om det er et variabelt system eller
en mosaik af genetisk forskellige
populationstyper. Men det står helt
klart, at de rene hybrid-bestande er
biologisk unikke, og at det derfor
er på tide, at vi i Danmark tager
ansvar for at understøtte vores
I
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B ESTYRE LS E N S B E RETN I N G FOR 20 1 0 -1 1
l år kan vi berette om samarbejdet
med Jysk Forening for Naturviden
skab (JFFN), om Flora og Faunas
fremtid, og l idt om det fremtidige
samarbejde med Naturhistorisk
Museum.
Samarbejdet med JFFN har med
ført, at vore medletruner kan deltage
i alle dens arrangementer, navnlig
foredrag og ekskursioner. De har
været annonceret i Flora og Fauna
samt på JFFN's hjemmeside, hvortil
der er links fra vor hjemmeside. Vi
ønsker at kunne give medlemmerne
bedre service ved at sende mails
med et nyhedsbrev om alle alTan
gementer ca. l gang om måneden.
Derfor har vi bedt alle medlemmer
sende os deres mail-adresse. Næsten
alle har sendt os den. JFFN har lavet
en smuk kalender med arrangemen
terne i.
JFFN har fået 50-60 studerende til
at melde sig til foreningen. De beta
ler mindre kontingent end ordinære
medlemmer. Til gengæld skal de
selv hente Flora & Fauna på muse
et; herom får de besked pr. mail, når

et nyt nummer er kommet. Til gen
gæld sparer vi porto- og udsendelse,
20 kr. pr. gang. Studenterne får også
nyhedsbrevene. H erved håber vi at
få nye unge medlemmer, der kan
sikre foreningens videre eksistens.
Vi arbejder med planer for ekskur
sioner, specielt for studerende.
Flora og Fauna ændres. Vi beholder
den del, der indeholder videnskabe
lige artikler, gennemset af referees,
men udvider med foredragsreferater
og foromtaler, samt excursionsre
ferater. Fremover bringer bladet
også oversigtsartikler og artikler
om aktuelle enu1er. Desuden ændres
lay-out. Redaktionen får flere med
lemmer, bl.a. Sussie Pagh. Vi håber,
at bladet vil få flere læsere på den
måde; de ca. 300 nuværende abon
nenter er ikke nok til at sikre frem
tiden. Vi har penge nok til at kunne
udvide bladet. Det skyldes dels, at
vi har fået reduceret trykudgifterne
væsentligt ved overgang til et nyt
trykkeri, dels at vi har en formue på
427.000 kr.

synligvis fusioneret med H erbariet.,
Botanisk Have og Stenomuseet.
Forhandlingerne herom har fundet
sted gennem tre år, og de forventes
afsluttet i 20 1 1 . De to foreninger,
JFFN og NFJ, har hver to repræ
sentanter i museets bestyrelse.
Efter fusionen har vi kun l eller 2
medlemmer tilsanunen. Det kræver,
at de to foreninger sammen vælger
bestyrelsesmedlem(mer). Det kræ
ver også, at foreningernes vedtægter
ændres.
Bestyrelsen ønsker at høre general
forsamlin gens ønsker om forenin
gernes fremtid. Skal vi fortsætte det
nuværende samarbejde, eller skal
vi slutte os tættere sammen? HviU<e
ønsker har generalforsamlingen til
fremtidige aktiviteter og til Flora &
Fauna? Hvilke nye opgaver ønsker
man, at foreningen påtager sig? Det
bemærkes, at mange ønsker kan
opfyldes, for vi har arbejdsivrige
folk og penge til eksperimenter.
På bestyrelsens vegne
Eigil Holm & A rn Gyldenholm
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B O GA N M E L D E L S E
Natw·på Bornholm, 9. å1g., 201 l
(red. M. T Jensen & J. Kriige1).
BugBook Publishing

Det nye bornholmske naturbogs
forlag BugHook Publisiling (kendt
for MT Jensen & M. Fibigers:
Danmarks Sommerfugle 2009) har
overtaget udgivelsen af "Natur på
Bornholm" (NpB) fi·a og med 9.
årgang. NpB er vel arvtager fi·a det
hedengangne "Fjælstaunijn" og bl.a.
foreningsblad for NaturBornholms
Venner og Naturhistorisk Forening
for Bornholm. Dermed bliver NpB
en fætter til Flora og Fauna og vores
udgiver, Naturhistorisk Forening for
Jylland.
Ingen tvivl om, at NpB er kommet
i gode hænder. Forlagsejer Morten
Top-Jensen (MT-J) har sammen
med John K.riiger sammensat og
layoutet et fint og interessant na
turhistorisk hæfte på 80 sider i
Flora og Fauna-format med mange
gode fotos i fin trykkvalitet. MT-J
har selv begået 5 udaf de i alt 1 8
artikler. Artiklerne er ret korte 
længst er to bornholmske statuser,
hhv. orkideer (Finn Hansen, 1 2 s.)
og flagermus (Hans Baagøe, 9 s.),
efterfulgt af to redegørelser for W1V.
skovdrift og naturpleje af Natur
styrelsen Bornholm-medarbejdere
(hhv. Søren Friese og Tommy Han
sen, begge 8 s.). Resten er artikler
på 1 -5 sider. Da der generelt er luft
i layoutet og mange fine fotos og
intet af stoffet tungt, er artiklerne og
hæftet let læst.
Det når vidt omkring: Markfåre
kyl ling, skrigefugle, birk, fossile
vandmænd, orkideer, flagermus,
edderfugl, skovforvaltning, skov
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og bison, arum, nye dinosaur-spor,
ørkenstenpikker, ferskvandssvampe,
bolværks-edderkop, nye fluearter,
plettet voldsnegl, svampeekskur
sion, indmeldte naturfund samt
foreningsnyt Prisen er 90 kr exe/.
forsendelse; det kan næppe koste
mindre. Bornholms natur er af flere
årsager enestående i Danmark - pga.
klipperne, den østlige beliggenhed
og nærheden til Polens nordkyst 
og oversigter over øens natur må
interessere mange danske naturhi
storikere og er hermed anbefalet.
Som redaktør på Flora og Fauna er
det svært ikke at sammenligne artik
ler og redaktionsopgaverne i FF og
NpB. Som lokalt naturhistorisk blad
er flere af artiklerne mere nu-og
her-oplevede, præget af den gode
men ulærde amatør og meget lokalt
prægede - næsten reportage-agtige.
Starten på de to første artikler
følger her: ( l ) Markfårekyllingen
genfundet på Bornholm? - "En dag
ijuni modtogjeg en JJwil.fi·a Lene

og Kur/ Pedersen Viskeledshus på
Siglemø//evej, hvor der stod, al de i
el par dage havde hør/ markfårekyl
ling på en mark nær deres hus . . . "
(2) Skrigefugle på Bornholm. "Inspirere/ af delfantasliskefund
af raslende ellekrage ved Gadeby i
efteråret, gives her en oversigt over
de fire arier i ordenen skrigefugle,
som forekommer på Bornholm." Det
giver en fi·iskhed, jeg kan misunde
NpB, men samtidig også følelsen
af, at mængden af ny naturhistorisk
viden i artiklerne er lidt svingende,
ligesom dokumentationen for kon
klusionerne kan være problematisk
lille (fx for orkideernes tilbagegang
og årsagerne hertil). Her kunne en
redaktør godt spille lidt mere med.
Det gælder fx artiklen med overvåg
ning af tilbagegang for Edderfugl på
Christiansø og Bornholm (sært, at
udviklingen lokalt ikke relateres til
DO F s punkttællinger af ynglefugle
1 975-20 1 0) og fx artiklen med fund
af P lettet Voldsnegl (sært ikke at
jævnføre med 2006-kortlægningen
af arten via obsnatur, findes på
nettet). Nogle artikler bruger en del
referencer, andre slet ingen.
De vide formmæssige rammer for
artiklerne giver flest mulige men
nesker mulighed for at bidrage - og
det er fæl t sympatisk. At ikke a l le
artiklerne virker lige "vigtige",
understreger kun den pointe, at en
trykt publikation stadig kan noget,
som en indmelding på en forenings
hjemmeside ikke kan - bl.a. at
styrke entusiasmen for naturhisto
rie generelt og lokalt og at styrke
sammenholdet i en lokal forening.
Det tror og håber jeg, at dette fine
årsskrift kan og vil i mange år fi·emover.
Jens Reddersen

En ny krabbe i den danske fauna:
Go neplax rh o mbo ides
Ole Secher Tendal' & Jørgen Olesen'

w a ters: Goneplax rhomboides. In March 2 0 1 O two
specimens of Goneplax rhomboides (Linne, 1 758) were caught north of
Skagen at about 90 m depth. Both are males and of the same size, 20 mm in
length and 3 1 mm in width of the carapace. In recent years, in neighbouring
countries, one specimen has been taken in the OslofiOL·d (Norway) and two
off the Swedish west coast.

A new erab in Danish

Key words: Goneplax rhomboides, Denmark

I april 20 l O blev der indleveret to
sære krabber til Zoologisk Muse
um. De var fanget i marts ca. 1 5
km NV for Skagen af hummertraw
leren S28 1 'Frank Maiken' af Ska
gen. Fisker Morten Jensen havde
lagt mærke til de usædvanlige dyr
i fangsten og taget vare på dem.
Fundstedet l igger i den danske
del af Skagerrak, på positionen
57°50'50 "Nord, 1 0°28 '50"Øst,

med ca. 90 m dybde.
De to eksemplarer har et meget
karakteristisk udseende, bl.a. med
et par meget lange klosaksben (kun
hos hanner) og lange stilkede øjn e og kunne begge hurtigt identificeres
som Gonepfa_y rhomboides (Linne,
1 7 58), der ikke tidligere er rappor
teret fra danske farvande. Begge er
hanner og måler 20 mm i længden

Figur l . Goneplax rhomboides,fi·ontal t . Foto : Martin MacNaughton

og 3 1 mm i bredden af skjoldet.
Artens centrale udbredelsesområde
er M iddelhavet og de tilgrænsende
dele af Nordøst-Atlanten. Dens
sydlige udbredelsesgrænse kan i
øjeblikket ikke fastlægges med
sikkerhed, fordi populationer langs
Vestafi·ika og Sydafrika, der h idtil
har været regnet til G. rhomboides,
har vist sig i flere tilfælde at tilhøre
en anden art G. c/evai Guinot &
Castro, 2007 (Guinot & Castro
2007). Dens nordlige udbredel
sesgrænse har hidtil ligget ved De
Britiske Øer og Shetlandsøerne.
Omkring år 2000 begyndte den at
dukke op inde i Nordsøen, bl.a. på
Doggerbanke, og siden 2004 er den
regelmæssigt fanget ved Holland
(Neumann el al. 20 l 0). Længere
mod nord er to eksemplarer taget
ved den svenske vestkyst i 2008
(Berggren 2008) og et i Oslofjorden
i 2009 ( Rygg 20 l 0).
Goneplax rhomboides lever på
mudret og sandblandet bund, hvor
den graver forgrenede gangsyste
mer ned til 1 5 cm under bundover
fladen (Rice & Chapman 1 9 7 1 ). I
M iddelhavet er dybdeudbredelsen
1 5-7 1 O m, med de største forekom
ster mellem 50 og 1 50 m (Abell6
et. al. 2002; Cmtes & Sarda 1 992;
Fanell i et al. 2007), omkring De
britiske Øer 8-80 m ( Hayward &
Ryland 1 990), i den sydlige del af
Nordsøen 25-50 m (Neumann el
al. 20 l O) og i Skagerrak 50-90 m
(Rygg 2009; dette fund).
Goneplax ' udbredelse nordpå gen
nem de senere år skyldes antagelig
den stigende havtemperatur. Arten
anses ikke for skadelig. Den fore
konuner ofte på samme bund som
Jomfruhummer (Nephrops norve
gicus (Linne, 1 758)), men pladsog fødekonkurrencen nedsættes
antagelig ved at deres gravegange
ligger i forskellig dybde, og at de to

1&2Zoologisk Museum, Statens Naturhistoriske 111useum, Universitetsparken J 5, DK-2100 København ø.
1ostendal@snm.lw.dk, ljolesen@snm.ku.dk
Flora og Fauna 1 1 7(2) : 43-45. Arhus 2011
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Boks l
Goneplax rhomboides h a r
t y p i s k krabbe-udseende. Det
rødgule s kj o l d er rektangulæ1t
med store torne på de forreste
hj ørner. Øjnene sidder på l ange
stilke, der kan vippes ind i en
fure langs s kj oldets forkant.
K l o s a ksbenene e r meget l a n ge ,
særligt h o s hannern e (4-5
gange længden af s kj oldet).
En anden tyde l i g forskel
mel lem kønnene ses i s kj o l dets
størrelse, o p t i l 2 0 mm langt og
34 mm bredt h o s hannerne, I l
mm l angt o g 18 mm bredt h o s
hunnerne.

Figur 2 Goneplax rho111boides. Øverst: Dorsal. Nederst: VentraL En af de to
hanner fra fangsten nord for Skagen. At det er en han ses bl.a. af det smalle
haleskjold med indadbuede sider (hunnernes haleskjold er bredere og har
udadbuede sider). Foto: Martin MacNaughton

arter er aktive på forskellige tids
punkter af døgnet (Trenkel et al.
2007).
Arten har ikke noget dansk navn.
Den kan passende kaldes rhombe
krabbe, et navn der også er fore
slået på norsk.
Tak

Tak til Morten Jensen (Skagen) for
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at have indsamlet eksemplarerne og
til Carsten Krog (Krog Consult ApS
( Lystrup) for at have viderebragt
krabberne til Zoologisk M useum.
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Lars Gejl: Fugleliv i haven. Redige
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sonificeret, men ikke for meget. Lige
så det prikl<er til læselysten!

Det kan undre mig lidt, at Gråand har
fået sit eget hovedafsnit, mens Torn
irisk, Gransanger og Munk, som er
hyppige gæster - i al fald i min have
- slet ikke omtales i bogen. Men et
sted skal grænsen jo trækkes, og det
er så blevet her!

Den korte tekst er fint afbalanceret
med de ofte meget handlingsmæt
tede billeder. Tag blot rødhalsen på
side 1 4 . Den bakser med en nyfanget
skalle, som den lige har spiddet i
havedammen. På den næste side
har den slugt fisken hel og er nu
så mæt, at det kniber med at samle
vingerne. Det er herligt - og nyt for
mig, at rødhalsen kan kaste sig over
fiskeri i de strenge vintermåneder.
Der er også et billede af en Gær
desmutte, der - omtrent som sine
nære slægtning Vandstær - har hele
hovedet nede i vandet på jagt efter
små vanddyr. På side l 04- 1 05 bader
en Solsort, så man næsten kan mærke
stænkene på armen. Men billedet på
side l 08 får dog nok prisen. Her ser
vi en Spurvehøg i gang med at par
tere en Solsort. Høgen kigger væk fra
beskueren, ind i billedet. De to lyse
pletter i høgens nakke er tydelige, de
kan minde om øjne. Men det er set
før. Hvad er det lige høgen kigger
efter? Ved nærmere granskning ses
utydeligt en ung Solsort spanku
lerende på græsplænen! Man kan
næsten aflæse høgens overvejelse:
Sku' man lige snuppe storebror også!
Eller har Solsotten mon helt styr på
situationen? Den kan være i fi·ed, nu
hvor høgen er optaget. Et fantastisk
billede!

Sproget er let og humoristisk i den
kortfattede tekst. Det er en smule per-

Der er også et afsnit hedder Nordens
ParadisfugL Hvad er mon det? Jeg

Den nyeste bog fra Lars Gejls hånd
"Fugleliv i haven" er et overflødig
hedshorn af fuglebilleder og fugle
havehygge. Hvert opslag er en fryd
for øjet.
Bogen har 20 afsnit. Syv afsnit hand
ler om havens almindeligste fugle
(Rødhals, Gærdesmutte, Gråand, Husskade, B låmejse, Gønirisk &
Solsort). Mange andre fuglearter om
tales og portrætteres i de øvrige 1 3
afsnit, der handler om havefuglenes
levesteder "Huset", "Træet" og "Duf
ten af kaprifolie" om fuglefrieri og
fhgleunger "Forår! ", "Fuglekassen"
og "Unger" om fuglenes føde "Fugls
føde", "Bærbusken" og "På plænen"
om vand i haven "Fuglebadet" og
"Havedanunen" samt om "Spor" og
havens "Frenunede fhgle".

ku' ikke gætte det og måtte straks slå
op. Det handler naturligvis om Hus
skaden og det er jo en fantastisk fugl !
Altid i kjole og hvidt og med med
halen changerende i blåt og grønt.
Der er bare så mange husskader, at
vi har vænnet os til dem og irriteres
over deres fi·ækhed og appetit på det,
vi synes er sødt og nuttet. Og så har
den en jo en skrattende lyd!
Afsnittet om fuglespor er glimrende,
Vi lærer, hvordan en rødgrankogle
ser ud, når Lille Korsnæb har været
i gang med den. Vi får også vist
spor efter en let vraltende Ringdue i
nyfalden sne.
Her er den ideelle gave til naturel
skeren! Men man kan da også bare
selv købe bogen og fordybe sig Gejls
forh·yllende fuglehave! Hermed min
varmeste anbefaling.
Jon Feilberg
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REFERAT F RA G E N E RALFORSAM L I N G E N
Generalforsamling p å Fur Mu
maj 201 1

seum 14.

8. Eigil Holm takkede de fremmødte
for en velafviklet generalforsamling.

bestande af blomstrende Tjærenel
like Lydmis viscaria, Liden Snerre
Galhun sterneri, Hulkravet Kodriver
Primula veris, Nikleende Kobjælde

Fire deltagere. Eigil Holm blev valgt

Anemone pmtense, Hunde- Viol

til ordstyrer og Peter Wind som

Efter generalforsamlingen var der

referent.

rundtur i de interessante udstillings

11iola canina, Engelsk Visse Genista
anglica, Krat-Fladbælg La thyrus

l . Eigil Holm bød vellmmmen og

lokaler, der bl.a. rummer en stor
samling af fossiler fundet i moleret.

linifolius og Dansk Kokleare Coch

kunne konstatere, at generalforsam

Over frokost tog deltagerne rundt

learia danica.

lingen var rettidigt indkaldt i Flora

til nogle af Furs naturseværdihe

og Fauna.

der. Molerformationerne tiltrak

Fugleliste fra Fur

2. Eigil Holm læste bestyrelsens be

sig opmærksomhed ved Man høje,

Sølvmåge, Fasan, Gråand, Sang

Bette Jensens Hyw og Bispehuen. På

lærke, Bomlærke, Munk, Skovdue,

Peter Wind

retning op for generalforsamlingen,

nordkysten traskede vi ned til stran

Bogfinke, Landsvale, Grønirisk,

der tog den til efterretning.

den gennem den snævre slugt Lang

Musvit, Skovpiber, Gulspurv, Løv

3. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

stedhuller og siden langs stranden

sanger, Tornsanger, Gråkrage,

til Den røde Sten. Undervejs blev

Dompap, Gransanger, Gærdesanger,

På valg var Julie Dahl Møller. Per

udvalget af muslingeskaller studeret.

Stær, Grønsisken, Digesvale, Solsort,

Egge Rasmussen og Henrik Se!!.

Vi vandrede også hen til sandstens

Skarv, Husskade, Hvid Vipstjert,

Julie Dahl Møller ønskede ikke

formationen Rødstenen. Ekskursio

Tyrkerdue, Skovspurv, Bysvale,

genvalg, mens Per Egge Rasmussen

nen afsluttedes på strandengene ved

Knopsvane, Hættemåge, Lappedyk

og Henrik SeJl blev genvalgt. Eigil

Engelstør Odde.

ker, Strandskade, Bynkefugl, Rød
ben og Vibe.

Holm takke Julie Dahl Møller for
hendes indsats i bestyrelsen.

På nordkysten bemærkede vi bl.a.

Per Egge Rasmussen

4. Valg af revisor.
Den hidtidige revisor Lars Bøgh var
villig til genvalg.

5. Foreningens revisorgodkendte
regnskab blev forlagt. Regnskabet
blev godkendt af generalforsamlin
gen.

6. Beretningen vedrørende Flora og
Fauna. Ved skift af trykkeri er pro
duktionsomkostningerne blevet hal
veret, mens den seneste forhøjelse
af portoen bevirker, at forsendelses
omkostningerne er næste ligeså høje
som produktionsomkostningerne.

7. Fusionen med Jydsk Forening for
Naturvidenskab. Egil Holm gjorde
rede for fusionsplanen med en fælle
overbygning for de to foreninger.
Deltagerne i generalforsamlingen
var enige om, at bestyrelsen arbejder
videre med fusionsplanen.
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Den fredede molerformation på Fur: Bispehuen. Foto: Peter Wind.

Gaffelmejerens Dicranopalpus ra
mosus lyninvasion i Danmark
Søren To.fi1 og lvforten D.D. Hansen2

High-speed invasion o f Denmark by the harvestman

Dicnmopalpus

/"{[l/IOS/IS

The harvestman Dicranopalpus ramosus was first recorded from Denmark
in 2007. In autumn 20 l O a nation-wide survey o f harvestmen living on
house walls in larger towns was undertaken. Harvestmen were recorded
du ring a one hour walk through each town. Supplementary data were ob
tained from personal information, records submitted to the internet si te
www.fugleognatur.dk, and one-hour observations in some of the towns
during the period 2003-09. After only three years D. ramosus had reached
nearly all parts of the country though it was still ab sent ( or at least not
recordable in the standardized survey) from a majority of the towns (Fig.
2) . Negative records from earlier years (Table l ) from some of the towns
where the species occurred in 20 l O indicate that the invasion has actually
taken place during the last 3-5 years. The recency of the invasion is also
indicated by the finding that though the species is established in more than
25 localities, it has reached high dens i ties only in a few places.
Key words: Dispersal, distribution, invasive species, Opiliones, urban ftwna

lnvasive arter af både planter og
dyr kommer til Danmark i stigende
antal i disse år (European Network
o n lnvasive A lien Species: www.
nobanis.org). Nogle arters ind
vandring kan tilskrives klimaæn
dringer, mens andre er et direkte
resultat af mem1eskelig aktivitet.
Mejerne leverer i begge henseender
nogle dramatiske eksempler, selv
om de aldrig får den samme store
offentlige opmærksomhed som
f.eks. Dræbersnegl (Pagh & Jensen
20 l O) eller Harlekin-Mariehøne
(Steenberg & Harding 2009). l
1 986 fandt Henrik Enghoff således
Orange Vægmejer (Opi/io cane
strinii) som ny i Danmark (Enghoff
1 987), men allerede på daværende
tidspunkt var arten så udbredt og

1
2

hyppig, at der ikke kunne drages
nærmere konklusioner om, hvor
hurtigt koloniseringen af landet var
foregået (Enghoff 1 988). Det må
dog formodes at være sket inden
for de forudgående l 0-20 år.
Flere mejerarter er fulgt i hælene på
Orange Vægmejer og er nu under
indvandring sydfra. Som følge af
en stærkt forbedret kommunikation
mellem naturhistorikere er vi nu
bedre forberedt på deres ankomst
og er i stand til at følge indvan
dringsprocesserne mere detaljeret.
Især den iøjnefaldende Gaffelmejer
har tiltrukket sig opmærksomhed,
og de nye observationer, vi her
præsenterer, viser, at invasion og
spredning til alle egne af landet kan

foregå inden for ganske få år.
Gaffelmejer (Dicranopalpus /W/IO
sus) er særdeles karakteristisk af
udseende og vil kunne genkendes
af enhver, også selv om man ikke er
fortrolig med andre mejere (Fig. l ).
Den kan findes både på mure og ve
getation i perioden august-decem
ber. Den hører egentlig til i Mid
delhavsonu-ådet (Marokko, Spa
nien, Portugal, Sydfi·ankrig), men
gennem sidste halvdel af det 20.
århundrede begyndte den at sprede
sig nordpå langs Atlanterhavsky
sten. A llerede i 1 95 7 blev den fun
det i det sydligste England (Sankey
& Sav01·y 1 974). Efter 1 990 syntes
den at have sat yderligere fart på
sin spredning nordpå (Noordijk et
al. 2007): I årene 1 993-95 blev den
således for første gang observeret
i både H olland, Belgien og Irland,
og i 2000 nåede den helt til Skot
land. l Holland er den 1 4 år efter
første fund udbredt over det meste
af landet (Noordijk et al. 2007).
Først i 2002 blev den rapporteret
fi·a Tyskland, og herefter kunne det
forudses, at arten også snart ville nå
til Danmark (Toft 2004). Det første
danske fund kom da også i 2007
fra Å rslev på Fyn (www.fugleog
natur.dk). I 2008 blev den iagttaget
adskil lige gange af Werner Meng i
det nordlige Å rhus (Meng & Skip
per 2009), og samme år blev den
observeret på B i llund-egnen. I 2009
sås den ikke blot i Å benrå, Viby
ved Å rhus samt syd for Å lborg, den
havde også spredt sig til omegnen
af København. Disse fund, hvoraf
de fleste er indrapporteret til www.
fugleognatur.dk, tydede på, at Gaf
felmejer var under hastig indvan
dring og snart ville have koloniseret
hele landet. Oplysningerne til
denne hjemmeside er desværre ikke
geografisk repræsentative. Det blev
derfor besluttet i 20 1 O at foretage
en landsdækkende og systematisk

Biologisk institut, Aarhus Universitet bygn. J 540, 8000 Arhus C, soeren. to.fi@biology.au.dk
Naturhistorisk Museum, Wilhelm Meyers A lle 2 l O, 8000 Arhus C; mortendd@molslab.dk
Flora og Fauna ll 7(1):47-5 1. Arlws 2011
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Figur l . (A) Gaffel mejer er let
genkendelig på benstillingen når
dyret er i hvile, med alle fire ben
rettet mere eller mindre samlet ud til
siden, samt de gaffelgrenede palper.
(B) Nærbillede af han. Fotos:
Morten D.D. Hansen.
(A) Dicranopalpus ramosus is easily
recog11ized by all.fåur legs poinling
side1vards when the animal is
res ting, and by tile forked pedipalps.
(B) C/ose-up view afmale. Photos:
Morten D.D. Hansen.

registrering for at afgøre artens
nuværende status i Danmark.
Metoder

En af os (ST) foretog i perioden
medio september til medio okto
ber 20 l O ekskursioner ti l de fleste
større byer i landet. Kun Bornholm
og Nordøstsjælland blev ikke be
søgt. Arten findes lettest på hus- og
kirkegårdsmure. Hvert sted blev
eftersøgningen derfor gennemført
ved at vandre ca. l time i pænt
tempo, dvs. der blev afsøgt 3-4
km mur. Så vidt muligt blev ældre
kvarterer med pudsede og malede
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facader afsøgt, da mejerne her er
lettest at få øje på. Enkelte af de
besøgte byer var for små til, at
det var muligt at tilbringe en hel
time med eftersøgningen. Samtlige
mejere blev indsamlet, men kun
Gaffelmejer omtales her. Ud over
den systematiske landsdækkende
indsaml ing stammer oplysningerne
fra www.fugleognatur.dk og fra
privatpersoner, ligesom enkelte
spredte oplysninger fra Internettet
er medtaget i opgørelsen af artens
udbredelse i 20 l O.
Da vi i flere år har forventet an-

komst af Gaffel mejer, er nogle
af lokaliteterne besøgt også i de
forudgående år. De fleste af disse
besøg var negative, dvs. der blev
ikke fundet Gaffelmejer. Disse
negative observationer er imidlertid
af stor betydning; de kan måske
ikke fortælle os præcis, hvornår
Gaffelmejer er ankommet til den
respektive by, men de fortæl ler med
sikkerhed, at Gaffelmejer endnu
ikke er en udbredt og almindelig
art. Nogle steder blev Gaffelmejer
ikke observeret under de systema
tiske l -times observationer, men
efterfølgende set under "tilfældige"
besøg. Andre byer blev ligeledes
besøgt forgæves, hvor observatio
ner af Gaffelmejer dog senere er
indløbet til www.fugleognatur.dk.
Arten er derfor med stor sikkerhed
endnu mere udbredt i landet, end
det nuværende udbredelseskort
angiver.
Resultater

Udbredelseskortet (Fig. 2) viser
alle de fund af Gaffelmejer i Dan
mark, som vi bar kendskab t i l . Det
fremgår, at Gaffelmejer allerede nu
i 20 l O kan findes udbredt over stort
set hele landet, dog mangler den
stadig i store dele af det nordvest
l ige Jylland samt Sydsj æl land og
Lolland-Falster, hvorfi·a der hver
ken er gjort registreringer under de
systematiske undersøgelser eller
indrapporteret tilfældige fund. Vore

Gaffe l m ejer

Dicranopalp us ramosus

Figur 2. Udbredelse af Gaffelmejer i Danmark, som den er kendt 20 l O. Sorte cirkler: Gaffelmejer fi.mdet; åbne
cirkler: Gaffelmejer eftersøgt men ikke fundet. Kortet viser både forfatternes egne registreringer, personlige
oplysninger samt fund publ iceret på www.fugleognatur.dk.
Kno wn distribution of D icranopalpus ramosus in Denmark by the end o f the 20 l O season, based on a nation-wide
survey o f harvestmen in most larger Danisk towns, supplemented by personal information and sightings repot·ted to
the internet site www.fugleognatur.dk. Black ciJ·cles: the species recordecl; open circles: localities surveyed but the
species was not founcl
negative observationer fra årene
frem til 20 l O (Tabel l ) tyder på, at
invasionen faktisk er sket inden for
den korte årrække siden midten af
OO'erne. I 2008 blev Sønderborg,
Å benrå, Haderslev og Ribe under
søgt med samme grundighed som
i 20 l O, men uden resultat. I 2009
fandtes Gaffelmejer i Å bemå og i
20 l O også i Sønderborg og Ribe.
En meget stor indsamling af mejere
i Grenå i 2009 gav ikke Gaffelme
jer; det gjorde den systematiske
indsamling i 2 0 1 0 heller ikke, men
senere samme år blev et enkelt
individ fundet her.

Gaffelmejer kan blive en talrig art i
Danmark. Werner Meng har således
rapporteret 2 1 eks. fra Skelager v.
Århus, og ST har set 28 eks. på to
bygninger i det nordlige Sønder
borg. Uneler de systematiske l -ti
mes indsamlinger blev højst 6 eks.
observeret på en lokalitet. Disse
iagttagelser tyder på, at arten kan
opbygge meget tættere populationer
i Danmark end dem, vi for det me
ste ser nu, men endtul kun få steder
har nået at gøre det. Dette er også,
hvad man forventer af en så aggres
sivt invasiv art.
Diskussion

Enkelte observationer tyder på at

Kun tre år efter, at Gaffelmejer før-

ste gang blev observeret i Danmark,
har arten spredt sig over det meste
af landet. lnvasive arter kan spredes
over nye geografiske områder på
to forskell ige måder (Hengevelcl
1 989): l ) enten uclbrecles de som en
invasionsbølge over en bred front,
idet overskudelet fra en mættet
population spredes til naboområder,
hvor de slår sig ned og opbygger
en ny population (kortdistance
cliffusion til naboområcler); eller 2)
enkelte langdistance-spredere etab
lerer sig på en lokalitet langt fra
oprindelsesstedet og etablerer her
en isoleret population (springvis
spredning); egnede habitater i det
melleml iggende område udfyldes
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Tabel l . Oversigt over lokaliteter
hvor forfatterne gentagne gange
i 2000'erne har eftersøgt mejere
på hus- og kirkegårdsmure. +
Gaffelmejer fundet, -- Gaffelemejer
eftersøgt men ikke fundet. Der
foreligger ingen systematiske
eftersøgninger i 2004-2006. Kbh.=
København.
Locolilies surveyedfor D. ramosus
muflip/e limes dtll'ing lhe 2000s. +
lhe species recorded; -- lhe species
nol recorded. Kbh. =Copenhagen.

enten ved a) diffusion fra oprinde
lige og/eller den nye population,
eller b) ved gentagen springvis
spredning fra oprindelsespopula
tionen. Ved springvis spredning
udvides artens samlede geografiske
område meget hurtigt, da spred
ningen er uafhængig af den lokale
populationsvækst Gaffelmejerens
spredning til (og i) Danmark følger
tydeligvis mønstret for langdistan
ce-spredning. Da arten i Tyskland
endnu kun findes i de vestligste
egne samt Slesvig-Holsten (se ud
bredelseskort på www.arages.de),
ville man ud fra diffusionsmodellen
forvente en spredningsbølge, der
først ville opfylde Søndeijylland, i
anden omgang Midtjylland og Fyn,
og til sidst Sjælland. Da det første
danske fund blev gjort på Fyn og
efterfølgende forekomster i geo
grafiske yderpunkter som Skagen
og København - mens arten endnu
er fraværende eller yderst fåtallig i
mange mellemliggende byer - pe
ger det mod langdistancespredning
med etablering af i første omgang
isolerede populationer. Om vi på
nuværende tidspunkt kan se tegn
på "opfyldning" af lokaliteter fra
tidligt etablerede danske popula
tioner er svært at afgøre. Kun i det
sydligste Søndeljylland er arten
fundet i alle besøgte byer. Her kan
der både være tale om diffusion
fra tyske populationer og "lateral"
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Lokalitetlår
Fjerrits ev
Thisted
Ringkøbing
Herning
Silkeborg
Grenå
Århus nord
Århus syd
Nørre Sned e
Kolding
Vejen
Haderslev
Åbenrå
Sønderborg
Ribe
Kbh.-Nørrebro
Præstø
Ste e

2003

2007

2008

2009

+

+

2010

+
+
+
+
+
+
+

diffusion fra danske. Fortsætter
spredningen og populationsudvik
lingen med sanliDe fart som hidtil,
kan det forventes, at arten inden for
de nærmeste par år vil have udfyldt
også de nu tomme områder. Det vil
så også være interessant at holde
øje med, om den kan fortrænge
andre mejerarter samt sprede sig til
andre habitater, sådan som Orange
Vægmejer tilsyneladende gjorde,
efter at den var blevet talrig (Toft
2004).

spredning fra etablerede danske
populationer. Det nuværende udbre
delsesmønster (Fig. 2) kan tolkes
som resultat af transport langs den
østjyske motorvej, motorvejen over
Fyn til København, samt (turist?)
trafik langs den jyske vestkyst.
F ormodninger om artens spredning
er dog hæmmede af, at denne aldrig
er direkte observeret, og at vi endnu
ikke har nogen viden om, i hvilket
stadium (voksen, juvenil e ller æg)
dyrene spredes.

Gaffelmejer kan næppe gennemføre
denne lynspredning helt ved egen
hjælp. Det er den mest udbredte
mening, at det forgår med bi ltrafik
ken (No01·dijk et al. 2007). Arten
forekommer på husmure, inkl. gara
ger, og kan derfor nemt forvilde sig
ind i et køretøj, ligesom fx transport
af potteplanter hurtigt kan flytte
æg eller juvenile/voksne individer
over lange afstande. Et væsentligt
argument for menneske-assisteret
spredning er, at naturlige barrierer
som vand tilsyneladende ingen
hindring er. Arten er således fundet
på Læsø, inden den er nået til Vi
borg. Dette faktum, samt at arten
endnu kun få steder har opnået høje
populationsstørrelser, kunne tyde
på, at koloniseringen af de enkelte
byer fortsat skyldes indførsel fra
populationer syd for Danmark og
kun i mindre udstrækning lateral

Den globale opvarmning kan godt
have betinget spredningen af Gaf
felmej er, men udvidelsen af ud
bredelsesområdet i Nordeuropa er
gået alt for stærkt til udelukkende
at have denne årsag. Det kan natur
ligvis ikke udelukkes, at genetiske
ændringer kan have medvirket til at
udvide artens potentielle udbredel
se, men også dette vil være meget
spekulativt. Der er snarere tale om
at en tidligere (ukendt) sprednings
barriere nu er fjernet, så arten kan
udfylde det geografiske område,
den hele tiden har været tilpasset.
Gaffelmejer synes således at- være
ganske kuldetolerant og er blevet
observeret helt ind i december,
endog efter perioder med slud og
relativt hård nattefrost. Den store
udvidelse af forekomsten i Dan
mark i 20 l O er desuden observeret
efter den forholdsvis strenge vinter

2009- 1 O. En analyse af samtlige
eksotiske edderkoppearter, som har
etableret sig i Europa i det seneste
halve århundrede, viser, at etab
lering af populationer korrelerer
med volumen af den globale handel
(Kobelt & Nentwig 2008). Hvis det
er rigtigt, at Gaffe lmejer spredes
med bi !trafik, er den øgede trafik
givetvis en medvirkende faktor.
Man kan dog argumentere for, at en
gradvis ændring af trafikintensite
ten ikke umiddelbart forklarer en så
pludselig og massiv invasion som
den, vi ser hos Gaffel mejer. Det
er dog heller ikke sådan, sammen
hængen skal forstås. Det drejer sig
snarere om, at en mindre udvidelse
af udbredelsesområdet har bragt
arten i kontakt med en allerede ek
sisterende trafikstrøm, som derefter
har ført til en pludselig yderligere
udvidelse af udbredelsen.
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NATU RFOTO G RA F E N FORTÆ L L E R
U nik oplevelse
med grævlinger
Tirsdag d. 9. juni om aftenen om
kring klokken syv satte jeg mig
u d til en grævlingegrav. Jeg havde
kameragrejet med i tilfælde af, at
jeg skulle være heldig at få et glimt
af grævlingerne. Forsigtigt listede
jeg rundt ved graven for at finde
det rigtige sted at sidde, så der ikke
var grene og andet som generede et
ellers godt grævlingefoto.
lang tid skete der ingenting, og
det var sin sag at sidde musestille

I
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og vente. Men belønningen kom
lige omkring kl. 2 1 .30, da en unge
stak hovedet op. Nu var venteti
den, det sovende ben og myggene
glemt, for nu skete det. En efter en
kom mårdyrene op af deres hul i
skovbunden, og i løbet af den næste
time havde jeg en af de skønneste
og mest unikke naturoplevelser.
De to forældre og de tre halvstore
unger muntrede sig lige udenfor
graven med at samle redemateriale,
snuse og lege. De tumlede rundt og
af og til kom der små lyde. Ungerne
tumlede ikke bare med hinanden,
men forsøgte også af og til at ind
drage de voksne i legen. Ofte med

det resultat at en unge blev sat på
plads med et afværgende bid fra
den voksne eller blev holdt fast i
nakkeskindet
I den tætte bevoksning var der stort
set ingen lys, så ti l sidst måtte jeg
slukke kameraet og bare nyde denne
skønne aften i selskab med de her
spændende dyr, som man normalt
kun ser et glimt af på vej hjem i
bilen en sen aften.

Tekst ogfotos: Morlen Hilmer
Seflere af Morten Hilmers fotos på
www.hilmer-koch.dk og
WWH( de(fi'ieliv. dk

NATU RFOTO G RAF E N FORTÆ L L E R

Grævlingetmger i trav efter hinanden fotograferet i Marselisborgskoven d. 9. juli 20 I l . Ungerne er i juni 3-4 md.
gamle og vejer 3-6 kg. Foto: Morten H ilmer Se flere af Morten Hilmers fotos på www.hilmer-koch.dk og www.
detfrieliv.dk
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FAKTA OM GRÆVUNG
Fødsel og udvikling: Grævlingeunger fødes fra slutningen af februar til midten af marts. Ved fødslen er de blin
de og nærmest lyserøde med en fin gråhvid silkeagtig pels. De er kun ca. 1 2 cm lange og vejer omkring 1 00 g
når de bliver født. De begynder at komme op fra graven, når de er omkring 9 - 1 O uger gamle. l 6-7 ugers alderen
begynder grævlingeungerne at udforske gravens undetjordiske gange. Hungrævlingen dier ungerne til de er
mindst 1 2 uger gamle. Kun i sjældne tilfælde bringer hungrævlingen større bytte hjem til ungerne. l starten
gylper hungrævlingen føde op til ungerne. Senere lærer ungerne at følge hende ud i terrænet for at søge føde.
Vægt: En voksen hangrævling vejer fra 9- 1 7 kg, enkelte helt op til 25 kg. Hungrævlinger vejer ca. 3 kg. mindre.
Levevis: Grævlinger bor i "klaner" dvs. familiegrupper, som regel på 3 - 1 O voksne grævlinger. Som regel føder
kun en hungrævling i klanen et kuld unger på 2-3 unger. Grævlinger samler redemateriale til graven. Blade og
græs skrabes fri med forbenene. Redematerialet holdes under maven og transporteres af grævlingen baglæns i
små ryk hen til og ned i graven. En aktivitet som hyppigt kan ses ved grævlingegraven.
Føde: Størstedelen af grævlingens kost består af regnorme og andre små hvirvelløsedyr, men også padder, mus,
korn, snegle, fugle og. æg, og om efteråret bær og frugt, indgår i grævlingens føde.
Fredet: Grævlingen er siden 1 994 totalfredet i Danmark.

Kilder:
Clark, M 1 992: Badgers. -Wittet Books. London 1 28pp
Kruuk, H 1 889: The Social Badger. - Oxford Universily Press. 1 55 .

Madsen A B & Asferg T 2002: Grævlingen. - Natur o g Museum 4 1 (4): 35pp

Niel, E 1 986: The Natura! History of Badgers. - Croom Helm. London & Sidney. 238pp.
Red.

Grævling ved ynglegrav i Marse
lisborgskoven. Grævlingegraven
finder man ofte på en bakke i en
skov eller anden bevoksning.
Grævlingegt·aven kendes fra rævens
på fugen i opskrabet, som dannes
når grævlingen bakker ud af graven
med jord under sig. Foto: Morten
Hilmer
Se flere af M01·ten H ilmers fotos
på www.hilmer-koch.dk og www.
dettl·ieliv.dk
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Kommende arrangementer

Tur til Klosterheden

30. september.
Mødested og tidspunkt oplyses senere. Udgifter til fællestransport
oplyses senere.
Oplev bæverne og krondyrene på Klosterheden.
Tilmelding senest 14. september til Amdi; benteogamdi@mail.dk
Arrangeres af Dansk Pattedyrforen ing. www.pattedyrforening.dk

Ulven lwmmer?

25. oktober kl. 1 9.00 på Naturhistorisk Museum
Gratis entre
Thomas Bjørneboe Berg fra Naturama fortæl ler om sine personlige
erfaringer med Ulve i Grønland og om problematikken omkring ind
vandrende ulve i Danmark. I samarbejde med Dansk Pattedyrforen ing.

Ha vorredgydning

6. november - Mødested og tidspunkt oplyses senere.
Arrangenemtet er gratis og åbent for alle.
Museumsinspektør, Frank Jensen fortæller om havørredgydning ved
Giber A. I samarbejde med Naturhistorisk Museum www.naturhisto
riskmuseum.dk
Vinterarrangement med æbleskiver og gliigg

l 5. december

Mere om arrangementet senere . . .

Læs mere om Jydsk Forening For Naturvidenskabs arrangementer på
foreningens hjemmeside: www.j ffn.dk
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Afholdte arrangementer
Tu r

til Randbol Hede

Lørdag den 9. juli mødtes otte med
lemmer med Peer Bøgsberg og frue
ved Randbøl kirke, hvorefter vi i
samlet flok kørte ud til P-pladsen
ved Randbøl Hede. Der samledes vi
i h·e biler og kørte ud til månerudelo
kaliteten længst mod vest på heden.
Vi så månerude som dog var næsten
afblomstret, porse, tormentil, mælke
urt og mange andre planter samt en
stålorm og en enkelt rød glente.
Efter at bave botaniseret lidt der,
kørte vi tilbage til p-pladsen, hvor
vi indtog den medbragte frokost i
dej ligt vejr kun afbrudt af et enkelt tilløbsstykke, nemlig en irissommerfugl, som havde sat sig på
den nærmeste skraldespand. Efter
frokost skulle vi videre ud på heden.
Imidlertid trak det op til regn, og på
vej ud over heden kom da også en
god tordenskylle. Men ifØ!t regntøj
og regnslag blev turen alligevel gen
nemført og Peer Bøgsberg fortalte
om naturen og kulturens påvirkning,
om lyng og blåtop, og der blev rigtig
botaniseret. Det rækker for vidt at
nævne alle arter, men vi fandt flere
månerude, ulvefod, vårkobjælde og
en enkelt plettet gøgeurt og meget
mere.
Det var en længere tur over heden,
og vi var tilbage på p-pladsen ca.
1 6. 3 0, så turen sluttede her. Inden vi
skiltes, var der dog enighed om, at
en sådan tur måtte vi bestemt have
igen til næste år - dog helst en smule
før - helst midt i juni måned, hvor
måneruderne stadig står i fi.IIdt flor.
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Mose-Troldurt. Foto: Bente og Amdi Nedergaard

Frokstpause i det grønne. Foto: Bente og Amdi Nedergaard

fortsat fra omslagets side 2.
gelser for store mængder engfugle
og skabe ynglesteder for fx klyder
og terner. Genskabelse af Filsø med
hjælp fra Åge V. Jensens fonde er
endnu et ambitiøst projekt, som for
mentlig i fremtiden vil få stor betyd
ning for områdets dyreliv.
Vi kan ikke skyde os ud af proble
merne med faldende bestande ved
at bekæmpe rovdyr. Bestande som
trives kan bære prædation. Fx trives
Rådyr, Ringdue og Grågæs godt i
vores moderne kulturlandskab. Vi

bør derfor tilstræbe at skabe natur
typer, hvor bestande kan trives og
bære en naturlig rovdyrbestand. El
lers skal vi fra nu af og til evig tid
diskuterer hvilke hjemmehørende
arter, som skal lade livet til fordel
for andre. Hvem skal bestemme,
hvor mange individer der skal være
af den ene og den art?
At bortskyde ræve er at flytte fokus
fra det, der er den egentlige årsag
til de ændrede bestande- nemlig et
radikalt forandret naturgrundlag. Vi

bør i naturdebatten også forholde os
til, om vi med vores naturforvaltning
vil fastholde et idealiseret "Morten
Korch" landskab, som i en relativ set
kort tidsperiode har favoriseret man
ge af de arter, som vi i dag kæmper
for at bevare et bestemt målsat antal
af. Måske skulle vi prøve at "desig
ne" en mere selvregulerende "Dansk
Natur version 2000".
Naturpleje er i dag mange steder en
evig "kamp" imod naturens egne
dynamiske kræfter.
Red.

Ræv ved ynglegrav med fasan til hvalpe11. Foto: Morten H ilmer. www.hilmer-koch.dk

En ny rapport fra 2 0 1 l fra Dyrenes Beskyttelse: "Baggrund for regulering af ræv" udarbejdet af Sussie Pagh kan til
sendes som pdf. ved henvendelse til Michael Carlsen, Dyrenes Beskyttelse, mail: mc@dyrenes-beskyttelse.clk

FLORA OG FA U N A

HÆ FTE 117( 2)

udgives af NATURHISTORISK
FORENING FOR JYLLAND
med støtte fi-a Undervisningsministeriets
tips/lottomid ler.
Udkommer med 4 hæfter om året.
Hjemmeside: www.floraogfauna.dk
se også: www.naturhistoriskguide.dk
Formand: Eigil Holm, ByskO\'Vej 4,

Ditte Guldager Christiansen: Unikke rene hybrid-bestande af Grøn Frø,
Pelophylax escu/entus - genotypebestemmelse, populationsstruktur og
reproduktion
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Ole Secher Tendal & Jørgen Olesen: En ny krabbe i den danske fauna:
Goneplax rhomboides
43
...............................................................................

875 1 Gedved. tlf. 75 66 5 1 30
eigil.holm@pc.dk, www.eigilholm.dk
Abonnement kan tegnes ved henven
delse til ekspeditionen. Personlige
abonnenter: kr. 1 90,00 pr. årgang (incl.
moms). Institutioner: kr. 2 1 5,00 pr.

kr. 230.

årgang (incl. moms) og udlandsabon.

Ekspedition: Bibl ioteket, Naturhisto
risk Museum, Universitetsparken, 8000
Århus C. Tlf. 86 1 2 97 77 ( 1 0- 1 6).
E-mail : nm@nathist.dk. Girokonto nr.
7 06 87 86.

Søren Toft & Morten D.D. Hansen: Gaffelmejerens (Dicranopalpus
ramosus) lyninvasion i Danmark .
.
.
. .
.
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Nantr på Bornholm, 9. årg (Jens Reddersen) .
Lars Gej l : Fugleliv i haven (Jon Feilberg)
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Jens Reddersen (zoologi), Bykrogen
3, 8420 Knebel. tlf. 8635 0820, jens.

& teknik), FO-Aarhus,

reddersen@vip.cybercity.dk; Sussie
Pagh (layout

Frederiksgade 78C, DK-8000, Århus
C., E-mail:sp@fo-aarhus.dk
Bestyrelse: Eigil Holm (formand),
Peer Høgsberg (kasserer), Arn Gylden

W ind

holm, Benjamin Øl lgaard, Per Egge
Rasmussen, Henrik Se li, Peter
(sekretær).
Trykt hos EJ Graphic, Århus. lSSN
00 1 5-3 8 1 8

Forsidefotos:
Grøn Frø Pelophykcr escu/entus Foto: D itte Guldager Christiansen
Goneplax rhomboides. Foto: Martin MacNaughton
Gaffelmejer Dicranopalpus ramosus. Foto: Morten D.D. Hansen
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