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fredet- men hjemløs
Det vakte berettiget opsigt, da Agnete Bis
g aard i 1949 kunne publicere fundet ved
A benrå af biergsalamanderen, en padde
art, der hidtil ikke var kendt fra Dan
mark. Bjergsalamanderen kom på aviser
nes forsider, og på professor R. Sparcks
ini tiativ blev arten fredet efter Naturfred
ningsloven som den eneste danske padde,
der til dato har opnået denne særlige ære.
For øjeblikket dmftes betimeligheden af
at frede alle vore padde- og krybdyrar
ter. Disse dyr er gået katastofalt tilbage
i antal i de seneste år, og det skønnes
at man må gribe til effektive foranstalt
ninger, hvis man vil bevare en dansk pad
de- og krybdyrfauna. Men som Agnete
Bisgaard m. fl. gør opmærksom på det i
en artikel i dette hæfte af Flora og Fauna,
er det ikke tilstrækkeligt med en arts
fredning. Man må først og fremmest
søge at bevare egnede biotoper, hvor
dyrene kan finde føde, skjul, passende
mikroklima og muligheder for forplant
ning og vinterdvale.
For paddernes vedkommende må bio
topen indeholde smådamme og vandhul
ler, hvor forplantningen kan finde sted.
Disse vandansamlingers eksistens er i de
fleste tilfælde kulturbetinget Tørvegra
ve, mergelgrave og kreaturvandingshuller
bl. a. er deres oprindelse. Tilgroning, op
fyldning eller dræning deres endeligt.
Deres antal og varighed er således stærkt
afhængig af menneskelig virksomhed. De
bevares ikke ved en passiv fredning. De
må til stadighed vedligeholdes eller for
nyes. En sådan aktiv naturpleje er nød
vendig, hvis vi vil beholde vores padde
fauna i de kommende år. Dette skal for
stås som en særlig appel til landbrugets
og skovens folk. Uden en interesseret, ak
tiv og målbevidst indsats fra deres side
med hensyn til opretholdelse af en ræk
ke småvande vil en fredning af padderne
kun have ringe effekt.
Sammenfattende må det fastslås - og
dette gælder ikke alene for padderne at det ikke er tilstrækkeligt at frede en
dyreart. Man må også sørge for at den
ikke bliver hjemløs ved ubetænksom øde
læggelse af dens levesteder.

E. N.

Ligesom i de to foregående år må vi
også i 1979 slå to hæfter sammen. Flora
og Fauna vil derfor udkomme som et
dobbelthæfte i december.

Bjergsalamanderen (Triturus alpestris Laur.)

i

Danmark

Nyere undersøgelser i 1975-1978
Af Agnete Bisgaard, Harald Knutz, Kirsten Mikkelsen, Uffe Schear Mikkelsen
og Lars Weitemeyer
(A.B., Borgmester Finks Gade 13, l., 6200 Aabenraa)
Mitt deutscher Zusammenfassung

INDLEDNING

Når bjergsalamanderen (Trit-urus alpestris alpe
stris Laur.) forekommer her i landet (Bisgaard
1949 a), er det lidt af en mærkværdighed. Dens

den nordligste forekomst i Europa. Afstanden
i luftlin-ie mellem Schwabsted og Aabenraa er
lidt over 70 km.

egentlige hjem er bjergegne i Centraleuropa.
Her findes den almindeligvis i kolde, næsten
vegetationsløse skovdamme samt i almindelige
damme, søer og langsomt rindende vandløb.
(Arnold & Burton 1978). Den kan findes op til
en højde af ca. 2700 m o.h., og er dermed den
europæiske salamanderart, der findes højest
oppe. Hvor den forekommer i lavere terræn,
er den ofte sammen med de andre salamander
arter.
Dens hovedudbredelse har den som omtalt
i Mellemeuropa, Alperne taget i videste betyd
ning. Herfra strækker dens udbredelsesområde
sig mod syd og nord i Europa, som vist på kor
tet fig. l. I Nordtyskland er den kendt fra
spredte forekomster i nærheden af Hamburg og
Neumiinster, ved byerne Schwarzenbeck, Ah
rensburg, Wohldorf, Hademarschen og Hohen
westedt (Mohr 1926). Se kortet fig. 2.
Såvel i Holsten som i Sydslesvig er den yderst
sjælden, hvilket også fremgår af nyere littera
tur, der behandler naturbeskyttelse og land
skabspleje i Slesvig-Holsten. Her betegnes den
som »Hochgradig bestandsbedroht. Seit Jahren
nur noch punktformig in Schleswig-Holstein
anzutreffen.«
S. Jaeckel (1954) omtaler et fund, som han
gjorde den 14.5.1953 i et skovparti ved Schwab
stedt (nær Frederiksstad) af et eksemplar (en
han) under barken på en stub, og han opgiver
dette som det nordligste findested i Europa.
Men allerede i 1949 var den omtalt i FLORA
OG FAUNA som dansk art, fundet ved Aaben
raa (Bisgaard 1949 a). Her er altså foreløbig

FOREKOMSTEN I DANMARK
Dyret blev i første omgang fundet og
bestemt som bjergsalamander i 1948 af
en 12-årig skoledreng, Uwe Hanel, i et
vandhul i Aabenraas vestlige udkant.
Zoologisk Museum i København fik den
til verifikation, og af de tre eksemplarer,
der blev tilsendt museet, findes de to nu
i konserveret stand i museet.
Fundet blev omtalt i alle aviser og
i flere videnskabelige tidsskrifter (Bis
gaard 1949 a, b, c). Dyrene blev forevist
i Dansk Naturhistorisk Forening ved et
medlemsmøde i 1949, og professor R.
Sparck tog initiativet til at få en fred
ning i gang. Denne blev vedtaget og ud
formet således »
at dyret skal være
fredet overalt i Danmark, således at ind
samling af denne dyreart kun må ske i
videnskabeligt øjemed efter forudgående
indhentet tilladelse af Naturfredningsrå
det. Overtrædelse heraf straffes med
bøde . . . Statsministeriet den 12. juli
1951 « . For øvrigt er det den eneste dan
ske padde, for hvilken der er iværksat
en fredning (Nørrevang & Meyer 196772).
Selv fik jeg (A.B.) dyret at se den 4.4.
1949 for første gang. Det lå i et vand
fyldt hestehovspor i en mark nær en
skov. Det sidste jeg i første omgang så
til det meget smukke dyr, var den 30.4.
61, da jeg sammen med to elever fik op-

Flora og Fauna 85: 27-36. Arhtts 1979.
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Fig. l. Kort over bjergsala
manders forekomst i Eu
ropa. Efter Buresch & Zon
kov 1941.

fisket - og selvfølgelig udsat igen - 8
hanner og 7 hunner fra en stor gammel
vandfyldt lm·grav. Desuden fandt vi en
kelte eksemplarer i nogle ganske små
vandansamlinger. Jeg har noteret mig,
at ejeren ville udsætte fisk i søen, men
ikke tænkt videre over dette. I 1974
fandt jeg søen fuld af gedder og andre
ferskvandsfisk, men ingen bjergsalaman
dre. Denne sørgelige kendsgerning gjor
de, at man måtte betragte bjergsalaman
derens liv i Danmark for afsluttet, da
man heller ikke fandt den i de andre små
vandhuller.
NYE UNDERSØGELSER
I 1975 omtalte jeg (A.B.) tilfældigvis i en
HF-klasse dette resultat, hvorefter en
elev gjorde mig opmærksom på, at han
kendte et findested. Med hans angivelse
og påvisning af stedet startede vi - et
hold på snart 4 snart 5 personer med
forskellig naturhistorisk uddannelse og
interesse - vore undersøgelser, i øvrigt
tilskyndet dertil af et brev fra professor
Niels Haarløv, som dengang ( 1974) var
fungerende formand for Naturfrednings
rådet Vi bemærkede desuden, at dr.
Arne Schiøtz (1971) skriver om bjerg
salamanderens forekomst i Danmark:
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»Vi savner nyere oplysninger om bestan
dens udvikling i Sønderjylland.« Det
blev os magtpåliggende at genfinde det
sjældne dyr i flere vandhuller, og der
med begyndte de nye undersøgelser.
I 1975 fandt vi dyret i 5 vandhuller,
i 1976 i ialt 17 vandhuller og i 1977 i
i alt 34 vandhuller (alle huller sammen
lagt). Det ene er gået tabt (1977) ved
dræning. I 1978 har vi ikke gjort nye
fund af dyret. Det vanskeligste er i og
for sig ikke at finde dyret i et vandhul,
men at finde vandhullerne. De er nem
lig oftest ganske små, og da de fleste af
dem ikke er afsat på kort, må man lede
dem op.
Såvel i 1977 som i 1978 udstrakte vi
vore undersøgelser til et ret stort om
råde, således er vandhuller i Pamhule
Skov, Hovslund Skov, på Løjtland og
i egnen mellem Aabenraa Fjord og vejen
til Sønderborg (Minutvejen) undersøgt
ved endagsbesøg, så grundigt som vi har
har kunnet. Ligeså har vi undersøgt
vandhuller i skovene ved Bjergskov, Grå
sten, Padborg, og en enkelt dag har vi
undersøgt vandhuller i skovene vest for
Flensborg.
Skovene ved Sønderborg på Als er
ligeledes set efter, samt vandhuller i

Vilsbæk Krat og mosehuller ved Hostrup
Sø. Vi undersøgte i 1976 i alt ca. 75
vandhuller og i 1977 150 vandhuller. I
1978 har vi ikke optalt vandhullernes
antal.
Alle disse eftersøgninger har som re
sultat givet, at der findes mange lokali
teter med såvel den lille som den store
vandsalamander, men kun i vandhuller
ne nær Aabenraa har vi desuden fundet
bjergsalamanderen.

15 flere eller færre sorte pletter under
hovedet eller ved strubepartiet.
Hannen er i forårsdragten blålig på
siden og med »leopardpletter« på krop
pens sider. I hele ryggens længde har
den en ganske lav liste eller kam, ca.
1-2 mm høj, utakket og afvekslende gul
og sort. Det gule og sorte mønster fort
sætter på halen såvel på over- som på
undersiden. Dens navn blandt drenge,
der fisker efter salamandre, var tidligere
»den blå« eller » den med rød' mav'«,
hvilket stemmer godt overens med den
ovenanførte farvebeskrivelse.
På oversiden af krop og hale ses en
svag mannorering, dog mest udtalt hos
hunnen, som for øvrigt il<ke har eller
kun i svag grad besidder hannens blå
sidefarve. Hos hunnen kan man ikke
tale om egentlige >>leopardpletter«, men
nogle mindre pletter findes dog på krop
pens sider. Den har ingen tofarvet liste,
og den er ikke - bortset fra bugens røde
farve - særlig farvestrålende.
Hannen er den mindste af de to køn.
Vi har i to år i h·æk (1977 og 1978) op
fisket og målt et ret stort antal bjerg-

BJERGSALAMANDERENS
UDSEENDE OG STØRRELSE
Arten må betragtes som vor smukkeste
halepadde. Dens orangerøde uplettede
bug gør, at man ikke kan forveksle den
med de andre arter, som begge har plet
ter på bugen. Bugfarven kan variere fra
teglstensrødt til gulrødt og gult (safran
gult). Af 27 hanner var de 25 røde og
2 gule, af 23 hunner var 8 røde og 15
gule på bugen.
På undersiden af hovedet kan der
være nogle ganske små sorte pletter. Af
27 hanner havde 6 de små pletter mere
eller mindre udtalt, af 23 hunner havde
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Fig. 2. Kort over de fra lit
teraturen kendte forekom
ster af bjergsalamander i
Slesvig-Holsten og Dan
mark.
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Tabel l. Bjergsalamandernes størrelse
i Juvelhullet

dato

køn

antal
målt

længde i mm
Cl)

.....

�
.s
8

19.6.77
27.6.77
24.5.78

<j?
o
<j?
o
<j?
o

.....

·�
d

Cl)
bO

Cl)

.....
V>
....

IS>

.....
V>

48
34
20
14

87
74
92
79

99,3
82,8
100,0
82,8

106
87
115
90

23
27

90
77

101,7
87,0

1 10
91

salamandre fra en senere omtalt lokali
tet, Juvelhullet, der e·r ganske lille, og
hvor det er ret let at få fat på dem.
Resultatet af målingerne ses af tabel l.
Som det ses varierer længden en del,
men gennemsnittet for hannen er 8,4 cm
og for hunnen 10,0 cm.
BIOTOPEN
De vandhuller, hvori dyret lever, er of
test ganske små, 10-15 m i diameter el
ler mindre. I et enkelt tilfælde, den tid
ligere omtalte lergrav, var diameteren
over 100 m. Hullerne er ofte ret dybe i
forhold til størrelsen, men vi har også
fundet bjergsalamanderen i fladvandede
huller.
De fleste af vandhullerne ligger i skov

eller ved skovkanter. Vi har aldrig fun
det dem i andet end løvskov, og afstan
den fra en skov har ikke oversteget 80 m.
Hullerne ligger heldigvis ofte i afsides
egne af skovene, men de bedste ligger
desværre ret udsat nær ved alfarvej. De
ligger tit i meget smukke omgivelser
med store marker ind imellem skovpar
tier og levende hegn, der fører tanken
hen på de svenske løvenge.
Nogle af vandhullerne kan være helt
uden vegetation, af og til med nedfaldne
grene og blade i bunden, men de fleste
har en vegetation med Manna-Sødgræs
(Glyceria fluitans) og Svømmende Vand
aks (Potmnogeton natans). Vejbred-Ske
blad (Alisma plantago-aquatica) er ikke
ualmindelig. Desuden kan Smalbladet
Vandstjerne (Callitriche hamulata) og
Almindelig Kildemos (Fontinalis anti
pyretica) findes. I nogle vandhuller fin
des Vandpest (Elodea canadensis), og i
andre kan man se Almindelig Vandra
nunkel (Ranunculus aquatilis). Af og til
ses Kransnålalge (Chara fragilis).
I mange af hullerne er der et rigt dy
reliv med insektlarver, krebsdyr og tæ
ger, såvel som den store og den lille
vandsalamander.
De fleste vandhuller, hvori vi har fun
det bjergsalamanderen, benyttes til

Fig. 3. Bjergsalamander,
han og hun. (A. Bisgaard
fot.)

30

kreaturvanding. Efter oplysning fra en
landmand på egnen er nogle af vand
hullerne tidligere mergelgrave, men det
gælder sikkert ikke dem alle.
Det antal huller, hvori vi med sikker
hed har fundet dyret, er som nævnt 34.
Men dette tal må være et minimumstal,
da man aldrig kan være sikker på, at
manglende fangstresultat er ensbetyden
de med, at dyret ikke findes deri.
TO KARAKTERISTISKE
LOKALITETER
Undersøgelserne i 1977-78 over bjerg
salamanderens årstidsvandringer og le
vevilkår var især koncentreret om to
vandhuller, hvori vi fra tidligere år vid
ste, at der var mange salamandre.
Hjørnehullet har fmm som en ligesi
det trekant med en sidelængde på ca.
14 m. På de to sider er der skov med rø
del, bøg, eg, skørpil og hunderose. På
den sydvest-vest vendte h·edje side er
der dyrket mark uden træbevoksning.
Dybden er ret varieret, idet en del af
hullet har en dybde på 150 cm, mens en
anden del er ret fladvandet med ikke
over 35 cm dybde. Bunden er lyst ler.
Plantevæksten i selve vandhullet er i
den lavere del: Manna-Sødgræs og Al
mindelig Kildemos, mens Svømmende
Vankaks og Vejbred-Skeblad er alminde
lig i den dybere del. En enkelt bevoks
ning af Smalbladet Vandstjerne findes
ved bredden ud imod marken.
Med planktonnet toges en mangfoldig
hed af forskellige krebsdyr, især vand
lopper, dafnier og muslingekrebs. Plan
teplankton var yderst sparsomt, kun en
enkelt grønalge optrådte af og til, men
aldrig righoldigt. I bundmaterialet fand
tes der en del kiselalger.
Af lavere dyr fandtes der ca. 50 for
skellige arter, hvori indgik polypdyr,
fimreorme, børsteorme, igler, snegle,
muslinger, krebsdyr, en art slørvinge,
vårfluer, døgnfluer, guldsmede, vand
nymfer, vandkalve, vandtæger, og vand
mider. På grundlag af denne faunasam
mensætning må vandhullet betegnes som

Fig. 4. Hjørnehullet Biotop for bjergsalaman
der. (A. Bisgaard fot.)

en nmmal næringsrig dam (Abrahamsen
1977).
Hvirveldyrene var repræsenteret ved
de h·e vandsalamanderarter, nogle få
frøer og enl<elte skrubtudser.
Juvelhullet er den blinde ende på en
periodevis udtørret bæk, hvorfra det er
adskilt ved en 50 cm høj lervold. Det er
6 m langt og 1,4 m bredt, og er belig
gende i udkanten af en bøgeskov. Den
meget skyggefulde placering medfører,
at egentlige vandplanter ikke forekom
mer. Bunden består af ler, der er dæk
ket med et 5-10 cm tykt lag blade.
Denne lokalitet var bemærkelsesvær
dig ved, at vi i denne lille vandansam
ling fandt den største koncentration af
bjergsalamandre. Den 19.6.1977 fandt
vi således 20 individer pr. m3• Trods ad
skillige undersøgelser lykkedes det dog
hverken i 1977 eller 1978 at opfiske yn
gel fra dette hul.
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Fig. 5. Juvelhullet Lokalitet med den stø:r;ste
koncentration af bjergsalamandre. (A. Bisgaard
fat.)

ÅRSTIDS VANDRINGER
OG ANTAL
Allerede den 6.3.78 fandt vi ved Hjørne
hullets kant nogle ret ubevægelige eks
emplarer af såvel den lille som den store
vandsalamander. Den 9.3.78 anbragte vi
langs hullets sider 44 glas med lidt vand
i bunden, gravet ned i jorden så glasse
nes kant var i højde med jordens over
flade. De fleste glas blev anbragt i sko
ven ca. l m fra vandhullets kant. Den
14.3. fandt vi de første 6 bjergsalaman
dre, 5 hanner og l hun, i glassene ved
en vandtemperatur på 5° C. Denne dag
fandtes desuden 3 eksemplarer af den
store og 3 eksemplarer af den lille vand
salamander.
Indvandringens forløb er illustreret
ved kurven i fig. 6. Som det ses af figu
ren, er der i alt fanget 25 hanner og 21
hunner. Perioden, der er på ca. 3 uger,
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må anses for stort set at dække dyrenes
indvandring til Hjørnehullet, da der ikke
hverken før eller efter - indtil udvan
dringsperioden - blev fanget bjergsala
mandre i glassene.
Diagrammet viser en god positiv over
ensstemmelse med kurven over vand
temperaturer. Dette tyder på, at tempe
raturforholdene har betydning for ind
vandringens intensitet såvel som for dens
start, der her falder umiddelbart efter
nogle dage med relativt høje vandtem
peraturer. Endelig ses, at indvandringen
for de to køns vedkommende synes at
foregå næsten samtidig.
I slutningen af juni (omkring den 23.)
begyndte udvandringen fra Hjørnehul
let. Den varede i ca. 3 uger og syntes
helt afsluttet den 13.7.78. Temperaturen
var ved begyndelsen af udvandringen
14° og ved slutningen 12° målt i van
dets overflade.
Der fangedes langt fæne dyr ved ud
vandringen end ved indvandringen. Den
højere ydertemperatur har utvivlsomt
betinget en langt større aktivitet, som
har bevirket, at dyrene ikke er blevet i
glassene, men sluppet ud, inden vi fik
dem talt. I alt fangede vi ved udvan
dringen 23 dyr, lO hunner og 13 hanner.
Muligvis kan nogle hunner være forble
vet i vandhullet for at afslutte æglæg
ningen.

Fig. 6. Diagram over fangstresultater for bjerg
salamandre i Hjørnehullet i perioden 1 1.3.-7.4.
78, med kurve over vandoverfladens temperatur
indtegnet.

som der findes mange af i området, men
det er aldrig lykkedes os at finde dem.
Dyrenes mørke rygfarve gør det også
vanskeligt at skelne dem fra jordbundens
farve .

Tabel 2. Bjergsalamandeme i udoand1'ings
perioden ved ltwelhullet
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0) På hver af disse datoer er der fisket
i 10 minutter i et område på 0,6 m2.
På de øvrige datoer er der opfisket så
mange, som det overhovedet var muligt
at få fat i.
Efter optællingen er dyrene i alle tilfælde
sat ud igen.

Salamandrenes årstidsvandringer og
antal i Juvelhullet blev fulgt i 1977 og
1978, dels ved nedgravning af glas om
kring hullet og dels ved opfiskning. Re
sultatet fra 1977 ses af tabel 2.
Ved indvandringen til Juvelhullet i
marts 1978 blev 13 hanner og 4 hunner
mærket ved afklipning af en tå. Ved op
fiskning den 24.5.78 fandtes 11 mærkede
af de opfiskede 50 eksemplarer. Ved be
nyttelsen af formlen for fangst-gen
fangstmetoden til beregning af en popu
lations stønelse fås
50Xl7
11

=

77,

hvilket svarer ret nøje til det antal, der
fandtes i 1977. Se tabel 2.
I efteråret så sent som december har
vi fundet salamanderlarver af alle h·e ar
ter. Nogle af disse bliver sikkert i van
det til næste forår. Vi har i det tidlige
forår fundet ret store larver, der ikke var
helt forvandlede. De voksne salamandre
har vi aldrig set noget til, efter at de
har forladt vandet i juli måned. Vi har
undersøgt grene, sten og gamle stubbe,

FØDE
Der er af forskellige forskere foretaget
undersøgelser over salamandernes føde
valg. Således har Avery 1968 gjort rede
for undersøgelser af både voksne sala
mandre og deres larver. Han har ikke
undersøgt bjergsalamanderen, men en
anden art, T1'itu1'us helveticus, der også
er en bjergform og må antages at have
nogenlunde samme fødevalg som bjerg
salamanderen. Desuden indgår i under
søgelsen også de to andre vandsalaman
dre, den store og den lille. Dyrene blev
dræbt, og maveindholdet hos dem be
stemt. Som hovedregel viste det sig, at
larverne lever af vandlopper, muslinge
krebs og dafnier, mens de voksnes hoved
fødeemner var dansemyggelarver, snegle
og vandbænkebidere. Smith (1969) an
giver, at alle salamandre er forslugne, og
Hagsh·om (1971) angiver, at den store
vandsalamander i hvert syvende under
søgte eksemplar havde fortæret et eller
flere eksemplarer af sin mindre slægt
ning, den lille vandsalamander.
Til alt dette kan vi sige, at der i
Hjørnehullet har været rig lejlighed for
bjergsalamanderne til at forsyne sig med
de nævnte byttedyr.
FJENDER
Vi har ikke kunnet se, om den store
vandsalamander er predator på bjerg
salamanderen, men vi har ofte fundet
bjergsalamandre med forbidte halebræm
mer, ligesom larverne kan have halen
mere eller mindre afbidt. Som et kurio
sum kan nævnes, at vi enkelte gange
har fundet en musling, der havde lukket
sig sammen om en af salamanderens
tæer. Salamanderne har altså fjender.
Hertil må regnes vandkalve og deres lar
ver, rovfisk og enkelte fugle (hejrer og
måger).
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Fig. 7. Larve af bjergsala
mander (t.v.) sammen med
larve af lille vandsalaman
der. (L. Weitemeyer fot.)

Selv om bjergsalamanderen mister en
tå, betyder det ikke meget, da regenera
tionsevnen hos disse dyr er stor. Dette
har vi haft anledning til at konstatere
på de salamandre, vi havde mærket ved
tåafklipning. Allerede efter kort tids for
løb var regenerationen i fuld gang.
FORPLANTNING
Bjergsalamanderen har som de fleste
halepadder en udpræget sexualcyklus
N år de er gået i vandet i det tidlige for
år, anlægger de en meget smuk og farve
rig yngledragt Samtidig modnes køns
organerne, og forplantningen finder sted.
Med hensyn til parringsadfærd og æg
lægning henvises til Bisgaard 1949 b.
I Hjørnehullet sås den 30.4.1978 høj
gravide hunner. Den 16.6.78 var de ikke
mere tykke, så vi må antage, at æglæg
ningen for i hvert fald nogle af hunnerne
må være foregået mellem disse to da
toer. Æggenes udvikling må skønnes at
vare mindst en uge som hos den store
og den lille vandsalamander.
Larvernes udvikling er fulgt ved op
fiskning fra ca. 20 ynglebiotoper. For
nærmere at følge udviklingen i et akva
rium indfangedes den 8.8.1978 tre lar-
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ver af en længde på 12-13 mm. Deres
omh·entlige alder blev anslået til 4-5
uger, og deres udvikling blev fulgt i
akvariet til den 22.10.78. De vigtigste
iagttagelser fra denne periode er resu
meret i tabelS. Det ser ud til, at udvik
lingen fra æg til voksen varer mindst 331/2 måned. At udviklingen også kan
tage længere tid, fremgår af, at vi den
13.11 .77 fandt larver på 31-32 mm, den
19.11 .77 larver på 36-37 mm, og ende
lig den 15.4.78 en overvintret larve med
alle fire lemmer udviklet, men med gæl
ler og hale med tornformet afslutning.
Bjergsalamanderlarven er meget mørk
pigmenteret. Hovedet er noget »kasse
agtigt«. Halen er stumpt afiundet med
en tornlignende spids, der dog kan
mangle. Halen er sortpigmenteret i form
af uregelmæssige pletter, og den er langt
mørkere end halen hos den lille vand
salamanders larve.
BJERGSALAMANDEREN
FØR OG FREMOVER
Man stiller sig ofte det spørgsmål, hvor
dan og hvornår bjergsalamanderen er
kommet hertil. Efter vor mening er det
rimeligst at antage, at den selv er ind-

Tabel 3. Akomieiagttagelser a.f biergsalamanderlamens udvikling
Dato
1978

Alder
uger

8.8.

4 --5

12-13

anlæg

intet

til stede

halen pletvis let sortpigmenteret,
bugvæggen gennemsigtig

21.8.

6-7

17-18

4 fingre

anlæg

til stede

hale og forlemmer pletvis kraftigt
pigmenteret,
bugvæg delvis gennemsigtig

3.9.

8-9

22 -23

4 fingre

5 tæer

til stede

hele dyret pletvis kraftigt pigmenteret
undtagen på bugen

10.9.

9 -10

28-29

4 fingre

5 tæer

utydelig gællerne relativt lange, kraftige og
»buskede«

24.9.

11-12

34-35

4 fingre

5 tæer

borte

30.9.

12 -13

3 7 -38

4 fingæ

5 tæer

8.10.

1 4--15

39 -40

lemmer kraftigere

borte

gæller i begyndende reduktion, larven
tager luft ved overfladen, bugen
uigennemsigtig ensfarvet lys, halebræmmer mindre udtalte, halens pigmentering mere ensfarvet gråsort.

22.10.

16-17

43 -45

endnu kraftigere

borte

gæller ikke synlige, øjenlåg anlagt,
dyrets form som den voksnes, bugen
uplettet og ensfarvet gul, gul afsmalnende stribe fra nakke til halespids.

Længde
i mm

Lemmer
bag

for

vandret. Der er jo kun 70 lan til det nær
meste findested i Sydslesvig. Da den
har holdt sig her i landet i lang tid og
har ynglet her, må den regnes for tilhø
rende den danske fauna.
Hvomår en eventuel indvandring har
fundet sted, ved vi ikke, men da dyret
i 1949 blev konstateret som værende
her, var der folk på 40-45 år, der for
talte, at de havde fanget dyret, da de
var 10-12 år gamle. Hvis dette er tilfæl
det - og vi har ikke grund til at tvivle
om dette efter deres gode beskrivelse af
dyret - må bjergsalamanderen have væ
ret her i hvert fald fra 1920.
Dr. Arne Schiøtz har til os udtalt, at
når et dyr er nær sine ydergrænser her nordlige grænse - kan der godt være
langt mellem tilholdsstederne. Han skri
ver i øvrigt (Schiøtz 1971) » . . at de ar
ter, der lever på randen af deres udbre
delsesområde, er overordentlig følsom
me over for selv små ændringer i mil
jøet«. Dette bør man erindre sig, når
man skal bedømme dets overlevelses
chancer.
.

Haletorn Bemærkninger

borte

BJERGSALAMANDERENS
FREMTID I DANMARK
Forureningen kan være en trussel for
dyrets muligheder for at yngle. Ved at
fylde vandhuller med alskens affald, fla
sker, dåser, plasticposer m.v., ødelægger
man disse. Vi har i to tilfælde set dette
ske. I det ene tilfælde var det et poten
tielt ynglehul, der var fyldt til randen
med plasticaffaldsposer med indhold.
Det andet med affald forurenede vand
hul lå i en skov kun 500 m fra et bjerg
salamanderhuL Man kunne undgå så
dant ved også at lade landbruget være
med i en tvungen renovationsordning.
Ved dræning ødelægges vandhullerne
og dermed mulighederne for tilstedevæ
relse af de padder, her bjergsalamande
ren, der har deres tilholdssteder der. De
har så il<ke muligheden for at yngle og
vil uddø. Også de små vandhuller er vig
tige at bevare. Vi har fundet bjergsala
mandre i flere vandhuller, der il<ke var
mere end nogle få kvadratmeter i areal.
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Ved omlægning af driftsformen fra at
være et skifte mellem kreaturdrift med
løsgående kreaturer og roe-kornavl til
udelukkende kornavl med intensiv drift,
går vandhullerne (kreaturvandingl) tabt,
og dyret mister sine ynglemuligheder.
En mulig fare er også vaskebjørnen,
som nu er meget nær ved Danmarks
grænse. Den besøger alle vandhuller i
sit område og opfisker med sine følsom
me poter de vanddyr, der er dens føde.
Bjergsalamanderen er ved lov beskyt
tet mod opfiskning, og man må håbe, at
folk vil holde sig fra overtrædelse af
loven. Ellers er dyrets muligheder for
at overleve her i landet små.
Hvis man ønsker at bevare en dyre
art som bjergsalamanderen, ville det
bedste nok være at frede et større om
råde. Efter vore hidtidige undersøgelser
er det område, bjergsalamanderen fin
des i, ca. 51/2 km i nord-sydlig retning og
lige så langt i øst-vestlig retning. Vi har
altid forsøgt at undersøge huller i kan
ten af området, f.eks. et der ligger lige
nord for det hidtil nordligste kendte fin
dested. Foreløbig må vi sige, at arealet
er ret begrænset, men dog nok for stort
til at frede det hele. Men man kunne
vælge et passende stort område og frede
med en status quo-fredning, så dræning
og ændring af driftsformen ikke blev til
ladt.
Vi må håbe, at befolkningen og de
pågældende myndigheder vil stille sig
forstående og imødekommende i be
vidstheden om, at de har gjort deres til,
at Danmark bevarer et af sine meget
sjældne dyr.
Det ville være interessant og meget
ønskeligt, om folk, der mener at have
fundet dyret fra andre lokaliteter, ville
meddele os det.
Vi har fået hjælp og støtte til undersøgelsen
fra mange sider, hvorfor vi gerne vil sige tak,
specielt til Fredningsplansudvalget for Sønder
jyllands Amt, til professor Niels Haarløv og til
de lodseejre, der gav os lov til at foretage vore
unde,rsøgelser på deres område.
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ZUSAMMENFASSUNG
Der Bergmolch (T1'itu1'us alpest1'is alpestris
Laur.) in Diinemark.

Nachdem der Bergmolch (Tritu1'us alpestris al
pest1·is Laur.) in 1949 zum ersten mal ais ciani
seher Schwanzlurch festgestellt wurde, und in
einigen wenigen Orten bei Aabenraa gefunden
wurde, ist er nun bei einer 4 -jahriger Unter
suchung (197 5-78) in 34 Wasserli:ichern in die
ser Gegend gefunden worden. lm iibrigen ha
ben wir diese Art keine andere Stellen in San
derjylland festgestellt.
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Status over ynglefugle og oversomrende fugle på Anholt
1971-1978
Fautaistisl�e undersØgelser på Anlaolt

11

Af Mads-Peter Heide-Jørgensen
(Strandgade 6 o.g., 1401 København K)
\Vith an English

INDLEDNING
Denne artikel giver ikke nogen historisk over
sigt over fuglelivet på Anholt, men omhandler
kun materiale fra pelioden 1971 -78. Dette skyl
des to ting : l. Litteraturen om Anholts fugleliv
er ikke særlig omfattende og til dels præget af
forkerte oplysninger. 2. Det er ikke lykkedes
at fremskaffe alle de relevante oplysninger,
der findes om øen, og som er uundværlige for
en historisk oversigt over fuglelivet.
I stedet forsøger jeg her at lave en status
over livet i ynglesæsonerne fra 1971 til 1978.
Alle kendte ynglefund og yngleforsøg omtales,
men da jeg ønsker at vise et billede af øens
fugleliv på den tid af året, hvor tulismen ud
gør en trussel mod fuglene, er oversomrende
fugle ligeledes medtaget. I denne artikel er
»oversomrende« fugle i lighed med en »gæst
om sommeren« fugle, der ikke yngler eller gør
yngleforsøg, og som er set mellem 15. juni og
15. august, hvilket er pelioden med flest tuti
ster på Anholt.
I perioden 1971 -78 har jeg hvert år opholdt
mig på øen i mindst tre uger inden for perio
den medio juni til ultimo juli. I 1975-78 har
jeg tillige opholdt mig på øen i august. Alle
lokaliteter på øen er besøgt i hver ynglesæson.
Langt størsteparten af iagttagelserne er ind
samlet af mig selv. Enkelte oplysninger er ble
vet stillet til min rådighed af Arkiv for Anholt
Forskning (AAF).
Min hovedbeskæftigelse har ikke været at
gøre notater om øens samlede bestand af
ynglefugle, men derimod at optælle og under
søge udvalgte arter. Således er mågekolonierne
blevet grundigt optalt et par år. Disse optælFlora og Fauna 85: 37-44. Arhus 1979.

summal')'

linger er blevet støttet økonomisk af Dansk
Ornithologisk Forening, som takkes for denne
hjælp. Godsejer Frederik von der Maase takkes
for tilladelse til at færdes på de ham tilhørende
arealer. Bent Bøggild Pedersen takkes for gen
nemlæsning og god laitik af manuskriptet. En
va1m tak til Anders Mosbech for megen hjælp.

LOKALITETER
For fuglelivets vedkommende har føl
gende lokaliteter særlig interesse (nr. sva
rer til kortet, fig. l): Flakket med nær
meste kyst (1), Kæret (13), Nordbjerg (7)
Sønderbjerg (10), Ørkenen (6), Vilhelmi
nelyst (9), Hermansgave (11 ) Fyrplan
tagen (4), Anholt by (12), Anholt havn
(5), Lossepladsen (2),Stenkysten (8), Por
semosen (16), Flyvepladsen (14), Totten
(3).
De ti første lokaliteter er udførligt
beskrevet af Ebbe Schmidt Nielsen
(1975). De fem sidste omtales kort her:
2. Lossepladsen
den eneste større på
Anholt - ligger tæt op ad det fredede
område Flakket. 8. Stenkysten er et ca.
l km langt stykke af Nordstranden, be
liggende midt imellem Totten og Flak
ket. Langs kysten er der et ca. 150 meter
(heraf kun få meter på land) bredt bælte
af sten, hvoraf de største er på størrelse
med håndbolde. Disse sten er dækkede
af alger. Inden for stenene er der få
meter sandstrand, hvorefter de stejle
klitter lukker af ind imod Ørkenen.
Dette område er ornithologisk interes
sant, bl.a. fordi det er her Edderfuglen
,

-
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6
17
12
14

(Somateria molissima) samler sig i flokke
på flere hundrede i juni-juli, når ungerne
er udklækkede. Fjordternen (Sterna hi1·undo) yngler i en lille koloni bag klit
terne sammen med en rækl<e andre ar
ter. 16. Porsernosen ligger ved Pakhus
bugten og sh·ækker sig langs klih·ækken
fra Redningsstationen ca. 2 lan ud imod
Totten. Området - der nærmest har ka
rakter af hedemose - er fugtigt, og der
er kun få meter ned til ferskvand. Be
voksningen domineres af krybende pil
(Salix 1·epens), smågrupper af birk (B e
tula sp.) og bævreasp (Populus trenwla).
Lokaliteten er interessant, da det er et
af de få løvtræsområder på Anholt. Her
yngler en del spurvefugle, som ellers al
drig ses i den øvrige del af Ørkenen,
samtidig yngler Fjordternen og nogle af
mågerne (Lams sp.) også her. 14. Flyve. 
pladsen ligger i Ørkenens vestlige del
umiddelbart sydøst for Anholt By. 3.
Totten er øens østligste spids, som fak
tisk kun består af en lang flad sand
strand, der er afgrænset mod land af
høje klitter. Totten undergår betydelige
forandringer, forårsaget af vind- og
sh·ømforhold.
Der har intet været gjort for at holde
vegetationen nede i årene 1971-78. Så
ledes er antallet af selvsåede h·æer og
buske i Ørkenen steget betydeligt, og
rørskovene i Flakket dækker mere og
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Fig. l. Kort over Anholt med angivelse af sted
navne: l. Flakket, 2. Lossepladsen, 3. Totten, 4 .
Fyrplantagen, 5 . Anholt Havn, 6. Ørkenen, 7.
Nordbjerg, 8. Stenkysten, 9. Vilhelminelyst Plan
tage, 10. Sønderbjerg, 11. Hermannsgave, 12.
Anholt By , 13. Kæret, 14. Flyvepladsen, 15.
Redningsstationen, 16. Porsemosen, 1 7. Pakhus
bugten.

mere af vandarealet. Fra vinteren 1973/
74 har der dog været en landbrugsmæs
sig udnyttelse af Kæret, hvor der i årene
1973/74-76 har været afgræsning af ca.
500 får, der har holdt græsset nede.
Dette har givetvis været en biotopsmæs
sig fordel for vadefuglene. I 1977 og 78
har der i samme område været afgræs
ning af 7 køer samt høslet. Dette har
naturligvis ikke været så effektivt som
fåreafgræsningen, men kan dog godt få
en vis betydning for området.
HYPPIGHED
For størrelsen af en arts ynglepopulation
har jeg såvidt muligt anvendt tal fra
præcise tællinger. Oversomrende arter
med under 10 iagttagelser er anført med
dato. Ved arter med over 10 iagttagelser
har jeg i stedet benyttet terminologien
»fåtallig, almindelig, meget almindelig«
osv. (jfr. Dybbro 1978). Denne termino
logi er også benyttet for ynglepopulatio
ner og oversomrende fugle, som ikke er
optalt tilstrækkelig grundigt. Termerne
»almindelig, fåtallig« osv. er relative be
greber, som skal ses i forhold til det
areal og den biotop, de anvendes på.
Det er således indlysende, at Ørkenen trods sin størrelse - kun rummer få arter
og oftest kun meget små populationer,
sammenlignet med den vestlige beplan
tede del af øen. Derfor har jeg knyttet

følgende talmæssige værdier til ter
merne:
Meget fåtallig
Fåtallig
Ret almindelig
Almindeli e;
Meget almindelig

1-3 ynglepar
3-10 ynglepar
10-20 ynglepar/oversom
rende individer
20-100 ynglepar/oversom
rende individer
over 100 ynglenar/oversom
rende individer

Denne skala er tilpasset Anholts størrelse
(2.237 ha) og de givne biotopstyper.
For antallet af oversomrende indivi
der er skalaens tal summationer af iagt
tagelserne i årene 1971-78. For yngle
bestandens vedkommende er skalaens
tal maximurutal for hver sæson - større
udsving er omtalt.
I enkelte tilfælde af oversomrende
arter har talmaterialet været så util
strækkeligt, at skalaen er fraveget, dette
gælder dog kun uvæsentlige forhold.
ARTSLISTE
Sortst1·u.bet Lom (Gavia arctica)
Ses hvert år i juni måned i Pakhusbugten, hvor
de undertiden går i fiskernes gam.
Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus)
·1 ynglepar i Flakket 1971.
Mellemskarv (Plwlacrocorax. cm·bo si.nensis)
l Totten 30. juli 1978 (AAF).
Fiskehejre (A1·dea cinerea.)
Omstrejfende fugle ses fåtalligt hvert år i juli
august - sjældnere i juni - i den vestlige del af
øen, fortrinsvis Flakket.
Rørdmm (Botaurus stellaris)
Ingen sikre ynglefund; l paukende i Kæret
1973.
Sort Stork (Ciconia n igra)
l iagtt. 2. august 1975 (AAF).
K1'ikand (Anas crecca.)
Fåtallig gæst fra midten af juli, fortdnsvis i
Fl!akket.
Gråand (Anas platyrhynchos)
Almindelig gæst og lille ynglebestand. Yngler
i Flakket, Kæret og ved Fyrplantagen. I perio
den 1971-78 anslås bestanden til omkring 10
par, heraf 5 i Flakket.
Pibeand (Anas penelope)
2 Flakket 15. juli 1973 (AAF).
Skeand (Anas clypeata)
l Flakket 15. juli 1973 (AAF).
Taffeland (Aythya ferina)
l ynglepar i Flakket 1977 samt l Flakket 15.
juli 1973 (AAF).
Troldand (Aythya ftdigula)
l ynglepar i Flakket 1977 (AAF).

Sortand (Mela.nitta nigra)
Ret almindelig sommergæst, især på Totten.
Edderfugl (Somateria mollissimaJ
Yngler almindeligt i Ørkenen. I 1972 skønner
jeg bestanden til 35-60 ynglepar, i 1977 35-50
og i 1978 ca. 50 ynglepar. Ikke ynglende hun
ner (og enkelte hanner) ses i stort antal hele
sommeren langs kysten. Ved Stenkysten kan
ult. juli og august ses adskillige hundrede Ed
derfugle med ællinger.
Hvinand (Buchepala clangula)
3 hunner i Flakket 5. august 1977 (AAF).
Toppet Skallesluger (Mergus serra.tor)
Omkring 5 ynglepar i Flakket. Almindelig over
somrende langs hele kysten.
Gravand (Tadoma tadoma)
Yngler på nordskrænten af Nmdbjerg. Bestan
den på 3-5 ynglepar i årene 1971-78. Ret al
mindelig oversomrende gæst, specielt i Flakket.
Grågås (Anser anser)
2 Flakket 14. juli 1974 (AAF).
Knopsvane (Cygnus olor)
Yngler kun i Flakket; 2 par i 1971, l par i
1972-77 o g 4 par i 1978.
Musvåge (Buteo b uteo)
Enkelte individer ses jævnligt om sommeren,
men ingen yngleforsøg de sidste 20-25 år.
Spnrvehøg (Accipite·r nisus)
Ret almindelig om sommeren, men kun et yng
lefund h-a 1978 ved Anholt By.
Hvepsevåge (Pemis api.vorus)
2 trækkende NØ over Anholt By 14. juli 1975
samt l Flakket 5. august 1977 (AAF).
Rørhøg (Circus aeruginosus)
Ingen sikre ynglefund; l par set ult. juni 1974
i Flakket, og l par set maj, juni og juli 1978 i
Flakket.
Tå.mfalk (Falco tinnunculus)
l par har hvert år i perioden 1971-78 ynglet
ved Sønderbjerg, men p.gr.a. forstylTeiser er
ynglen muligvis opgivet.
Agerhøne (Pø,rdix. perdix.)
l ynglepar i Ørkenen 1972. Alten er ikke set
siden, hvorfor den må formodes at være skudt
bort. Oprindelig er den udsat med jagt som
formål.
Fasan (Phasianus colchicus)
Ingen �>ikre ynglefund. Ses almindeligt om som
meren. Arten er udsat i 1977 og -78 med jagt
som formål.
G1·ønbenet Rørhøne (Gallinula chloropus)
l ynglepar i Flakket 1973. l iagtt. samme sted
14. juli 1975 (AAF).
Blishøne (FuUca atm)
5-8 ynglepar i Flakket i perioden 1971-78.
Strandskade (Haematopus ostralegtts)
Almindelig ynglefugl overalt i Ørkenen, Flak
ket og langs kysten. Bestanden skønnes at være
20 -30 par i gennemsnit.
Vibe (Vanellus vanellus)
Yngler på markeme - kaldet Kæret - mellem
Anholt By og Sønderbjerg samt Flakket. An
slået bestand: 1971-75 4 ynglepar, 1976-77 7
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ynglepar og 1978 l ynglepar (Flakket). Frem
gangen til 1977 må antages at skyldes fåreaf
græsningen, som fra 1973 til 1977 var på disse
afvandede enge.
Stor Præstekrave (Charadrius hiatiwla)
Yngler almindeligt i Ørkenen, Flakket og på
stranden. Bestanden mellem 25 og 35 par i
årene 1971-78. Arten forstyrres voldsomt af
turisme.
Hvidbrystet Præstekrave (Charadrius
alexan dr·inus)
Sidste ynglepar i 1971 ved Flakket. Artens for
svinden fra Anholt - som tidligere var en sik
ker lokalitet - må ses på baggrund af artens
generelle tilbagegang i Danmark (Dybbro
1978).
Hjejle (Pluvialis a:pricaria)
Ses ret almindeligt fra medio juli.
Stmndhjøjle (Pluvialis squatarola)
Fåtallig langs kysten om sommeren.
Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago)
Ingen sikre ynglefund. Parringsadfærd er iagt
taget tidligt på sommeren i 1971 og -72, end
videre et yngleforsøg i Kæret i 1975 og l iagt
tagelse ha 14. juli 1975 i Flakket.
Skovsneppe (Scolopax rusticola)
l par 1973, -74 og -75 tæt ved Flakket. 2 par
1976 (Sønderbjerg og Flakket), 4 par 1977
(Sønderbjerg, Kæret og Flakket) og 4 par 1978.
Stor Regnspove (Numenius arquata)
Fåtallig gæst om sommeren i Flakket og Ørkenen
Lille Regnspove (Numenius phaeopus)
Almindelig gæst om sommeren. Arten ses al
mindeligt i Ørkenen og Flakket ha primo juli,
sjældnere juni, i små flokke på 10-25 f ugle.
Stor Kobbersneppe (Limosa limosa)
Fåtallig gæst ha primo august, hvor den raster
i Flakket.
Lille Kobbersneppe (Limosa lapponica)
Almindelig gæst ha medio juli til ultimo au
gust. Ses langs stranden, i Flakket og i Ørke
nen. Ofte i store :Elokke eksempelvis 80 den 11.
juli 1978.
MudderkUre (Tringa hypoleucos)
Almindelig gæst hele sommeren langs kysten.
Tinksmed (Tringa glareola)
l i Flakket 12. juli 1973 (AAF).
Svaleklire (Tringa ochropus)
Fåtallig gæst fra primo juli, især i Flakket.
Rødben (Tringa totanus)
4 ynglepar i Flakket 1972. I de senere år til
bagegang, således kun et ynglefund i 1977
(Kæret) og l i 1978 (Flakket).
SortklirØ (Tringa erythropus)
Fåtallig gæst fra primo juli i Flakket.
Hvidklire (Tringa nebularia)
Fåtallig gæst fra primo juli, især i Flakket.
Almindelig Ryle (Calidl'is alpina)
Yngler ustadigt og i ringe antal på Anholt. Så
ledes flest par i 1973, hvor der ynglede 4 par
i Flakket. Almindelig gæst fra ult. juni til august.
Sandløber (Calidris alba)
Ret almindelig langs stranden fra ultimo juli.
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Bmshane (Philomachus pugnax)
6 i Flakket 15. juli 1973 samt 3 i Flakket 14.
juli 1974 (AAF).
Klyde (Recurvimstra avosetta)
l Flakket 5. august 1977 (AAF).
Almindelig Kjove (Stercora.rius parasiticus)
l lys. ad langs kysten ved Flakket 14. juli 1975
(AAF).
S vartbag (Larus marinus)
Almindelig oversomrende fortrinsvis på Losse
pladsen ved Flakket, havnen og Totten. Arten
yngler spredt i Ørkenen. Bestandens størrelse
optalt til mellem 5 og 15 par i årene 1971-78.
Sildemåge (Lams f-uscus)
Meget almindelig ynglefugl i Ørkenen, endvi
dere en del oversomrende ungfugle. Antallet af
ynglefugle optalt nøjagtigt i 1973, hvor der
ynglede 784 par. I øvrigt henvises til særskilt
artikel om mågekolonierne (Heide-Jørgensen in
prep.).
Sølvmåge (Lams argentatus)
Meget almindelig ynglefugl i Ørkenen og man
ge oversomrende tugle, især i nordvestdelen af
øen. 144 ynglepar i 1973. Alten er i fremgang.
Stormmåge (Lams canus)
Fåtallig ynglefugl i Ørkenen og almindelig
gæst om sommeren. 8 ynglepar i 1973. Der har
især været mange oversomrende fugle i Kæret
efter den nye landbrugsudnyttelse begyndte.
Hættemåge (Lams ridibundus)
Ca. 20 par ynglede i Flakket i 1972, en be
standsstørrelse som holdt sig til 1975. Imidler
tid var ynglesuccessen, efter ungeantallet at
dømme, meget lille, og i 1977 forsvandt arten
fra Flakket som ynglefugl. Dens forsvinden
skyldes ikke - som så mange steder - predation
fra Sølvmågen, men snarere forstyrrelser. I 1977
ynglede arten imidlertid i Ørkenen, dels 6 yng
lepar sammen med Fjordterneme inden for
Stenkysten og dels 2 ynglepar sammen med
Stormmågerne lidt syd-vest for Fyrplantagen.
I 1978 ynglede ca. 20 par ved Stenkysten, dog
blev 5 voksne fugle fundet døde i kolonien 11.
juli. Dødsårsagen er ukendt.
Sortteme (Chlidonias niger)
l i havnen 27. juni 1978.
Fjordterne (Sterna hi.nmdo)
Ret almindelig ynglefugl i Ørkenen. I 1972 var
hele øens bestand på 10-15 ynglepar, i 1977 ca.
10 ynglepar, i 1975 6 ynglepar, i 1976 ca. 12
ynglepar. Arten yngler i Ørkenen, dels inden for
Stenkysten: 7 ynglepar 1977 og 8 ynglepar
1978, og dels ved Pakhusbugten: 3 ynglepar
1977 og 4 ynglepar 1978.
Havterne (Sterna paradisaea)
Meget fåtallig ynglefugl. Arten yngler kun på
stranden ud for Flakket: 3-5 ynglepar 1972, 3
ynglepar 1973, 2 ynglepar 1974-- 76, 4 ynglepar
1977 og 3 ynglepar 1978. Arten er stærkt gene
ret af badelivet ved Flakket. Ved Totten op
træder en del gæster om sommeren, antallet er
ukendt.

Dværgterne (Sterna albifrons)

Fåtallig - almindelig ynglefugl ved Flakket. I
1972 20-25 ynglepar, 1973 12-14 ynglepar,
1974 10 ynglepar, 1975 8-12 ynglepar, 1977 10
ynglepar og 1978 21 ynglepar. Arten - som
yngler ved siden af Havternen - er truet af
badelivet.

Splitterm� (Stema sandvicensis)

Almindelig gæst i juni og juli. I 1973 blev ved
Flakkets kyst fundet et æg af Splitterne. Der er
dog ikke nødvendigvis tale om et forsøg på
yngel.

Tejst (Cepphus grylle)

Fåtallig gæst i juni og primo juli, ses da ved
havnen.

Turteldue (Streptopelia turtur)
2 Nordbjerg 3. august 1977 (AAF).
Tyrkerdue (Streptopelia decaocto)

Fåtallig ynglefugl i den vestlige del af øen
(AAF).

Huldue (Colmnba oenas)

Fåtallig e;æst om sommeren.

Ringdue (Columba pal·umbus)

Fouragerer ofte i Flakket.

Digesvale (Riparia riparia)

Ynglede tidligere i to kolonier: en i klitterne
ved Flakket med 20 ynglepar i 1972 og en i
gmsgrav på Nordbjerg med 15 ynglepar i 1971.
Begge kolonier forsvundet i årene 1975-77, den
første p.gr.a. ændring i kystlinjen og den anden
p.gr.a. vejudvidelse og sommerhusbyggeri. Ar
ten ses imidlertid ofte fouragere over Flaksø
erne i hele perioden, hvorfor den må formodes
stadig at yngle på øen.

Gråkrage (Corvus comne comi.x)

Almindelig ynglefugl overalt p å øen, dog sær
lig i småtræerne i Ørkenen og ved Hermanns
gave. Bestanden stor og suppleres yderligere
med mange hundrede oversomrende fugle, der
holder til på Lossepladsen.

Råge (Corvus fwgilegus)
Almindelig
Flakket.

gæst

omkring

Lossepladsen ved

Allike (Corvus monedula)

Almindelig gæst i Flakket og Lossepladsen.

Husskade (Pica pica)

Fåtallig ynglefugl. Arten yngler i Porsemosen
og muligvis også i Vilhelminelyst Endvidere
almindelig sommergæst, især i Ørkenen.

Yngler almindeligt i byen og i plantagerne syd
for byen.

Gøg (Cuculus canorus)

Almindelig ynglefugl på den vestlige del af
øen, enkelte i Porsemosen.

Fåtallig ynglefugl. Ingen sikre ynglefund, men
arten høres ofte i Flakkets rørskove.

Kirkeu.gld. (Athene noctua)

l juli 1973 (AAF).

Skovhamugle (Asio otus)
Et yngleforsøg i 1976 i den sydlige del af Ør

kenen mislykkedes, da reden blev plyndret af
mennesker (AAF). Arten blev sidst set primo
august 1976 i Flakket (AAF).

Nat-ravn (Caprimulgus europaeus)

Meget fåtallig ynglefugl, dog ingen sikre yngle
fund. Arten er hørt hvert år fra 1971-78. Op
træder ved Sønderbjerg og Nordbjerg i egnet
ynglebiotop og en enkelt gang i Fyrplantagen
(juni 1978).

Musvit (Parus major)

Blåmejse (Parus caeruleus)

Fåtallig ynglefugl i plantagerne.

Sortmejse (Parus ater)

Almindelig ynglefugl i de fleste plantager.

Gærdesmutte (Troglodytes troglodytes)

Almindelig ynglefugl i den vestlige del af øen.

Skægmejse (Pamtrus biarmicus)

Arten er første gang fundet ynglende i 1973,
hvor der var 2 par i Flakket. Siden har 1-2
par ynglet hvert år i Flakket.

Sjagger (TurdtiS pilaris)
l Anholt By 11. juli 1974. Antagelig ynglefore
komst, men yngel er ikke konstateret (AAF).

Mursejler (Apus apus)

Sangdrossel (Tt11'dtls philomelos)

Vendehals (Jynx torquilla)
Et sikkert ynglefund f-m 1974 syd for byen

Almindelig ynglefugl i den vestlige del af øen,
enkelte i Fyrplantagen.

Hedelærke (Lullula arborea)

Meget almindelig ynglefugl overalt på øen.

Fåtallig- ret almindelig ynglefugl. Første yngle
fund er fra 1975, hvor 2 par ynglede i Ørkenen.
Siden er den fundet som ynglefugl hvert år
både i Ørkenen og Kæret. Antallet svært at
fastslå p.gr.a. de store arealer, den kan fore
komme på. Arten er muligvis overset fra 1971-

Almindelig ynglefugl i byen og ved havnen.
Bestandens størrelse kendes ikke med bestemt
hed, men en vis tilbagegang de sidste år synes
sikker.

Ret almindelig ynglefugl i Kæret og Flakket.
Arten havde en lille tilbagegang under fåreaf
græsningen - nu atter i fremgang.

Fåtallig ynglefugl omkring byen og havnen.
Ses ofte på andre lokaliteter i stort antal, men
det må dreje sig om tilflyvende fugle fra Jyl
land eller Svenge.
(AAF). Flere iagttagelser fra primo juni.

Fåtallig ynglefugl ved plantagerne i Ørkenen.
Bestandens størrelse kendes ikke, men oversti
ger ikke 10 ynglepar.

Sanglærke (Alauda arvensis)
Landsvalø (Hirundo rustica)

Bysvale (Delichon urbica.)

Almindelig ynglefugl i byen og ved havnen.

Yngler meget fåtalligt på den vestlige del, men
er ofte blevet overset. M angler således i flere
tidligere omtaler af Anholts fugle.

Solsort (Turdus merula)
Stenpikker (Oenanthe oenanthe)

74.
Bynkefugl (Saxicola mbetra)

Rødstjert (Phoenicurus phoenicurus)

Ret almindelig ynglefugl i plantagerne. Arten
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yngler næsten hvert år i en udgået bjergfyr

Skovpiber (Anthus t·rivialis)

Syngende fugle er hørt flere steder: Porsemo
sen medio juni 1972 og 1977, Kæret 1975 og
Flakket flere år fra medio juni til ultimo juli.
Muligvis har arten ynglet disse år.

Skærpiber (Anthus spi.noletta)

Flere iagttagelser fra kysten omkring Flakket.
l yngleforsøg 1977 mislykkedes, sandsynligvis
p.gr.a. forstyrrelser.

Rødhals (Erithacus rttbecula)

Hvid Vipstiert (Motacilla alba)

Græshoppesanger (Locustella naevia)

Almindelig gæst forsommer og sensommer, men
arten har aldrig med sikkerhed ynglet på An
holt.

(Pinus mugo) i Ørkenen.
Nattergal (Luscinia lttscinia)

Fåtallig ynglefugl. Arten er først i 1977 kon
stateret som ynglefugl, men det må skyldes, at
den er blevet overset i de andre år. Yngler i
plantagerne.

l syngende 19. juni 1971 i Flakket.

Drosselrørsanger (Acmcephalus arundinaceus)

Flere iagttagelser af arten, men ingen yngle
fund.

Almindelig ynglefugl over det meste af øen Ørkenen undtaget.

Gul Vipstiert (Motacilla flava)

Stor Tomskade (Lani·us excubitor)

Syngende fugle er hørt flere gange i Flakket
1971 og 1972.

Ynglede muligvis i Kæret 1974 (AAF).

Kærsanger (Acrocephaltts palustris)

Ret almindelig-almindelig ynglefugl på det me
ste af øen, særdeles mange i 1977.

Fåtallig ynglefugl. Yngler i de fugtige områder
ved Flakket. Bestanden af ynglende par er
svært at fastslå, da oftest kun syngende fugle,
som ikke nødvendigvis yngler, registreres.

Rørsanger (Acrocephalus scirpaceus)

Almindelig ynglefugl, især i Flakket og Kæret.

Sivsanger (Acrocephalus sclwenobaenus)

Fåtallig ynglefugl i Flakket.

Gulbug (Hippolais ictel'i.na)

Ret almindelig ynglefugl, især i træerne ved
Kæret, Porsemosen, på Nordbjerg og i byen.

Munk (Sylvia atricapilla)

Ret almindelig-almindelig ynglefugl i den vest
lige del.

Havesanger (Sylvia borin)

Ingen sikre ynglefund, men arten er hørt synge
omkring byen i årene 1975-77.

Tomsanger (Sylvia commu.nis)

Almindelig ynglefugl overalt på øen. Bygger
ofte rede i enebærbuske (Itmipents com:mu.nis).

Gærdesangel' (Sylvia cmruca)

Syngende fugle er ofte hørt i Fyrplantagen og
ved byen.

Løvsanger (Phyl/oseopus tmchilus)

Almindelig ynglefugl i øens vestlige del og Por
semosen.

Rødrygget Tomskade (Lan·ius collurio)
Stær (Stu.mus vulga.ris)

Almindelig ynglefugl i bebygget område. Me
get almindelig gæst fra primo juli.

G1'ønirisk (Carduelis chloris)

Ret almindelig-almindelig ynglefugl i den vest
lige del.

Stillits (Canluelis carduelis)

l sikkert yn glefund på Nordbjerg 1972.

Gl'ønsisken (Ca.rd-ueUs spinus)

Flere iagttagelser fra medio juli i Anholt By kan være ynglefugle (AAF).

Tomirisk (Ca.rduelis cannabina)

Ret almindelig ynglefugl i den vestlige del.

G1·åsisken (Card-uelis flammea)
Arten er set flere gange i 1973 ved Fyrplan

tagen og i Vihelminelyst. Konstateret ynglende
i Fyrplantagen 1974 (AAF), og set ved Fyr
plantagen, Vilhelminelyst og Nordbjerg 1975
(AAF).

Lille Korsnæb (Loxia Ctti'Virostm)
Var almindelig i somrene 1971, 1972, 1973 og
1977. De andre år er den ikke set.
Bogfi.nke (F1·ingilla coelebs)

Almindelig ynglefugl overalt i beplantet om
råde.

Gmnsanger (Phylloscopus collybita)

Gulspui'V (Emberiza citl'inella)

Fuglekonge (Regulus regulus)

Rørspurv (Emberiza schoeniclus)

Fåtallig ynglefugl i plantagerne.

Ret almindelig ynglefugl i den vestlige del.

Ret almindelig ynglefugl i plantagerne.

Almindelig ynglefugl i fugtige områder, såle
des både i Flakket, Kæret og Ørkenen.

Grå Fluesnapper (Muscica.pa st1·iata)
l ynglepar i byen 1975 og l ynglepar på Nord
bjerg 1977.
Jemspurv (Prunella modulm·is)

Gråspui'V (Passer domest·icus)

Almindelig ynglefugl i havnen og byen.

Skovspurv (Passer montanus)

Yngler givetvis ret almindeligt i den vestlige
del, men er kun noteret som syngende fugle.

Meget fåtallig ynglefugl omkring byen.

Engpiber (Anthus pratensis)

DISKUSSION
Ovenstående artsliste er - for ynglefug
lenes vedkommende - præget af kvan
titative mangler, idet der kun for få ar
ters vedkommende foreligger egentlige
tællinger. Endvidere mangler der detal-

Almindelig ynglefugl i Flakket og enkelte an
dre steder.

Ma·rkpiber (Anthus campestris)
Ynglebestanden anslås til 10-15 ynglepar, som

alle - bortset fra enkelte ved Fyret og Nord
bjerg - yngler omkring Flyvepladsen, særlig
lidt øst for denne.
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jerede oplysninger om en række spurve
fugles eventuelle forekomst. Det gælder
Havesanger, Gærdesanger, Jernspurv,
Grønsisken, Dompap, Lille Korsnæb m.
fl. Bortset fra disse arter mangler listen
over ynglende og sandsynligt ynglende
givetvis næsten ingen arter, så den må
i kvalitativ henseende anses for at være
dækkende. Derimod er listen over over
somrende arter sildært meget ufuldstæn
dig. Mange ikke-ynglende arter findes
givetvis sporadisk på øen i sommerperio
den uden at være registreret. Dog er alle
de almindeligt forekommende arter med
i artslisten, og det er jo forh·insvis dem,
som har interesse her.
Materialet giver et resume over, hvad
man ved, og hvad der i fremtiden skal
sættes ind på at undersøge. I alt er 77
arter (35 arter af ikke-spurvefugle og 42
arter af spurvefugle) regish·eret som sik
kert ynglende, 15 som sandsynligt yng
lende og yderligere 37 som oversom
rende.
Sammenligner man artslisten med
Læsøs (Møller 1977), kan man se en del
fælles træk, som skyldes de to øers iso
lerede beliggenhed. Flere af Danmarks
standfugle, såsom Topmejse (Parus eri
status), Sumpmejse (Parus palustris) og
Spætmejse (Sitta europaea), er således
ikke truffet i årene 1971-78 inden for
perioden 15. juni-15. august, hverken på
Anholt eller Læsø. Af arter, som mang
ler på Anholt, og som i Danmark er al
mindeligt forekommende, bør nævnes
Stor Flagspætte (Dend1'0copos major),
Skovskade (Garntlus glandarius), Hale
mejse (Aegithalos caudatus) og Træløber
(Certhia familiaris). Disse arter, hvoraf
flere ses uden for sommerperioden
(Heide-Jørgensen in prep.), har ikke
kunnet finde egnet ynglebiotop på An
holt, da der ingen egentlig løvskov fin
des. Ligesom Toplærken (Galerida cri
stata) og Bomlærken (Entberiza calan
dm) intet kulturlandskab har kunnet
finde på Anholt. Kirkeugle er ild<e ble
vet set på Læsø, og det må betragtes
som ret bemærkelsesværdigt, at denne

art er set så langt fra fastlandet som An
holt.
Anholt må generelt anses for en sær
deles interessant og vigtig fuglelokalitet.
En klassificering af fugleområderne kan
ske efter L. Ferdinands meget anvendte
system (Ferdinand 1971; Andersen et
al. 1977). l) Anholt har fugleområder af
»national betydning« . Flere arter har
deres væsentligste danske forekomst på
Anholt. Således findes i Ørkenen min.
2/3 af Danmarks Sildemågebestand
(Møller 1978) og omkring 1/3 af Dan
marks Markpiberbestand (Dybbro 1978).
Ved Flakket fandtes i 1978 Damnarks
fjerdestørste Dværgternekoloni (Bertel
sen in prep.). Endvidere forekommer der
Skægmejse og Drosselrørsanger i Flak
ket, som gør dette til et værdifuldt rør
skovsområde. 2) Anholts plantager er af
»regional betydning«, hvilket forekom
sterne af Nah·avn, Skovsneppe og Ven
dehals viser. Det må være ønskeligt, at
Anholts fugleliv bevares. Som situatio
nen er i dag, har fuglene - p.gr.a. for
styrrelser - il<ke den fred i yngletiden,
de behøver. Mest truet er Dværgterne
kolonierne på nordkysten ved Flakket,
hvor der i sæsonen er et meget bela
stende badeliv; æg og unger nedtram
pes, og ynglesuccessen er foruroligende
lav. Ørkenen er belastet af den megen
færdsel til fods og i jeep, som medfører,
at de gamle fugle i lange perioder ikke
kan komme ned til æg og unger. Dette
generer især Sildemågen.
:En positiv ting skal nævnes, og det
er fåreafgræsningens gunstige virkning
på fuglelivet i Kæret. Dette har specielt
favoriseret vadefuglene. Det er ønske
ligt, at Kæret får lov at henligge som
afgræsset område med høj vandstand.
Lignende indgreb kan gennemføres i
Flakket, specielt med hensyn til rørsko
ven, som dæld<er en stor del af de lav
vandede områder. Anholts fremtid som
fuglelokalitet må der nok i højere grad
end tidligere ofres kræfter på at under
søge, dels fordi mange forhold er man
gelfuldt kendt, og dels fordi kommende

43

års øgede turistpres vil få afgørende be
tydning for fuglefaunaens sammensæt
ning.
SUMMARY

Anholt's breeding and summering hirds.
A complete list of all breeding records, breed
ing attempts and observations of summering
hirds fu the period 1971-1978 is given. All lo
cations of ornithological interest have been
visited in the period 1971-1978. Furthermore
same observations have been given to me to
publish. No information before 1971.
The most remarkable and characteristical
breeding hirds are Somateria m ollissima., Lartts

marinus, L. fuscus, L. argentatus, Stema. albi
frons and Antlws ca.mpestris. Exept for Stema
albifrons, all of these breed in The >Desert.
A total of 77 certainly breeding species, 15
prahably breeding species and 37 summering
species have been observed. The 77 certainly
breeding species are divided into 35 non
passeriformes and 42 passeriformes. For a de
scription of Anholt's nature see Nielsen (1975).
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Boganmeldelser
E. Torp Pedersen: Grærttp Langsø - en perle
i den vestjyske naturpark. 44 sider. 46 illustra
tioner. 5 helsides topografiske kort. Pris kr.
15,00. Eget forlag. Jelling 1978.
Efter naturfredningsloven af 1969 skal der

oprettes såkaldte naturparker rundt i landet, og
efterhånden som denne plan virkeliggøres, bli
ver det nødvendigt med beskrivelser og anvis
ninger, så de rekreative og undervisningsmæs
sige formål med parkerne kan realiseres. En så
dan beskrivelse har studielektor E. Torp Peder
sen givet med dette lille hæfte, der i et be
skedent udstyr rummer megen værdifuld infor
mation om en enkelt lokalitet i den vestjyske
naturpark. Først beskrives de geologiske og
landskabelige forhold omkring Grærup Langsø,
dernæst ændringerne i søens udstrækning i pe
rioden 1801-1976, fredningssagens gennemfø
relse 1960-65, plante- og dyrelivet i og omkring
søen, og endelig naturforvaltningsproblemer i
området, afsluttende med en litteraturliste. Blomsterplanter, fugle og en enkelt gruppe af
fluer er grundigt behandlet, resten af organis
merne mere sporadisk. Især savnes oplysninger
om selve søens dyr, både fisk og hvirvelløse.
Dette bør der rådes bod på ved nye udgaver
af dette værdifulde pionerarbejde. (Bogen kan
eventuelt fås v�d indsendelse af kr. 14,00 på
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giro nr. 6 53 59 41, E. Torp Pedersen, Nørrevang 19, 7300 Jelling).
E. N.

Mogens Lund: Rotten. 99 sider. 68 illustratio
ner. Pris kr. 49,00. Rhodos. København 1978.
Rigt illustreret med tegninger og fotos, hvor
af nogle i farver, præsenterer dette bind af
Naturens Verdens Dyrebibliotek sig meget
smukt, og indholdet svarer nøje til det umid
delbare indtryk man får af det ydre. Teksten
grupperer sig omkring fire hovedtemaer: I
menneskets fodspor. Rottesamfundet Myter om
rotter. Rotten som skadedyr. - Under disse ru
brikker resumerer forfatteren vores nuværende
viden om rotten, og på alle områderne kan han
selv fra sit mangeårige arbejde med rotter på
Statens Skadedyrlaboratorium bringe interes
sant nyt og dermed give en særdeles nuance
ret beskrivelse af rottens biologi. Rotten er vel
nok det vildtlevende dyr, der er tættest knyttet
til mennesket, og den må derfor betragtes som
vores farligste næringskonkurrent. Alligevel har
forfatteren formået at give sin beskrivelse en
sådan drejning, at man efter læsningen af bo
gen næppe kan undgå at nære en vis beun
dring for rotten og dens evne til at begå sig
under skiftende forhdld.
E. N.

Undersøgelser over bestanden af spættet sæl (Phoca vitulina)
ved Hesselø, august 1977 og 1978
Af Kield Hansen
(S toresand 10, Gl. Rye, 8680 Ry)
Fredningsstyrelsens forskningsrapport nr.
fra naturreservaterne
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With a summary in English

I perioderne 17/8-30/8 1977 og 20/825/8 1978 opholdt jeg mig på det natur
videnskabelige reservat Hesselø (56° 12'
N, 1 1 ° 43' E) som observatør for Fred
ningsstyrelsen. Formålet var især at un
dersøge bestanden af spættet sæl, der
holder til ved øen. Se fig. l .
I 1977 var jeg alene o m opgaven,
mens tegneren Jens Gregersen holdt mig
med behageligt selskab i 1978. En tak
skal rettes til stud.scient. Mads-Peter
Heide-J ørgensen for kritisk gennemlæs
ning af udkast til manuskriptet.
LOKALITET OG METODE
I sommertiden holder de spættede sæler
til på »SælhundereV«, som er to adskilte
stenrev omh·ent 400 meter nordvest for
Hesselø. Omkring 100 meter nord for
disse rev ligger » Jydeknoppen«, som er
et mindre rev, hvor der regelmæssigt lig
ger sæler.
Revene er dannet af store kampesten.
Sælerne ligger spredt mellem stenene, og
det kan være vanskeligt at tælle dem
alle, når observatøren befinder sig i ni
veau med havet. Mine optællinger er
derfor foretaget fra moræneskrænten på
Hesselø i en højde af 10 meter over for�
landet. Fra denne position ser man skråt
ned mod revene, og det er muligt at
tælle sælerne på hvert rev for sig.
Hver hele time er alle sæler optalt
gennem et Kowa-teleskop med zoom
optik, der forstørrer maksimalt 45 gan
ge. Som regel er dyrene talt to gange
umiddelbart efter hinanden, og gennem
snittet er noteret. En optælling varer 101 5 minutter. Især i 1978 er der talt hver
time i alle døgnets lyse timer, men ellers
Flora og Fauna 85: 45-51. Arhss 1979.

er optællingerne spredt mest muligt over
dagtimerne. Der er gjort notater om for
styrrelser af sælerne, syge dyr, antal un
ger og adfærd. Vejr og vind er noteret
ved hver tælling.
Både vindens retning og styrke har
afgørende indflydelse på, hvor sælerne
opholder sig på revene. Ved ·vindstyrker
over tre Beaufort søger dyrene sammen
i læ, og er vinden i vest, vil de tage op
hold på østsiden af revene og derfor
være lettere at iagttage fra Hesselø. Om
vendt betyder østlige vinde, at en min-

Fig. l. De vigtigste sællokaliteter, som omtales
i artiklen. Afstanden fra Hesselø til Anholt er

60 km.

T h e most important Zoealities for common seals
mentianed in the text. The distance between
Hesselø and Anholt is 60 kilometres.
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dre del af dyrene ligger delvis skjult på
vestsiden af revene og næppe ses af ob
servatøren. Antallet undervurderes der
for, men jeg skønner, at denne fejl lig
ger på højst 10-20 procent. De mest nøj
agtige optællinger får man altså med
middelkraftige vestlige vinde, men sti
ger vinden over fem Beaufort, overskyl
les revene i stigende omfang af bølger,
og de fleste sæler forsvinder.
Modlys, varmeflimren, dis og regn gør
tællingerne vanskelige, og under så
danne vejrforhold er tællingerne enkelte
gange indstillet.
RESULTATER
Bestandens størrelse

I 1977 er der foretaget i alt 88 tællinger,
og det største antal sæler på en tælling
var 250 dyr. Fig. 2 viser fordelingen af
optællingerne. Mest hyppigt er der talt
mellem 100 og 200 dyr, og gennemsnit
tet af alle tællinger var 140 dyr.
I 1978 er der foretaget 47 tællinger
med 166 dyr som det største antal. Gen
nemsnittet af tællingerne var 101 dyr.

På grundlag af de to års tællinger
skønnes sensommerbestanden i 1977-78
at omfatte maksimalt 300 dyr.
Tabel l viser det største og mindste
antal sæler på alle optællingsdage, samt
vindens retning og styrke. Der ses en
stor variation både fra dag til dag og in
den for det samme døgn. Det vekslende
antal sæler på revene antyder, at bestan
den må have andre hvilepladser. Nær
liggende er det at antage, at sælerne fra
Hesselø ofte gæster f.eks. Sjællands Rev,
Samsø-området og ikke mindst Anholt,
hvor der lejlighedsvis iagttages ganske
betydelige antal dyr (Heide-Jørgensen,
in prep.). Søndet·gåard et al. (1976) er
enig i denne formodning.
Antal ttnger

I august kan unger, født samme år, sta
dig skelnes fra voksne sæler på størrel
sen. Dog er de vanskelige at tælle fra
Hesselø på grund af den lange observa
tionsafstand.
Tabel 2 viser ungetællingerne fra beg
ge år. Højeste ungeprocent var 14,7 i

15
Fordeling af t�Uinger rugust 1977
n = 77
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Fig. 2. Af i alt 88 tællinger fra 1977 er de 77
foretaget fra samme observationspost, og de kan
derfor sammenlignes. Fordelingen af disse 77
tællinger vises her. Hyppigst er der talt 120-129
sæler (15 gange), mens gennemsnittet af alle
tællinger er 140 sæler.

46

In 1977 a total of 88 counts were made, and of
these 77 counts were made from the same ob
servat·ion post. The results of these cotmts can
be compared. The distribution of the results of
these 77 counts is shown here. Most common
120-129 seals have been cotmted (15 counts),
but the a verage of all 77 counts is 140 seals.

Tabel l. Resultater af sæltællingerne
Hesselø

1977-78,

Restdts af counts af common seals at Hesselø
1977-78
dato

antal maxitællinger mum

minimum

3
7
7

91
137
145
152
138
185
203
125
164
250
218
160

48
65
102
60
98
107
86
117
164
47
176
132

l
15
15
13
4

48
166
153
77
112

48
26
80
38
44

vindforhold

1977:

18/8
19/8
20/8
21/8
22/8
23/8
24/8
25/8
26/8
27/8
28/8
29/8

6
9
8
12
8
lO

15
2
l

SØ-NØ 3-4
NØ 3-5
NØ 4-5
NØ 3-4
Ø 3-4
SW-SØ 2-3
W3
SW 4-5
SW 3-4
NW l-2
W 3-4
W4

1978:

20/8
21/8
22/8
23/8
24/8

Sl
SØ 3-4
SØ 4-5
SW 5-7
SW 6-7

1977, mens de fleste procenter ligger
meget lavere. Disse tal bør dog tages
med alle mulige forbehold, og de afspej
ler ikke antallet af fødsler i bestanden,
men i højere grad antallet af overle
vende unger. Dødeligheden blandt Hes
selø-unger er sandsynligvis meget stor.
I sommeren 1978 er der indsamlet
mindst 21 døde unger på Hesselø, og
analyser på Statens veterinære Serum
laboratorium viser, at de fleste var
stærkt inficerede med en smitsom strep
tokok-bakterie
(Elvestad & Clausen,
1978). Fra 1977 er der ingen tal for
døde unger.
Døgnrytmer

Fig. 3 viser fire døgntællinger fra de to
år. I fig. 4 er summeret 77 tællinger fra
1977. Dagen igennem holder antallet af
dyr sig normalt højt og konstant. Dog
synes der at ske en tilstrømning af sæler
til revene i de første morgentimer. Efter
første tælling klokken 0500 den 24. au
gust 1977 blev der således set mindst

21 dyr i vandet på vej til revene. Disse
dyr er ikke regnet med i fig. 3. En min
dre afvandring sker omkring middag,
mens en svag stigning ses sidst på efter
middagen. Nogen fast rytme er der ikke
tale om, og forstyrrelser, vejrforhold m.v.
kan tænkes at være årsag til variatio
nerne i antallet af dyr.
Vi har kun en ringe viden om de dan
ske sælers vaner. Dog står det klart, at
døgnrytmen i bestanden på Hesselø er
ganske anderledes end i sensommer-be
standen ved Anholt. På Anholt forlader
dyrene hvilepladsen i de tidlige morgen
timer og vender først tilbage kort før sol
nedgang. Natten igennem ligger de på
pladsen. Forstyrrelser er sandsynligvis
årsagen til Anholt-sælernes
rytme
(Heide-Jørgensen, in prep.).
Mine tællinger tyder på, at Hesselø
sælerne i august forh·insvis søger føde
om natten og hviler om dagen. I over
ensstemmelse med denne antagelse er
en iagttagelse fra den 29. august 1977
klokken 1825, hvor 25 sæler langsomt
svømmede mod nord bort fra øen.
Syge sæler

I 1977 er der iagttaget tre voksne sæler
med karakteristiske sår. Et dyr havde
Tabel 2. Minimumsantal af sælunger
fra samme sommer 1977-78, Hesselø

PeTcentage af common seal pttps
at Hessrilø 1977-78
dato

antal
unger

antal
voksne

ungeprocent

1400
1800
1900
1000
1500
1900
0600
0800
0700
1800

5
6
8
5
15
14
14
5
9
15

120
118
120
106
106
131
106
110
114
188

4,2
5,1
6,7
4,7
14,7
10,7
13,2
4,5
7,9
8,0

1000

6

151

4,0

klokken

1977:

19/8
20/8
21/8
22/8
24/8
1978:

22/8

47

50

19

Fig. 3. Døgmytmen i bestanden på fire forskel
lige dage. Sælerne er talt på revene hver time.
Der synes at være færre sæler i de første mor
gentimer end senere på dagen. se tabel l for op
lysninger om vejret.
Ved første tælling, den 24.8.77, blev der ob
serveret mindst 21 sæler i vandet på vej mod
revene. Disse dyr er ikke medtaget i tællingen.
Det markante fald den 21.8.78 fra 2. til 3. tæl
ling skyldes sandsynligvis forstyrrelser, men år-

sagen blev ikke observeret. Antallet er delvis
skønnet ved føfste og sidste tælling den 23.8.78
på gmnd af ringe sigtbarhed.

en 15-20 cm lang flænge på højre side
af halsen, og det kunne stamme fra kamp
med et andet dyr. En anden sæl sås
med et 20 gange 30 cm stort, rødt sår på
bugsiden, og et tredje dyr sås med to
meget store sår på bryst og bug, hen
holdsvis foran og bag venstre fm·luffe.

Sårene var brune rundt i kanten og med
de centrale områder højrøde.
I 1978 sås blot {m voksen sæl med en
30 cm lang flænge på halsen. Mindre sår
har næppe kunnet iagttages på den lange
observationsafstand.
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The figures show the diurnal rhythm in the
population on four different days. The seals
have been cormted every hour. In the early
moming hours there seems to be fewer seals
than later in the day. See tabel l for informa
tions about the weather.

18.-29.8. 77
n = 77

5

Fig. 4. Beregnet døgnrytme. Gennemsnit af 77
tællinger fra august 1977 fordelt efter tidspunk
tet for de enkelte tællinger. For hvert timeinter
val er angivet antal tællinger, som gennemsnit
tet er beregnet på.
Calculated diurnal rhythm. Average of 77 coun.ts
from August 1977 distributed a.fter the time
for each coun.t. For every interval of timø the
number of counts is shown from which the
average hns been calculated.

Forsty1Telser

Hesselø med omliggende rev fik status
som videnskabeligt reservat i 1951. Si
den da har der været forbud mod land
gang på revene fra den 15. april til den
30. september og forbud mod sæljagt. I
nogle år i 1960'erne blev der alligevel
skudt et antal sæler på dispensation til
Zoologisk Museum i København. I 1970erne er der næppe drevet jagt på sæler
ved øen.
Men h·ods de klare fredningsbestem
melser sker der ret hyppigt forstyrrelser
af sælerne. Nogle tilfælde og dyrenes re
aktioner på dem skal nævnes :
- Den 21. august 1977 klokken 0850 går tre
personer fra en lystbåd i land på revet. Alle
sæler (115 dyr) forsvinder helt. Efter 70 minut
ters ophold forlader de tre personer revet, og
15 minutter senere er omkring 50 sæler pii
land. To timer senere er 92 dyr på revet, og
antallet holder sig omkring 100 resten af dagen.
Den 23. august klokken 1340 passerer et
sportsfly i 100-150 meters højde over revet,
vender ind over Hesselø og flyver ud igen i no-

get lavere højde over revet. Omkring 65 sæler
kaster sig i vandet af i alt 158 dyr. Tyve minut
ter senere ligger der 152 dyr på revet, og an
tallet holder sig på dette niveau resten af da
gen.
Den 28. august 1977 klokken 1130 trækker en
fiskeørn Pandion haUaetus mod syd over revet
i 50 meters højde. Alle måger letter fra revet,
og enkelte sæler kigger op, men alle dyr bliver
liggende.

Trafikken med sportsfly over og til
landing på Hesselø skønnes at være stor
i sommertiden, ofte med flere ugentlige
besøg. Blot revene ikke overflyves, ge
nerer det næppe sælerne. Mere betæn
keligt er det, at de fastboende på Hes
selø hyppigt færdes på revene både for
år og sommer.
I 1978 besøgte dyrlæger fra Statens
veterinære Serumlaboratorium revene
mindst fem gange i løbet af sommeren
for at indsamle døde unger. Transporten
til Hesselø foregår i helikopter, og man
sejler ud til revene i en mot01jolle. Sæ
lernes reaktion på helikopteren kendes
ikke.
Forstyrrelserne af bestanden på Hes
selø er dog ubetydelige i s amm enligning
med de forhold, der bydes sælerne an
dre steder i landet, bl.a. på Anholt, og
Søndergaard et al. (1976) har ret, når
det nævnes, at Hesselø-sælerne er langt
mindre sky end dyrene på nogen anden
dansk sællokalitet. Alligevel bør man
indskrænke landgang på revene til det
absolutte minimum.
DISKUSSION
Søndergaard et al. (1976) omtaler lands
dækkende flytællinger af sæler foretaget
af Vildtbiologisk Station, som i perioden
1968-1975 har optalt bestanden på Hes
selø ni gange, heraf fire tællinger i 1975.
Som største antal taltes 300 dyr i marts
1969 og 300 dyr i august 1975 på revene
ved øen. Beboerne på Hesselø skønner
i 1975, at bestanden omfatter over 500
dyr, og heraf skulle omkring 150 unger
være optalt. U d fra disse angivelser vur
derer Søndergaard et al. (1976) sensom
merbestanden til 500-600 dyr eller en
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fjerdedel af bestanden i Danmark. Det
anføres, at bestanden er fordoblet på
mindre end 10 år, og at Hesselø er den
eneste danske sællokalitet, hvor bestan
den ikke går tilbage, men tværtimod er
i fremgang.
Mine 88 tællinger fra 1977 og 47 tæl
linger fra 1978 bekræfter ikke vildtbiolo
gernes skøn. Maksimalt er der optalt 250
dyr, men kun to gange og på samme
dag. Selv med en bred fejlmargin på 1020 procents undervurdering på grund af
eventuelle skjulte dyr mellem stenene på
revene kan bestanden højst vurderes til
300 dyr, hvilket stemmer nøje overens
med tallene fra Vildtbiologisk Stations
egne flytællinger. Sandsynligvis har be
boerne på Hesselø overvurderet bestan
den, fordi deres oplysninger er baseret
på skøn og ikke på egentlige tællinger.
Beklageligvis har Søndergaard et al.
(1976) ukritisk videregivet disse skøn.
Der er næppe grundlag for fortsat at
hævde, at bestanden ved Hesselø er i
fremgang og tæller et stort antal dyr.
En mere korrekt vurdering vil være at
tale om en stabil bestand på. 250-300
sæler siden midten af 1960'erne.
Samtidige tællinger på Hesselø og An
holt i 1977-78 viser, at der med stor
sandsynlighed er forbindelse mellem de
to lokaliteters sæler. Når vindforholdene
gør det umuligt for dyrene at ligge på
revene ved Hesselø på grund af bølger,
søger de til Anholt. Optællingstallene vi
ser denne sammenhæng (se tabel 3 og
tabel 1 for oplysninger om vejret). Trods
Tabel 3.

Samtidige tællinger af sæler på
Hesselø og Anholt 1977-78.
ResHits af simultaneol/s cou.nts af
common seals at Hesselø and Anholt
1977-78.

dato
1977:

25/8

1978:

22/8
23/8
24/8

50

Hesselø

Anholt

I alt

L25

L30

255

L 53
77
112

120
232
185

273
309
297

store forskydninger i antallet på lokali
teterne hver for sig er det totale antal
sæler forbavsende konstant. Tællingerne
antyder, at den samlede bestand på de
to lokaliteter næppe overstiger 350 dyr.
En lignende sammenhæng som Anholt
Hesselø kan også tænkes at forekomme
mellem andre lokaliteter.
På Anholt er sælernes hvileplads ikke
beskyttet på nogen måde, og dyrene for
styrres og bortjages ofte (Heide-Jørgen
sen, in prep.). Da Anholt synes at være
af stor betydning for bestanden på Hes
selø og omvendt, forekommer det hen
sigtsmæssigt snarest muligt at sikre dy
rene bedre forhold gennem en fredning
med færdselsforbud på hvilepladsen.
De samtidige tællinger viser, at det er
meget vigtigt, at opgørelsen af et større
områdes samlede sælbestand sker koor
dineret. Fremtidige tællinger i det syd
lige Kattegat bør foretages på alle væ
sentlige lokaliteter på samme dag( e) og
med flere tællinger i døgnet (bedst hver
time) og i flere døgn i træk. Et bedre
kendskab til bestandenes døgnrytmer på
de forskellige lokaliteter vil også gøre
det muligt at planlægge optællinger, så
de giver de mest præcise resultater. Der
bør tælles samtidigt på Hesselø, Anholt
og Sjællands rev og sikkert også på Læsø
og Samsø.
SUMMARY
Stltdies af the pop ulation af Common Seals
(Phoca vitulina) an Hesselø, August 1977-78.

During the periods 17th-30th of August 1977
and 20th-25th of August 1978 common seals
were counted in the scientific sanctuary at the
island of Hesselø (56°12'N, 11 °43'E) (Fig. 1).
By means of a powerful telescope the seals
were counted eve1y hour during the whole day.
In 1977 there were made 88 counts, and the
maximnm number of seals in one count was
250 seals (See Tabel l). On an average 140 seals
per count were seen (Fig. 2). In 1978 47 counts
were made with 166 seals as maximum. On
average 101 seals per count were seen.
From these results the population in autumn
is estimated to not more than 300 seals. The
highest percent of pups counted was 14,7 (see
Tabel 2).
In summer 1978 at least 21 newbom pups
were found dead at Hesselø. Most pups were

infected with a contagious streptococcus. In
1977 three adult seals were seen with wounds,
but only one was seen in 1978.
Counts eve1y hour dming four days show
that the seals in particular are fishing at night
and resting in the claytime (Fig. 3, Fig. 4) .
In spite of the faet that Hesselø is a closed
sanctuary the seals are rather often disturbed
by motorboats and lowflying aircrafts. However
the ,seals at Hesselø are not distmbed as often
as the seals at other localities, e.g. Anlwlt (see
Fig. 1).
Søndergaard et al. (1976) estimated for the
Game Biology Station that the seal population
at Hesselø counted 500-600 seals, and further
stated that the number had doubled in only
10 years.
This study eannot confilm these estimates.
Obviously the inhabitants of Hesselø have made
an inaccurate estin1ate, which Søndergaard et
al. (1976) has cited uncritically.
Results of simultaneous counts at Hesselø
and Anholt in 1977-78 are pointing to a con-

nexion between the populations at the two lo
calities (see Tabel 3). With strong wind from
northwest the resting place at Hesselø is flood
ed, and then the seals possibly swim to Anholt,
where they can rest sheltered at the beach of
the eastern part of the island.
Future counts of the seal population in Kat
tegat ought to be done simultaneously at all
important localities. More counts every day
(each hom) have to be done for a longer period
in order to obtain reliable estimates for the total
population of common seals in the area.
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S. M. Haslam: River plants. 396 sider. Illustre
ret. Cambridge University Press. Pris ca. kr.
79,75.
Bogen behandler indgående vandløbs vege
tationsforhold i England, hovedsageligt på
grundlag af forfatterens egne undersøgelser. Til
sammenligning er der tre kapitler om tilsvaren
de forhold i en del af Nordamerika. Der er re
degjort for planternes forhold til strøm og bund,
til bredde og dybde, til lys og næringsstoffer.
Vegetationsforholdene og deres omskiftelighed
er gennemgået med mange eksempler. Desuden
hører man om vandplanternes gode og dårlige
virkninger og om vedligeholdelse af vandløb.
Her kommer forfatteren ind på forhold, som
Miljøministeriets Ferskvandslaboratorium arbej
der med i øjeblikket : beskygning ved træplant
ning langs bredderne til begrænsning af grøde
vækst. Sidst i bogen er der ordliste, indeks og
en omfattende litteratmliste.
En del af de engelske vandløbstyper findes
i Danmark, derfor har bogen også aktualitet
her. Vi har intet tilsvarende samlet arbejde om
danske vandløb, selv om nogle af emnerne har
været behandlet på dansk. Forskelle i artssam
mensætning fra Danmark til England er uden
betydning for forståelsen og for den interesse
bogen har for en dansk læser.
Teksten er ledsaget af en række tabeller,
skemaer, tegninger og fotos. Artssymboler er
anvendt i stor udstrækning ti:l at lette over
skueligheden. På samme måde virker et sum
mary først i hver af de 22 kapitler. Bogen er

nok primært beregnet for botanikere og økolo
ger, men den er forståelig, blot man kommer
om ved de latinske navne. Absolut en interes
sant bog for dem, der er glade for vandplanter.
Eiler Worsøe

Ole E. Meyer: Slanger i Danmark. 116 sider.
59 figurer. Pris kr. 49,00. Rhodos. København
1978.
I dette bind af Natttrens Verdens Dyrebibl-io
tek sammenligner forfatteren vore to slanger,
hugmmen og snogen. Han følger i en række
velskrevne kapitler de to slanger, fra de om for
året kommer frem fra vinterdvalen, fortæller
om deres forskellige aktiviteter sommeren igen
nem, og beskriver, hvordan de om efteråret op
søger passende steder at tilbringe den kolde
årstid. På mange måder ligner de to dyr hin
anden, f. eks. med hensyn til legemsform, san
seorganernes udvilding og måden at bevæge
sig på. Men i andre henseender opfører de sig
vidt forskelligt. Dette gælder bl. a. deres valg
af opholdssted, deres foretrukne fødeemner,
deres jagtmetoder og deres forplantningsbio
logi. Med mange eksempler og ved hjælp af
fortrinlige illustrationer, både fotos og tegnin
ger, illustreres disse forhold. I et særligt kapitel
omtales æskulapsnogen og glatsnogen, der beg
ge tidligere er fundet i Danmark. Sidstnævnte
lever her måske endnu. Til slut præsenteres vi
i »Familiealbummet« for snogens og hugor
mens slægtninge i andre lande. Som et særde-
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les positivt træk ved bogen må fremhæves, at
forfatteren stærkt appellerer til, at man viser
skånsomhed over for snog og hugorm, så disse
dyr fortsat kan høre med til vort lands fauna.
E. N.

A11Clers Pape Møller (red.): Nordiyllands fugle
- deres yngleudbredelse og trækforhold. 372 si
der. 723 tekstfigurer. 8 tavler med ialt 11 fotos.
Pris kr. 168,35. Scandinavian S cience Press.
Klampenborg 1978.

I tidligere oversigter over Danmarks fugle
har Nordjylland været meget svagt repræsente
ret ,og ofte med fejlagtige oplysninger. Dette
er der nu rådet bod på ved udgivelsen af denne
omfangstige bog. Ikke blot omfanget, men også
indholdet er rigt. Foruden redaktøren har Uffe
Gjøl Sørensen og Poul Erik Sperling udarbejdet
afsnit af bogen, der publicerer resultaterne af
en af de største undersøgelser af fugle, der er
foretaget her i landet. Siden 1968 har Nordjysk
Ornithologisk Kartotek eksisteret og virket som
centralt registreringssted for fugleobservationer
i Nordjylland. Kartotekets mere end 50.000 kort
danner grundlaget for bogen. 232 meddelere
har medvirket, og desuden er oplysninger ind
hentet i biologiske tidsskrifter og bøger, og
fuglesamlinger i de forskellige danske museer
er gennemgået. Dette kæmpearbejde har så re
sulteret i den foreliggen/le bog, og den er der
al mulig grund til at glæde sig over.
Den indledes med en række kapitler om kli
ma, landskabstyper, menneskelige forehavender
og andre ydre forhold, der har betydning for
fuglenes antal og udbredelse. Derefter gennem
gås de enkelte artet'S status, yngleudbredelse,
træk og bestandsænddnger, illustreret ved kort
og diagrammer, der ligesom de smukke vignet
ter ved hvert kapitel er udført af Brian Zobbe
og Olav B. Andersen. Endelig må det nævnes,
at de fine landskabsfotos fra Nordjylland er op
taget af Keld Væver, Tage Pedersen og Poul N.
Christensen. Det er med nogen vemod, at man
ser sidstnævntes billede af Skarreklit, der nu
ved udgivelsen er væltet i havet og ikke mere
kan huse ynglende rider. Bogen afsluttes med
en meget grundig litteraturliste og et indeks
over de omtalte fuglearter.
E. N.

Kay Tttmer: Serengeti Home. 214 sider, 24 tav
ler, hvoraf 8 i farver, l kort. Pris : f. 5,95. Allen
& Unwin. London 1978.
En fængslende og fornøjelig bog fra den ca.

13.000 km2 store Serengeti-park, hvorom der

efterhånden foreligger en ret betydelig littera
tur, og hvorfra Tanzania henter gode turistind
tægter. Forf. kom til området få måneder efter,
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at hun var blevet gift med reservat-administra
toren Myles Turner, og hun boede der i 16 år
(1956-72). I den tid kom hun ud for lidt af
hvert, men fik alligevel tid til at opdrage sine
,,Bushbabies«, en pige og en dreng, som imid
lertid måtte sendes til familie i Kenya, da de
nåede skolealderen, og siden til England. Un
der sit ophold i B anagi og Seronera i Seren
getis centrale del har hun haft forbindelse med
adskillige kendte folk, bl. a. Bemhard Grzimek,
der har skrevet forord i bogen, og Joy & George
Adamsson, hvis løveunger var sluppet i Seren
geti, samt endelig ,,regnkongen«, der var Dan
marks Fredetik IX, som sammen med dronning
Ingrid og deres 3 døtre aflagde parken et be
søg i øsende regnvejr marts 1970.
Teksten falder i 14 indbyrdes ret isolerede
afsnit, oprindelig skrevet til forf.s børn; den
indeholder livlige beskrivelser af den alt andet
end problemfrie tilværelse mellem løver, ele
fanter og tsetsefluer, med vilde og tamme kæ
ledyr og klippegrævlinger, der kunne komme
både over og under og igennem ethvert hegn.
Havebrug måtte opgives. Endvidere omtales
krybskyttejagter og andre safarier med eller
uden tmister samt vildttællinger fra fly, som
forf. selv tog certifikat til at føre.

B. Løppenthin
Bent Jørgensen: Dyrenes vandringer. 111 sider.
Rigt illustreret. Ptis kr. 58,00. Rhodos. Køben
havn 1978.

Dyrs vandringer er et fængslende emne. Fug
les årstidsbestemte træk, laksens pendulfart
mellem ynglepladser i ferskvand og fourage
ringsområder i det åbne hav, !lemmingers mas
seflugt fra overbefolkede egne, og vandregræs
hoppers kolossale ødelæggelser, hvor svætme
på milliarder af individer kommer frem. Dette
er forhold, mennesker gennem tiderne har iagt
taget med undren. Hvorfor vandrer dyrene,
hvor vandrer de hen, hvordan finder de vej, og
hvad er medfødt og hvad tillært i denne ad
færd? Disse og mange andre spørgsmål belyses
kortfattet - i flere tilfælde for kortfattet - i
denne letlæste bog. Bent Jørgensen har evnen
til at skrive let og ubesværet, selv når det
drejer sig om vanskeligt s tof, men dette fører
desværre også med sig, at han engang imellem
helt unødvendigt forfalder til det snakkende
populære. Men ser man bort derfra, giver bo
gen alsidig oplysning om emnet, og udstyret er
af en sådan art, at prisen må siges at være
særdeles rimelig. Illustrationerne, der er i far
ver, er for de flestes vedkommende taget fra et
engelsk værk om dyrs vandringer. Kortskitserne
er meget oplysende.
E. N.

Opvækst af
Ceratophyllum submersum med konsekvenser
for faunaen
·

Af Hans Heidema n n Lassen
(Institut for Genetik og Økologi, Århus Universitet, 8000 Århus C)

Dammen ved Moesgård Skovmølle, syd
for Århus, blev anlagt i 1968, og på få
år etableredes en rig og varieret fauna,
karakteristisk for næringsrige småvande.
I løbet af sommeren og efteråret 1978
har dammen gennemgået en »miljømæs
sig« forandring: en opblomstring af Ce
mtophyllum submersum, Tornløs Horn
blad, så overvældende, at planten op
fylder hele vandmassen. Denne Horn
blad-art har hidtil været forholdsvis
sjælden, men angives i seneste udgave
af Rostrups Flora at være under spred
ning. Arten har en sydlig udbredelse, og
spredningen nu er måske en følge af de
senere års mildere klima. Arten fore
kommer især i mindre grave og damme,
der som Skovmølledammen er meget
næringsrige. Den lever frit i vandet, og
formeringen kan foregå vegetativt. I
Skovmølledammen har planten dog nu
blomstret, og de tornløse, nøddeagtige
frugter er hyppige. Den kraftige plante
vækst bevirker store udsving i dammens
iltforhold. Under gode lysforhold vil der
ved fotosyntese udskilles så meget ilt, at
vandet overmættes, og ilten bobler ud,
men i mørke vil planternes respiration
bevirke iltsvind. Jeg har ikke fulgt ilt
svingningerne under Hornbladdækket i
Skovmølledammen, men for nogle år si
den målte jeg en kraftig iltpuls i en nær
liggende dam, hvor Vandpest, Elodea
canaden8e, lå så tæt, som Hornblad i
Skovmøledamm en nu. Ved bunden var
vandet iltfrit gennem flere timer før sol
opgang, og selv i overfladen blev iltind
holdet meget lavt. Det er troligt, at så
danne iltforhold vil have konsekvenser
for dammens fauna, og især for de dyr,
som tilbringer alle livsstadier her, ,og
som ikke kan emigrere under ugunstige
perioder. Gennem 1972 aflagde jeg
Flora og Fauna 85:· 53-54. Arhus 1979.

Faunaliste for Skovmølledammen 1972 og 1978
1972
Planada lu.gubris
Dendmcoelum lacteum
Polycelis nigm
Haemopis sanguisuga
H erpobdella octoculata
Helobdella stagnaZis
Glossosiphonia complnnata
Lophopus crystalli.nus
Ase/lus aquaticus
Gammar·us pulex
Cloeon dipterum
Nemura cinerea
Aeschna gra.ndis
Libellula quadrimaculata
Platyclmemis pennipes
Coenagrion puella
Lestes sponsa
Nepa cinerea
Naucoris cim-icoides
Notaneeta glauca
Plea minutissima
Corixa distineta
Corixa concinna
Corixa fallen i
Corixa punctata
Anabolia nervosa
Lim.nophilus flavicomis
Limnophilus stigma
Halesus digitatus
Triaenodes bicolor
Polycentropus flavomaculatus
Haliplus sp.
DytisetiS marginalis
Colymbetes fuscus
Rhantt1s notattiS
Piatambus maculatus
Ilybius fenestratus
Laccophilus minutus
H yphydrys ovatus
Gyrinus marintiS
Hydrophilus camboides
Lymnaea stagnaZis
Lymnaea pereger
Pianorbis pianorbis
Anisus vorlex
Anisus contortus
Gyrault1s alhus
Gyraulus cr·iSta
Valvata cristata
Sphaerium comeum
Pisidi-um spp.

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

1978
x
x

x

x
x

x

x
x
x
x
x

x
x

x
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ugentlige besøg ved Skovmølledammen
for især at undersøge sneglefaunaen, og
da fandt jeg ved ketsjning ca. 44 arter
af hvirvelløse dyr mod 14 arter nu, hvor
dammen er fyldt af Hornblad. Fauna
listen viser, at netop de grupper mang
ler, som er i stand til at flyve bort, vand
biller og vandtæger, og blandt de »sted
faste« grupper, f. eks. snegle og igler, er
artsantallet reduceret. Af snegle fandtes
tidligere 7 arter og nu 3, hvoraf den ene,
Valvata cristata, er nytilkommen, og
Lymnaea pereger er på en måde også
ny, idet den uddøde i 1972 og har været
borte nogle år. Selv blandt »ikke mo
bile« arter er der således en god spred
ningsevne, og derfor kan danifaunaen
hurtigt retableres.
Småvande og ikke mindst nyanlagte
damme, som Skovmølledammen, er af
stor almen økologisk interesse. Vi kan
her studere, hvorledes og i hvilken ræk
kefølge dyr og planter indvandrer og
indvirker på hinanden, altså stadier i
etableringen af et økosystem. Vi har i
ovenstående set, at opdukken af blot en
enkelt art kan ændre livsbetingelserne i
dammen og dermed sammensætningen
af arter. Dammene giver vidnesbyrd om,

at naturen ikke er statisk, men i høj
grad dynamisk, og vi må gå ud fra, at
de processer, vi iagttager i sådanne små
systemer, også gælder i andre, større
systemer, hvor det imidlertid kan være
vanskeligt at udrede detaljerne. Små
økologiske systemer kan således betrag
tes som naturens eksperimenter, og her
ligesom i alt eksperimentelt arbejde gæl
der det om at have forsøg nok. Vi har
ganske vist mange småvande ud over
landet, men har vi nok? Den enl<elte
dam rummer kun en meget lille del af
det plante- og dyreliv, der forh·insvis
findes på denne biotoptype. Næppe to
damme er ens, og jo større antallet af
småvande er, jo rigere vil vor natur
være. Damme og vandhuller hører til de
mest truede biotoper, og et meget stort
antal er forsvundet. Heldigvis anlægges
i disse år et betydeligt antal vandhuller,
og selv om det ikke i alle tilfælde er
landskabelige hensyn og ønsker om at
genskabe levesteder for en særpræget
fauna og flora, der ligger til grund, men
mere selviske jagtinteresser, vil økosy
stemet følge med, og sådanne bestræbel
ser, der dæmmer op for småvandenes
forsvinden, bør opmunh·es.

Mindre meddelelser
En ejendommelig form af
Putosia cuprea F. (Scarabaeidae)
En helt sort form af guldbassen Putosia cu.prea
F. er af forfatteren fundet ved Bjerringbro den
21. juni 1978. Kl. 12,15 kom en sort bille fly
vende hen til en temmelig stor, sydvendende
myretue. Den svævede et øjeblik over tuen,
inden den borede sig ned mellem myrerne.
Eksemplaret blev fanget og bestemt til at være
Pt�tosia cuprea F. (V. Hansen : Biller 6. Torbi
ster. 1975.
E. Reitter: Fauna Germanica 2.
1909. Freude, Harde & Lohse: Die Kii.fer Mit
teleuropas 8. 1969). Eksemplaret har alle artens

almindelige kendetegn, bl.a. er mikroskulpturen
helt typisk. Men det mangler ganske den sæd
vanlige grønne metalglans på forbryst og vinge
dækker. I stedet for er oversiden dybt sort. Det
ser ikke ud til, at man tidligere har meddelt
fund af denne form fra Danmark. Senere på
sommeren fik jeg lejlighed til at iagttage mørke
former af P. cuprea F. i Norditalien.

-

-
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Thorben Striib Sparre
Jens Baggesens Vej 96, 6,. tv., 8000 Århus C

Nyt findested for Klovblad
(Schizophyllum commune)
Gennem flere år har der ved min bopæl mel
lem Egå og Hjortshøj nord for Århus vokset en
bestand af den lille hatsvamp, Kløvblad (Schi
:zophyllu:m commune). Svampen fandtes i et an
tal af flere hundrede i en kvasdynge af grene
(op til arm�ykkelse) af tjøm, æble og elm.
K vaselyngen er imidlertid - trods ihærdig pro
test fra min side - blevet ryddet (1976), og
hermed er et af de få findesteder for Kløvblad
udenfor Sjælland forsvundet.
I den alment tilgængelige svampelitteratur
angives, at Kløvblad findes på friskfældet træ
- den optræder med andre ord i et af de tid
lige stadier af den succession af organismer, der
bevirker nedb1ydning og omsætning af ved
materiale. Arten har således en levevis, som
nødvendigvis må være af ephemer eller oppor
tunistisk natur, og som forudsætter en god
spredningsevne. Det er mig imidlertid utænke
ligt, at en art med en sådan levevis kan være
så sjælden, som angivet, med mindre den be
grænses af ydre faktorer, f. eks. klimatiske. At
netop dette kan være tilfældet, antydes af en
note i Ferdinandsen og Jørgensen (1939) : Skov
træernes sygdomme, hvori det hedder, at svam-

pen har en stor udbredelse i varmere egne af
alle verdensdele; herhjemme har den været
yderst sjælden, men har bredt sig (i 30'erne)
»formentlig som følge af de meget varme
sotnre«.
Det er tænkeligt, at en art, der, som det
åbenbart er tilfældet med Kløvblad, findes nær
grænsen for sit udbredelsesområde, vil være
stærkt påvirkelig af selv små klimatiske sving
ninger, således at ugunstige år vil l'ivække arten
i forhold til konkurrerende organismer (i dette
tilfælde andre træ-nedb1ydere), mens selv en
kort række gode år vil bevirke en fremgang.
Hvis dette er tilfældet, kan de senere års lune
somre måske (se også Asbirk 1976) resultere
nye findesteder for Schi:zophyUum commttne.
LITTERATUR
Asbirk, S., 1976: Udbredelsen af Schizophyllum com
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Hans Heidemann Lassen
Mosegård, Mejlbyvej 179, Egå

Boganmeldelse
Brian Bertmm.: P·ride of Lions. 253 sider. 8 far
vetavler, l l l ill., l kort. Pris : f. 6,50. Dent &
Sans. London 1978.
Fod. til denne udmærkede fremstilling af
Serengetis løver opholdt sig i området 19691973, hvor han arbejdede ved det i 1966 grund
lagte Serengeti Research Institute. Af parkens
ca. 2000 løver lever ca. 5fG i familier, hvor hun
nerne danner kernen, mens hannerne skifter.
Når de unge hanner næ1mer sig kønsmoden
hed, forlader de stammen og strejfer om 1-2
år, måske sammen med en eller et par jævn
aldrende kønsfæller, indtil de kan få tilkæmpet
sig plads i en etableret stamme. Når de gamle
hanner er tvunget bort, dræber de nye, hvad
de kan komme til af ubevogtede unger. Det
hænder også, at unge hunner drives bort, dog
i mindre omfang. Det talrigeste af løvemes
byttedyr er gnuen, hvor Serengeti til tider hu
ser noget i retning af en million; men gnuerne
vandrer, og det vigtigste jagtobjekt er den mere
stationære zebra, hvoraf der findes 300.000-

350.000. Hovdyrene er imidlertid langt hur
tigere til bens end løverne, der kun kan fange
dem ved overrumpling. Køretøjer er de alle
vant til, og det lykkedes forf. at tage en lang
række fotografier af en løvindes kamp med en
halt gnutyr, der satte en høj pris for sit liv,
selv om den var ude af stand til at flygte. Forf.
kendte ca. 200 af Serengetis løver individuelt;
men dem, han ønskede at studere nøjere, im
mobiliserede han med sit dertil indrettede ge
vær, og de blev forsynet med et halsbånd med
indbygget radio, der kunne holde 4-9 måneder.
Af andre rovdyr får leoparden og geparden, i
bestande på henholdsvis ca. 1000 og 200, sær
lige kapitler, og endvidere omtales plettet hyæ
ne og hyænehund, hvoraf parken huser hen
holdsvis ca. 4000 og 200. I bogens sidste ka
pitler, om løvernes udvikling og gener m. v.,
kommer forf. ud i forskellige spekulatiqner;
men som helhed er det en fremstiJling, som er
værd at stifte bekendtskab med.
B. Løppenthi.n
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