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LEDER: Lokal naturbeskyttelse i klimadebattens skygge
-

eller "Hør hvor vi tramper, sagde musen til elefanten ... "

Flora og Faunas læsere er nok meget
ansvarlige mennesker- mere end den
gennemsnitlige dansker. Medletruner
af naturhistoriske foreninger vil nor
malt have stærke værdier om milj ø,
råstof- og energi-ressourcer og natur.
Læserne er nok også mere end
normalt bekymrede for klimaæn
dringerne og deres menneskeskabte
årsager, og vil nok mene, at selv om
forudsigelserne ikke er l 00 % sikre,
så er de sandsynlige konsekvenser så
alvorlige, at tvivlen må komme
klimaet til gode.
Men det er også vanskeligt at være et
samvittighedsfuldt handlende menne
ske. For bekymrer man sig om klima,
milj ø, ressourcer og biodiversitet, bli
ver man stillet over for mange svære
valg. Hidtil har mange oplevet lokalt
naturbeskyttelsesarbejde som meget
meningsfuldt - fx at kortlægge lokale
naturværdier eller kæmpe for at redde
et lokalt ekstrem-rigkær eller en truet
bestand af Strand-tudse: Her er der et
konkret lokalt perspektiv, veldefine
rede aktører og opgaver og en mulig
succes på overskueligt sigt. Mange
mermesker har kastet mange timer og
ressourcer ind i store kmilægniJlgs
projekter, i kogræsser- e ller høslæt
laug eller lokalpolitisk [red
ningsarbejde, og har her oplevet store
sejre.
Naturbeskyttelse i et større perspek
tiv, fx via forbruget, er sh·aks sværere.
Man kunne vel nedsætte sit forbrug,
men gør man det, hvad så med de
penge, man ikke bruger? Mange køber
økologisk, og det har mange gode
sider. Specielt efter at justeringer i
økologernes drift har nedsat
udvaskning af næringsstoffer, kan
man gavne miljøet ved at handle
økologisk - dvs. mindre brug og
udvaskning af pesticider og nærings
stoffer. Men skal energiforbruget i
økologiskjordbrug måles pr. ha eller
pr. kilo produceret fØdevare? Og den
alvorligt truede del af den danske
natur findes hverken på de økologiske
eller konventionelle landmænds mar
ker, men derimod på ofte uhensigts�

mæssigt forvaltede naturarealer hos
landmænd af begge typer. Økologiske
landmænd er i dag effektive og speci
aliserede, hvor mange fx er uden hus
dyr, hvad der ikke fi·emmer den kritis
ke afgræsning af§3-arealer. Økologisk
forbrug redder detfor næppe mange
arter på den danske rødliste.
l energipolitikken har mange filet er

faring for hvor svært det er at være et
metmeske, der prøver at handle an
svarligt. Mange af os har filet instal
leret jordvarme, træpilletyr, energi
glasruder, lavenergi pærer og efteriso
leret tag og hulmure - men da løn
ningerne og fi·iværdier er steget, har
mange af os omvendt filet flere penge
til forbrug, så vi har større og flere bi
ler, hvor bedre benzinøkonomi ædes
op af øget årligt km-tal, servostyring,
gps, sædevarmer, klimaanlæg osv.
Sonunerhus i udlandet? Udvidet par
celhus med store panoramavinduer?
F lere årlige udenlandsrejser og endnu
længere væk. Affaldsmængderne sti
ger, og de fleste smider stadig tonsvis
af vand (det våde grønne affald) i rest
affald til forbrænding. Så måske spa
rer vi energi med den ene hånd, men
bruger mere sammenlagt med den
anden hånd?
Klimaspørgsmålet er vel det fore
løbige højdepunkt, for hvor svæ1t det
er at handle som et ansvarligt
menneske. Fra en side lokker events
med tomt buldrende klima-symbolpo
litik Mobiltelefoner med solbatterier?
Fra en anden side uigennemskuelige
ordninger - køb grøn el? Statoil
lancerede miljøvenlig benzin med 2%
bioethanol - som var fØdevarer
konverteret til benzin. Og så sparer vi
lidt, mens 2 Y2 mia. indere og kinesere
er ved at anskaffe sig deres første bil,
og Jordens befolkningstal på 50 år er
gået fi·a 3 til 6 mia. Så kan man godt
stå og se lidt forvirret og mistrøstig på
sine tre lavenergipærer, mens aviserne
bugner af reklamer for energislugende
flyrejser til stadigt mere eksotiske
rejsemål - der har en ram hørm af "Se
Antarktis, Jakobshavn-gletcheren,
Amazonas-regnskovene, Great

Barrier Reef, Maldiverne osv. inden
det er væk".
Midt i de enorme globale udfordringer
- er der så et perspektiv i lokal natur
beskyttelse? Trækker klimaet ikke
tæppet væk under vores danske na
turtyper: Hvad betyder Hede-Plet
vinge i Nordjylland ift. havstigninger
på 1-2 meter i år 2 1 00? Konuner man
ikke til at stå ved siden af klimaaktivi
ster og råbe som musen ti l elefanten
"Hør hvor vi tramper".
Ja, det kan denne leder ikke svare på.
Desvæne tylder natrirbeskyttelsen
for tiden meget lidt i den politiske
debat, mens økonomisk krise,
klimadebat, sygehus- og sundheds
politik, ældrebyrde, efterløn og pen
sion, skolenedlæggelser, integration og
udemigspolitik tylder meget. Alligevel
er der brug for metmesker, der holder
fast i overvågning og engagement i
nahtrpolitikken, lokalt, nationalt og
globalt, praktisk og politisk, i nuet og
på det lange sigt. Uden viden,
overvågning, statusopgørelser og langt
perspektiv ved vi ikke, hvad vi
evenhtelt er ved at miste, og om det,
vi ser, er lokale tilfældige svingninger i
tid og rum, uden det har vi ingen
lokale vagthunde overfor den
vaklende offentlige nahtrforvaltning.
Og sidst men ikke mindst: Det er ikke
nyt, at der en stor global dagsorden,
der på et plan er vigtigere end de små
nære problemer. Men det er stadig de
nære ting, der gi ver os daglig
livsglæde, optimisme, mening,
oplevelser og fuleise af frihed,
samhørighed med nahn·en og et kon
kret lokalt billede på den verden, vi
ønsker at bevare. Derigennem hjælper
vi os selv og andre til at kende og
holde af naturen. Det skal ikke blive
en sovepude, men som det bed i
60'erne- "tænk globalt, handl lokalt" .
Det er mere end den lokale bestand af
Løgfrø -det er et symbol på
ansvarlighed og omsorg over for vores
omgivelser og planet.
Godt nytår!
Red.

Bemærkelsesværdige forsamlinger af
gødningsmyggen Reichertella geniculata
(Zetterstedt, 1850) (Diptera Scatopsidae)
hvad foregår der?

Boy Overgam·d Nielsen'

Remarkable aggregations in the scatopsid
(Zetterstedt,

1850)

fly Reicherte/la genicttlata

(Diptera Scatopsidae) - what is going on?

ln mid July-mid August 1 988, 1 989 and 1 99 1 more than a h undred aggre
gations o f the scatopsid fly Reichertella genielilala were studi ed in a marsh
in Eastern Jutland, Denmatk The tlies aggregated on the vegetatiOn, e.g. on
creeping thistle (Cirsium arvense), cock 's foot grass (Dactylis glomerata)
and lesser burdock (Arctium minus). The aggregattons contamed from
about l 00 to c. 25.000 male and female tlies. The sex ratio approxjmated
1 : 1 (males 43 %, females 57 %, 30 samples, N= 5.062). Males and fe
males were in excess in 3 and 27 subsamples, respectively. Some o f the
aggregations only existed for about one day, others for up to IO days. l n
.
calm, fine weather ( 1 8-25° C) the scatopsid activity in the aggregattons
was high throughout the day. The tlies moved quickly about 111 the crowd
and brief interactions between individuals as well as malings occurred all
along. Among aggregated Femaies dissected (N= 477) all gonotrophic sta
ges were observed, e.g. about 1 7 % were in the previtellogenic stages and
about 27 % were gravid. The different physiological age stages found 111
the aggregations indicate that the aggregation spots were n� ither edosi�n
.
nor oviposition si tes. Pre-mating behaviour and patrs of fltes matmg tatl to
tail were repeatedly observed in the swarms, suggesting that the aggrega
tions have a sexual function. Spermatozoa were present in the sperma
theca o f a l l aggregating females dissected (N 293), demonstrating prior
maling. This also applied to 30 newly emerged female R. geniculata, and
actually mating seems to take place soon after hatching. Mating was also
frequent among non-aggregating flower-visiling scatopsids, thus aggrega
.
tion is no precondition of fertilization. ln lalloratory expenments, some
previously mated females copulated again, indicat � ng mu � tipl � maling.
Presumably, copulations observed in the aggregattons pnmanly represent
female remating.
=

Key wo1ds: scatopsidf
. lies, Scatopsidae, Reichertella geniculata, aggregation,
sex ratio, gonotrophic development, JJJating,fertilization, multiple 11wtmg

Nogle flue- og myggearter samles
undertiden i hobetal på jorden, på
urteagtig vegetation, på træstubbe,
o.a. Sådanne forsamlinger (aggrege
ringer), der kan rumme mange tu
sinde individer, er f. eks. kendt hos
arter af svingetluer (Sepsidae) (Po n t
1 987; Pont & Meier 2002), spring
fluer (Sphaeroceridae) (Rohåcek
1 982), pukkelfluer (Phoridae) (Co
lyer 1 954; Sivinski 1 988; Disney
1 994) og gødningsmyg (Scatopsi
dae) (f. eks. Fritz 1 984; Freeman
1 985; Haenni 1 997). Sådanne lokale
masseforekomster har naturligt nok
vakt undren, og litteraturen giver
diverse forklaringer på fænomenet.
l en årrække blev aggregeringer af
gødningsmyg studeret på en øst
jysk lokalitet; feltobservationerne
blev suppleret med diverse labo
ratorieundersøgelser. I det følgende
præsenteres resultaterne af under
søgelsen, og aggregeringernes biolo
giske funktion diskuteres.
Materialer og metoder

I 1 988-2000 blev gødningsmyggene
studeret og indsamlet i et åbent om
råde i Pannerup Mose (UTM
32VNH73), Østjylland. Mosen var
helt omgivet af agerland; selve un
dersøgelsesområdet (areal ca. 2.500
m2) var omkranset af pilekrat, men
grænsede mod nord op til en dyrket
mark. Undersøgelsesområdet var
overvejende bevokset med åben,
blandet urte- og græsvegetation,
bl.a. lugtløs kamil l e ( Tripleurosper
mum inodomm Schultz Bip.), alm.
røllike (Achillea millefolium L.),
rejnfan ( Tanacetum vulgare L.),
mælkebøtte ( Taraxacw11 sp.), eng
gedeskæg ( Tragopogon pratensis
L .), gråbynke (Artemisia vulgaris
L.), rødkløver (Tr[folium pratense
L.) og alm. hundegræs (Dactylis
glomerata L.). Urtevegetationen i
områdets periferi var gennemgående
højere og bestod især af agertidsel
(Cirsium arvense (L.) Scop.), men
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Alle dissektioner blev udført på
frisk materiale, da mange strukturer
går til ved opbevaring i alkohol eller
nedfrysning. Ovarierne blev under
søgt under lysmikroskop og hun
nernes forplantningsmæssige ud
vikling karakteriseret på en skala
fra O til 5 (Tyndale-Briscoe &
Hughes 1 969); ovariets udviklings
stadium er indikator for hunnens
fysiologiske alder. Endelig blev det
konstateret, om hunnerne var par
rede, idet det store spermatek blev
fjernet, placeret i saltvand på et ob
jektglas, knust under et dækglas og
undersøgt for indbold af sperma
tozoer (lysmikroskopi, fasekon
trast).
Figur l . Gødningsmyg (Scatopsi
dae), han, set fra siden. Vingerib
berne i vingens forreste del er kraf
tige og mørktfarvede. Følehornene
er korte og tykke og består af man
ge korte, brede led. Kropslængde
ca. 2,5 mm. Foto: Lise Brunberg
Nielsen.
Jvfale scalopsidfly, lateral vie\ l'.
Anterior wing ve ins dark and
thickened. Antennae s hor/ and
s/out, anlennol seg111ents wider than
lang. Body /ength about 2,5 111111.

også af kruset skræppe (Rumex
crispus L.), liden burre (Arctiuu1
minus Bernh.), gederams ( Chamae
nerion angustifo/ium (L.) Scop.) og
stor nælde ( Urtica dioica L.). I un
dersøgelsesperioden var en del af
området oplagsplads for diverse
vej- og byggematerialer, bl. a. store
sten. I de senere år er det åbne
område groet til med højere urte
vegetation, især agertidsel. Gød
ningsmyggene blev indsamlet ved
vegetationsketsjning; desuden blev
plantedele med forsamlede myg
klippet af, samlet i plastikposer og
transporteret til laboratoriet. Her
blev myggene arts- og kønsbestemt
og hunnernes bagkrop dissekeret i
fysiologisk saltvand (0.7 % NaCI)
på et objektglas under stereolup.
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Resu ltater

I 1 988-2000 blev lokaliteten årligt

boldt under observation; gødnings
myggene var tilstede a Ile årene, men
i stærkt varierende mængde. I 1 988
( 1 7 .7 .-2.8.), 1 989 (22 . 7 .- 1 4.8.) og
1 99 1 (23 . 7 . - 1 0.8) var bestanden
særlig stor, så i disse år blev langt
de fleste undersøgelser udført. Lav
punkter var derimod 1 990 og 1 992,
hvor kun meget få gødningsmyg
blev fundet. l de følgende år blev
ingen aggregeringer set i mmådet.
Gennem årene blev over 2 .000
individer artsbestemt; alle var Rei
cherte//a genicu/ata (Zetterstedt,
1 850). Både hanner og hunner af R.
genicttlata var ivrige nektarsugere
på blomster i observationsområdet
og i egnens vej rabatter. Myggene
opsøgte især agertidsel (Figur 2),
men besøgte f. eks. også røllike og
rejnfan.

Figur 2. Gødningsmyggen Reicherte//a geuiculata fouragerer gerne
på blomster af agertidsel (Cirsitllll arvense). Foto: Lise Brunberg
Nielsen.
The scatopsid.fly Reichertella genietdata ofienfeeds on theflowers
o('creeping !hist/e (Cirsium arvense).

Figur 3 . Agg:regering af gødningsmyg
(Reichertella geniculata) på bæger og
blomst af agertidsel. Foto: Boy
Overgaard Nielsen.
The scatopsidfly Reichertella
genietdata aggregated on calyx and
head olcreeping !hist/e.
På lokaliteten forekom aggregeringer
af gødningsmyg kun inden for min
dre delområder, der i 1 988 udgjorde
ca. 300 m2 , i 1 989 ca. 200 m2 og i
1990 ca. 50 m2 (en del af først
nævnte 01måde). Aggregeringsområ
derne adskilte sig ikke umiddelbart
fra resten af lokaliteten, hvad angår
læforhold, flora, vegetationsstruk
tur og tæthed af blomstrende plan
ter, men jordbunden i de tre delom
råder var mere sandet og tør og
stort set uden dødt plantemateriale
på overfladen.
Aggregeringerne forekom især på
bæger, stængel og blade af agertidsel
(N = 32, Figur 3), under nedadbø
jede kronblade på lugtløs kamille (N
= 35) og på stængler, blade og mod
ne aks af hundegræs (N = 4 1 , Figur
4). Desuden blev der fundet nogle
få aggregeringer på visne blomster
hoveder af eng-gedeskæg, mælke
bøtte, rødkløver samt på blomster
stande af kruset skræppe og grå
bynke. I 1 988 observeredes en
kæmpesværm af gødningsmyg for
samlet på blade (Figur 5), stængler
og visne blomsterhoveder af liden
burre. De udvalgte planter adskilte
sig ikke synligt fra artsfællerne i
området.

Koncentrationerne talte typisk fra
omkring hundrede til mange tusinde
gødningsmyg; nogle forsamlinger
var ustabile og eksisterede kun fra
nogle timer til en enkelt dag, men
når de gik i opløsning, kunne nye
aggregeringer etableres og vokse op
i nærheden. Omkring og imellem
disse temporære aggregeringer var
der livlig flyveaktivitet af gødnings
myg. Andre koncentrationer kunne
genfindes på samme sted i adskillige
dage, for eksempel bestod kæmpe
svænnen (ca. 25 .000 individer) på
burre i 9 dage og en koncentration
af gødningsmyg (ca. 5.000 indivi
der) på blomsterstand af kruset
skræppe eksisterede i I O dage, sva
rende til hele resten af myggenes
aktivitetsperinde det pågældende år.
I 1 99 1 var alle koncentrationer re
lativt små (< 1 .000 individer) og var
hver især til stede i op til 8 dage.
Når vejret i dagtimerne var stille og
varmt ( 1 8-25°C), var aktiviteten
meget høj i aggregeringerne - og
fortsatte undertiden til hen på afte
nen. Gødningsmyggene løb rundt
mellem hinanden, søgte nærkontakt
med artsfæller og dannede jævnligt
kopulerende par. Når myggene løb
omkring, blinkede sollyset i de
mange, blanke myggevinger som i
små spej le. Ved forstyrrelse tumle
de de forsamlede myg ned i vege
tationen eller lettede i små skyer
for straks at vende tilbage til for
samlingen. I regn og blæst holdt
gødningsmyggene sig i ro i vegeta
tionen, f. eks. på undersiden af
blade, ved bladbaser, mellem over
lappende blade eller langs kraftige
bladribber. Her tilbragte myggene
også natten, for næste morgen at
genoptage aktiviteten.
Gødningsmyggenes beskedne stør
relse (krops længde ca. 1 ,5-2,5 mm)
gjorde det vanskeligt at udføre mere
detaljerede adfærdsstudier i felten;
der blev derfor udført supplerende
observationer i laboratoriet. I bure,
plastikposer, o. lign. klumpede gød
ningsmyggene sig sammen i hjørner

Figur 4. Agg:regering af
gødningsmyg (Reichertella genicu
lata) på aks af hundegræs (Dactylis
glo111erata). Foto: Boy Overgaard
N ielsen.
The scatopsidjly Reicbertella ge
niculata aggregated on spike of
cock'sfoot ( Dactylis glomerata).

og folder, hvor de yndede at presse
sig ind i snævre rum og skabe tæt
kontakt med artsfæller og de om
givende faste overflader (tigmotak
si). Begge køn bevægede sig rundt i
forsamlingen af artsfæller og - som
i naturen - sås ofte kontaktforsøg,
hvor et individ (en han) berørte et
andet individs flanke (en hun).
Denne adfærd, der var den indle
dende fase af et parringsforsøg,
førte i nogle tilfælde til pardannel
se, men langt de fleste af kontakt
forsøgene endte negativt; det er u
vist, om de pågældende hunner var
afvisende, eller om de blev fravalgt
af hannerne. Varigheden af parrin
gen blev registreret i laboratoriet,
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idet 1 87 nyligt etablerede par blev
fanget og isoleret i glastuber og
holdt under observation (Figur 6).
De fleste parringer (34, l %) varede
1 -2 timer, 25,4% 2-4 timer, 1 8,3 %
4-6 timer, men parringen ktnu1e
også være en meget langvarig af
fære, f. eks. kopulerede 7,5% af
parrene i 1 2- 1 8 timer.
Gennem hele aktivitetsperioden
1 988 og 1 989 blev hele mindre ag
gregeringer- og prøver af store
indsamlet og individerne køns
bestemt ( 1 988: 1 3 prøver, N =
3 .254, 1 989: 1 7 prøver, N = 1 .808).
r det samlede materiale var køns
fordelingen nær l : l, men med svag
overvægt af hunner ( 1 988: 42,3 %
hanner, 57,4% hunner; 1 989: 43,7
% hanner, 56,7% hunner). Der var
overvægt af hatmer og hunner i

henholdsvis 3 og 27 delprøver;
kønsratio ændrede sig ikke gennem
aktivitetsperioden. r 1 988 og 1 989
blev ovarierne hos ialt 477 aggrege
rende hunner mikroskoperet og den
reproduktive udvikling klassi ficeret
som led i bestemmelsen af mygge
nes fysiologiske alder (Figur 7):
stadium O- l (prævitellogene stadi
er) udgjorde 1 6,6%, stadium 2-3
(tidlige vitellogene stadier) 34,4%,
stadium 4 (sent vitellogent stadium)
22,4% og stadium 5 (gravid) 26,6
%. Det vil sige, at alle fysiologiske
aldersklasser var til stede samtidig
- fra de tidligste stadier af
ovarieudvikl ingen, hvor blomme
dannelsen endnu ikke var startet
(prævitellogene stadier), til indivi
der med læggemodne æg.
Kopulerende par, hvor kønnene er

orienteret bagende mod bagende,
var hyppige i prøverne fra aggrege
ringerne: i 1 988- 1 989 udgjorde myg
i parring op t i l 27% af alle indsam
lede individer. Kopulerende gød
ningsmyg observeredes også
jævnligt blandt de blomsterbesøg
ende myg, men var dog langt hyp
pigere på afblomstrede agertidsler,
hvor op til 50 par kunne sidde gemt
mellem kurvens fjerformede fnok.
Samtlige undersøgte ikke-kopule
rende hunner indsamlet i blomster
(34 1 hunner) e l ler i aggregeringer
(293 hunner) viste sig imidlertid
også at være parrede, idet sperma
teket var helt eller næsten helt fyldt
med sæd.
l laboratorieforsøg blev det under
søgt, om hunner af R. genicu/ata
parrede sig flere gange (multipel

Boksl Gødningsmyg (Scatopsidae)
*

*

*

*

34

Gødningsmyg er ca. 1-4 mm lange, mørkebrune eller sorte- ofte glinsende blanke
myg. Kroppen er langstrakt, noget parallelsidet Følehornene er korte og kraftige
(Figur 1); de 8-12 følehornsled er sædvanligvis bredere end lange, men leddelingen
kan være utydelig. Brystet er ofte langstrakt og noget sammentrykt. Vingeribberne i
vingens forreste del er kraftige, de øvrige ribber svage.
Godt 100 arter af gødningsmyg er beskrevet fra den palaearktiske region; omkring 20
arter er hidtil kendt fra Danmark, men flere arter forventes (Petersen & Haenni 2001).
Den aktuelle art, Reichertella genicu/ata (Zetterstedt, 1850), er tidligere fundet i
Danmark og er beskrevet på basis af dansk materiale indsamlet af R. C. Stæger
(1800-1875).
Artsbestemmelse kan i nogle tilfælde baseres alene på ydre hoved-, vinge- og
benkarakterer, men ofte vil det være nødvendigt at fremstille og studere mikroskopiske
præparater af hanlige og hunlige genitalier. Bestemmelseslitteratur til art: Freeman
1985; Krivosheina 1989; til slægt: Haenni (1997).
De voksne gødningsmyg er dagaktive; nogle arter, bl.a. R. genicu/ata, suger nektar.
Ifølge Haenni (1997) varer det voksne stadium ikke over 2-5 dage; i den aktuelle
undersøgelse levede nogle individer ca. 7 dage i laboratoriet. Æggene lægges i fugtigt
substrat; hunnen dør kort tid efter æglægningen. De saprofage larver lever i rådnende
plantemateriale, f. eks. kompost, nedfaldsløv, gødning og råddent ved eller i jord.
Nogle arter angives knyttet til myreboer. Yderligere biologiske oplysninger i Freeman
(1985) og Haenni (1997).
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Figur 5. Aggregering af
gødningsmyg (Reichertella
geniculata) på blad a f l iden burre
(Arclilllll 111inus). Foto: Boy
Overgaard Nielsen.
The scatopsid (Reichertella
geniculata) aggregated on Iea{of
lesser burdock (Arctium minus).
parring). Kopulerende par (N
1 05) blev isoleret i g1astuber. Par
rene kunne i enkelte tilfælde skilles
for en kort periode, men genoptog
så akten. Når en parring var spon
tant afsluttet uden forstyrrelse og
pardannelsen helt ophørt, blev in
dividerne overført til et fæl les bur,
hvor de kunne indlede en ny par
ring. Seks timer efter at de sidste
myg var overført t i l buret, obser
veredes 9 parringer; det vil sige, at
ca. 9% af hunnerne fra tidligere
pardannelser havde været motiveret
for fornyet parring. Den følgende
dags morgen var alle pardannelser
opløst, men i dagens løb etableredes
5 par. I et andet forsøg blev tilfæl
dige ham1er og hmmer fra tidligere
parringer isoleret sammen i en glas
tube og observeret gennem to døgn;
ud af 66 tilfældigt sammensatte par
resulterede 3 (4,5%) i parring. For
søgene bekræfter, at hunner af R.
genietdata kan parre sig flere gange
og med flere hanner.
=
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Figur 6.
Varighed af
parringen hos
gødningsmyggen
Reichertella
genictt!ata i
laboratorieforsøg.
Procentisk
fordeling på
tidsintervaller.
Dumtion of
maling in the
scatopsidfly
Reichertella
geniculata in the
laboraiOIJ!.
Distribution on
lime intervals in
percentage.

Procent af par
(Percentage of coup/es)

myggeLle forsamles på udvalgte
planter, hvor de okkuperer let syn
lige plantedele, f. eks. b lomster
stande eller store blade, dvs. sam
l ingspunkter hævet over jorden og
den helt lave vegetation. Ved en
sneboldeffekt vokser aggregeringer
ne til en undertiden tusindtal lig ska
re (her op t i l ca. 25.000 individer),
men det vides ikke, om de tilflyven
de myg bliver tiltrukket af bestemte
stimu l i afgivet af artsfællerne, f.
eks. optiske signaler fremkaldt af
lysets spej ling i de mange mygge
vinger i bevægelse el ler af duft
stoffer (aggregationsferomoner).
Hvad er den biologiske funktion af
gødningsmyggenes aggregeringsad
færd? Som nævnt er aggregeringer
også observeret inden for visse
andre dipterfamilier, men der er me
get delte meninger om fortolkningen
af fænomenet - og ikke alle forslag
er l ige velunderbyggede. Hvad
springfluer angår, formoder
Rohåcek ( 1 982), at det blot er fluer,
der klumper sig sammen på et egnet
æglægningssubstrat eller som af-

spej ler en masseklækning. Svinge
fluernes aggregering forklares som
et overvintringsfænomen (Pont
1 987; Pont & Meier 2002); det
samme gælder indendørs koncen
tratiOJler af pukkel fluer, mens
udendørs tilfælde tilskrives masse
klækning, kollektiv æglægning eller
parringsadfærd (Colyer 1 954;
Si vinski 1 988; Disney 1 994 ). Nogle
forfattere rapporterer om aggrege
ring hos gødningsmyg, men kommer
ikke ind på, hvad de ophobede myg
foretager sig (Seguy 1 950; Oldroyd
1 964; Colyer & Hammand 1 968;
Freeman 1 985). Andre forfattere
observerer kopulerende par i kon
centrationer af gødningsmyg i bure
og fælder ( Mea de & Cook 1 96 1 ;
Peng el al. 1 994) el ler i naturen
(Fritz 1 984; Haenni 1 997). Fritz
(op. cif.) beretter således om par
ringer i store aggregeringer af
Reichertella nigm (Meigen, 1 804)
og Apiloscalopse scutellata ( Loew,
1 846) og konkluderer, at det øjen
synligt er nyklækkede gødnings
myg, der samles for at parre sig 
en slags sværnming.
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Figur 7. Ovarieudviklingen hos aggregerende hunner af gødningsmyggen
Reiehertella genieulata fordelt på udvikli ngsstadier: O- l prævitellogene
stadier, 2-3 tidl ige vitel logene stadier, 4 sent vitellogent stadium og 5
gravide (modne æg).
The developmenf o. f ovaries in aggregating . females o.fthe sealopsidfly
Reichertella genietdata distributed on developmental stages: 0- l
previtellogenie stages, 2-3 ear�v vitellogenie stages, 4 lale vitellogenie stage
and 5 gravid (mature egg.s).

De observerede aggregeringer af R.
genieulata kan hverken sættes i for
bindelse med l) masseklækning, 2)
kollektiv æglægning eller 3) over
vintring. Ad l: Alle undersøgte
individer er udhærdede og hunner
nes ovarieudvikling viser kla11, at
der ikke er tale om en forsamling af
nyk lækkede, idet kun 17% af indi
viderne er i de tidlige stadier af ova
rieudviklingen (endnu ingen blom
medannelse), mens næsten 50%
bar dannet b Ionune eller er
ægfyldte, dvs. at det er ældre dyr.
Ad 2: Kun godt 26% af hunnerne
er gravide og klar ti l at lægge æg og
desuden er næsten halvdelen af de
aggregerede individer harmer. Dert i l
konuner, at aggregeringsområderne
er dårligt egnede som
æglægningsplads og larvehabitat,
fordi jordbunden er tør og sandet
med meget sparsom forekomst af
rådnende plantemateriale. Ad 3.
Aggregeringerne er heller ikke et
overvintringsfænomen - voksne R.
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geniculata lever kun ganske kort og
overvintrer i kke.

Observationer viser, at parringer
meget ofte forekommer i aggrege
ringer af gødningsmyggene R. nigra
og A . seutel/ata (Fritz 1984) samt
R. genieulata (denne undersøgelse).
Det tyder på, at aggregeringerne kan
have en seksuel funktion, men i den
aktuelle undersøgelse er der dog
ikke tale om nyklækkede gødnings
myg (se Ad l), som formodet af
Fritz ( 1 984). Aggregeri11g er imidler
tid ikke en forudsætning for par
ring. Mea de & Cook ( 1 96 1 ) og
Freeman ( 1 985) angiver, at gød
ningsmyg parrer sig hurtigt efter
klækningen (undertiden blot 30
minutter efter). Det bekræftes af
klækkefældefangster af R. geni
eulala nyligt klækket fra agetjord
(Stege løkke, Kalø, 1 99 1 , se Nielsen
et al. 1996); alle hunner (N = 30)
fanget i klækkefælder, hvor der også
var registreret hanner, var parrede. l

den aktuelle undersøgelse er
parringer også hyppigt iagttaget i
forbindelse med blomsterbesøg. Al
le undersøgte hunner fra aggrege
ringeme er parrede, hvilket antage
lig gælder hovedparten af de aggre
gerede hunner. Ikke desto mindre
ses parringer meget ofte i aggrege
ringerne; det klllme tyde på, at hun
ner af R. genietdata parrer sig flere
gange og med forskellige hanner
(multipel parring). Det bestyrkes af
Mea de & Cook ( 196 1 ), der obser
verer, at kopulerende par af gød
ningsmyggen Coboldiaji1seipes
(Meigen, 1830) undertiden skifter
partner; laboratorieforsøgene viser,
at det også er tilfældet hos R. geni
eulata. Det er velkendt, at hunner
af en mængde dyrearter parrer sig
med flere hanner, selvom en enkelt
parring sædvanligvis er nok til at
befrugte alle hunnens æg; det gælder
f. eks. springfluer af slægten Co
proiea Ronelani (Lachmann 1994).
Utvivlsomt fi·embyder gødnings
myggenes aggregeringer, hvor
mængder af hanner og hunner for
samles, gi i nu-ende muligheder for
ekstra parringer, der f. eks. kan
tjene til supplering af sædbehold
ningen og øge afkommets genetiske
diversitet . M åske har aggregerings
adfærden især betydning, når be
standstætheden af gødningsmyg er
lav.
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Lars Gejl: Fugle_fi·i -.fitglene i det
danske landskab. N/ed essays af
Hans Edvard Nørregård Nielsen. Gyldendal 2009

Fuglene er den populæreste dyre
gruppe, sikkert fordi fugle er så go
de til at gøre opmærksom på sig
selv, og fordi de er værd at se på.
Deres adfærd er tydelig og variabel.
Vi ser dramaer, når en hejre fanger
ællinger trods moderfuglens forsvar,
når ravnen looper og flyver med
ryggen ned ad i parringsflugten, når
flere gråandehanner laver gruppe
voldtægt, når rovfugle mobbes af
krager osv.

MELDELS
De nye digitale fotografiapparater
har højnet kvaliteten af fuglebilleder
væsentligt, f.eks. er det nu let at
fastholde bevægelser, som menne
skets øje ikke kan nå at opfatte.
Den foreliggende bog viser det, for
Lars Gej l har udvalgt de bedste bil
leder af ! 5 0 danske fuglearter, nogle
af dem er vist flere gange i forskel
lige situationer. Der er lagt vægt på
skønhed og action. Gang på gang
forbløffes man over, hvad billederne
viser, og velkendte fugle ses fra nye
sider. Korte tekster fortæl ler om
hvert bil ledet.
Fem korte essays af Hans Edvard

Nørregård Nielsen beretter om års
tidernes fugleliv, ledsaget af citater fra
kendte sange. En fornøjelse at læse.
Bogen er i stort format, så bil lederne
kommer til deres ret. Den er en gave
til alle de, der har evnen t i l at glæde
sig over fuglene og de oplevelser, de
giver os. Den hjælper a l le de, der har
lyst til at vise, at fuglelivet bør
bevares og styrkes.
Figur fra bogen: Gråstrubet lappe
dykker sluger aborre.

Eigil Holm

Foto: John Larsen
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beskrivelse af marsvinets ekko lo
kalisering)

Marsvins (Phocoena phocoena) brug af
Roskilde Fjord

Casper Tai Christiansen'', Torben Peiter Nielsen1, Nynne Hjort Nielsen1,
Payana Hendriksen2 og Line Anker Kyhn3

The use of Roskilde Fjord by harbour porpoises

(Piwcoena plwcoena)
The a i m of this study was to investigate whether harbour porpoises
(Phocoena phocoena) use Roskilde Fjord, at least as a temporat·y habitat
and if so, if die! variation in light and tide had any effect on presence/
activity. Three T-PODs (Time FOrpoise Detector) (Chelonia Ltd.), a passive,
acoustic data logger designed specifically to record echolocation clicks of
barbour porpoises, were deployed April 30th and recovered on May l lth.
The TPODs were positioned in the opening, middle and inner part of
Roskilde Fjord. Logistic regression analysis showed a significant difference
in porpoise activity among the three positions, with the outermost position
detecting most hours with echolocation clicks. Neither die! variation in light
level nor tide seemed to significantly influence porpoise activity in our
sh1dy, a lthough there was a trend regarding to tide. The sh1dy and data set
were small and hence results are tentative.

Marsvinet (Phocoe/1(1 phocoena) er
med en længde på 1 20- 1 65 cm og en
vægt på 50-65 kg en af de mindste
tandhvaler i verden (Lockyer &
Kinze 2003) (figur l), og de findes
typisk i kystnære farvande på det
meste af den nordlige halvkugle. I
Danmark er marsvinet hyppigt fore
kommende i Nordsøen, indre danske
farvande og Bælthavet, mens bestan
den i Østersøen og Øresund er kraf
tigt reduceret (Hammond et aL
2002), desuden er det den eneste
hval, som yngler fast i de indre dan
ske farvande. Marsvinet optræder på
EU s Habitatdirektiv bilag Il og IV
(Direktiv 92/43ÆØF), hvil ket bety
der at marsvinet ikke må jages, og at
yngle- og fourageringsOlmåder ikke

må ødelægges eller forringes. For at
kunne leve op til direktivet, er det
derfor vigtigt at kende til marsvinets
udbredelse og brug af danske far
vande.
Marsvin benytter sig af ekkolo
kalisering til både orientering og
byttefangst (Verful3 et aL 2009).
De er aktive over hele døgnet
(Carlstrom 2005) og ekkolokalise
rer næsten kontinuerligt (Akamat
su et aL 2007). Marsvinet ekkolo
kaliserer ved at udsende serier af
højfrekvente klik. Disse klik er
ensformige og de1for velegnede til
automatisk registrering ved hjælp
af f.eks. en T-POD. (Se Vil lads
gaard et aL (2007) for yderligere

En T-POD (Time POrpoise Detec
tor) (Chelonia Ltd.) er en akustisk
datalogger specifikt designet til at
opfange ekkolokaliseringsklik fra
marsvin (figur 2). De opsamlede
data kan derfor bruges som grundlag
for, at sige noget om ti lstedeværel
sen af marsvin i et givent område.
Den kan derimod ikke sige noget
om antallet af individer.
Marsvins adfærd varierer lokalt og
er påvirket af flere faktorer, såsom
årstid, lys og tidevandsstrømninger
(Carlstrom 2005; Johnston et aL
2005 ; Teilmann et aL 2007; Pier
point 2008). Tætheden af marsvin i
et givent område varierer også med
tidevandsstrømmene (Johnston et
aL 2005 ; Pierpoint 2008). Johnston
et aL (2005) fandt, at tætheden af
marsvin i et område blev op til 5,3
gange større ved højvande. Endeligt
ser det også ud til, at dagslys har en
indflydelse på marsvinenes daglige
aktivitetscyklus, idet undersøgelser
har vist, at marsvin dykker færre
gange, men ekkolokaliserer mere,
om natten end om dagen (Carlstrom
2005; Teilmann et aL 2007).
Sæsonvariationer i forekomsterne af
marsvin har tidligere været beskre
vet ud fra visuel observation af
farvandet ud for Gjerrild Klint på
Djursland (Jensen & Jensen 200 l ).
Disse observationer er yderligere
understøttet af Edren (2009), som
ved hjælp af satellitmærkning af 3 9
marsvin påviste e n sæsonvariation i
marsvins brug af indre danske
farvande. Edrens (2009) undersø
gelse viste, at dyrene om sommeren
trak mod nord op i Kattegat, mens
de om vinteren foretrak områderne i
Bælthavet og vestlige Østersø. Ved

1Biologisk Institut, Københavns Universitet, Øster Farimagsgade 2D 1353 København K.
1Biologisk Institut, Københavns Universitet, Universitetsparken 15, 2 100 København Ø
3�j(leling for A rktisk Miljø, Danmarks Miljøundersøgelse!; Arlws Universitet, Frederiksborgvej 399, 4000
Roskilde. ''Korresponderende jOJjattel:
,

Flora og Fa/111(1 115(2-3): 39-44. Arhus 2009
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Figm l . Marsvinet er en af ver
dens mindste hvaler og er derfor
vanskelig at observere visuelt i
naturen. l dette studium brugte vi
derfor akustiske dataloggere t i l at
unelersøge i hvilket omfang mar
svin anvender Roskilde Fjord.
Foto: Torben Peiter Nielsen.
The harbour po1poise is one ofthe
smallest lVIw/es in the worlcl,
which makes them d!fflcult to
observe visually in the 1vild. in this
study, we use acoustical data
loggers to investigate the harbour
p01poises ' use o.f Roskilde Fjord.

at relatere disse satellitdata t i l abi
otiske forhold så som salinitet, hav
strømme, distance til kyst og hav
dybde m.m. blev der udarbej det en
model for hvilke havområder, der
egner sig til marsvin på forskellige
årstider. Modellen viste, at der i
Roskilde Fjord burde være basis for
at finde marsvin, men samtidigt at
foråret er den årstid, hvor betin
gelserne for marsvin i fjorden er

dårligst. Modellen e r imidlertid ikke
baseret på marsvineobservationer i
selve Roskilde Fjord, om end visu
elle observationer i fjorden er rap
porteret i Kinze et al. (2003).
Her undersøger vi, om der er mar
svin i Roskilde Fjord, og om der er
en gradient i tilstedeværelsen af
marsvin ind gennem fjorden. Vi for
ventede, at der ville være marsvin i

Roskilde Fjord, da området i følge
Edn!ns (2009) model er velegnet
som habitat for dyrene, og da de
tidl igere er observeret her (Kinze et
al. 2003). Vi forventede endvidere
at se en faldende t i lstedeværelse ind
igennem fjorden, da det må formo
des, at dyr der besøger udmundin
gen af Roskilde Fjord, ikke nødven
digvis svømmer længere ind, men
derimod forbliver i området tæt ved

Figur 2. Akustiske dataloggere anvendes mere og mere i
overvågningen af marsvin. På bil ledet ses en TPOD
datalogger, anvendt i dette studie. En TPOD registrerer
ekkolokaliseringsklik fra marsvin ud fra kriterier be
stemt af brugeren. Marsvins særegne klik kan i danske
farvande ikke forveksles med andre hvalers, hvilket gør
brugen af TPODs til en pålidelig metode hos os. Foto:
Danmarks M i ljøundersøgelser.
A coustic data loggers are still more fi·equently being
used.for monitoring harbour po1poises. The TPOD
data logger shown 1vas used in the present stue/y and
records parpoise echolocation clicks which are
subsequently accepted by sojilvare usi11g criteria set by
the liSe/: in Dcmish waters, it is not possible to conji1se
the characteristical harbour po1poise clicks 1vith those
o.f olher w/w/es. Hence, in Danish \l'afers the use of
TP ODs is considered a reliable species specijic
method.
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lem inderste og yderste T-POD.
Koordinaterne for de udiagte T
PODs var (55°55,884'N,
1 2° 1 ,3 1 6'0), (55°46,524'N,
! 2°4,548'0), (55°42,559'N,
I l 058,799'0) for hhv. inderste
position, midterste og yderste
position (se figur 3). Vanddybden
på de tre lokaliteter oversteg ikke 5
m. Den inderste position var dog
lokaliseret på et lidt mere lavvandet
område end de to andre.
En T-POD er en akustisk datalog
ger, der detekterer marsvineklik i
"real-time" ud fi·a et sæt godken
delses-kriterier bestemt af brugeren.
Tid, dato og varighed af kl ik, der
opfylder disse kriterier, gemmes på
dataloggeren og udgør datasættet.
Inden udlægning blev alle T-PODs
kalibreret i henhold til Kyhn et a l .
(2008) o g indstillet til samme føl
somhed. Alle T-PODs havde såle
des samme filterindstillinger og
denned satrune mulighed for at de
tektere marsvineklik. (Se Kyhn et
al. 2008 for yderligere beskrivelse
af T-POD).

l l l l l l l l l l l

kilometer

Figur 3 : De tre TPOD-positioner i Roskilde Fjord. Figuren angiver dybden
(m) samt afstand (km).
Positions ofthe three TPODs. Depths (m) and distance (km) are sh01vn.
det mere åbne hav.Y deri igere un
dersøgte vi, om tidevand og dagslys
påvirker forekomsten af marsvin. Vi
forventede, at finde en forskel i
døgnaktiviteten på baggrund af
dagslys, l igesom vi i henhold t i l
Johnston et a l . (2005) forventede
en effekt af tidevandsstrømningerne
i fjorden.

Materialer og metoder

Den 30. april 2009 blev tre T
PODs lagt ud i Roskilde Fjord
(figur 3). De var udsat i l i dage og
blev hentet den I l . maj . Hver T
POD blev placeret, så dens hydro
fon var en meter over havbunden
med hydrofonen pegende mod
overfladen. Der var ca. 25 km i mel-

Datasættet behandledes efterføl
gende af software designet t i l T
PODen (TPOD.exe version 8.24).
Heri inddeles de registrerede klik i
såkaldte klik-tog, dvs. grupper af
k lik, der tidsmæssigt er registreret
tæt efter hinanden. Endvidere sor
teres marsvineklik fra baggrundsstøj
som fx bådsonar eller anden høj
fi·ekvent støj . Denne fi ltrering er
ikke nærmere beskrevet fra pro
ducentens side (Kyhn et a l . 2008).
Filteret klassificerer herefter k liktog
i seks kategorier, ud fra deres rela
tive sandsynlighed for, at de stam
mer fra marsvin. I dette studie be
nyttede vi kun k liktog fra de to
kategorier med størst sandsynlighed
for, at klikkene stammer fra mar
svin.
Data fra hver T-POD blev redigeret
således, at kun data, indsamlet i
mens alle tre T-PODs var udlagt,
blev anvendt. Da det ikke ud fra
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klik er muligt at identificere enkelte
individer i sådan et datasæt, blev
data inddelt i timer med eller uden
marsvineaktivitet, og timer med
marsvineaktivitet benævnes her
efter som klikpositive timer (Teil
mann et al. 2002). Dette blev gjort
for at begrænse den skævvridning
som et enkelt individ, der sender
mange klik mod en T-POD, ellers
ville kunne forårsage. En stigning i
antal klikpositive timer kan altså
både forårsages af en øget aktivitet i
området af færre dyr eller en øget
tæthed af dyr, men under alle
omstændigheder udtrykker det, at
onu·ådet i den givne time blev brugt
af marsvin.
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Efterfølgende logistisk regression
blev kørt via GENMOD proce
duren i SAS version 9 . 1 . Til den
logistiske regression blev følgende
variable anvendt; T-POD position,
tidevandscyklus og døgnperiode.
Tidevandscyklus (Farvandsvæsnets
tidevandstabel 2009) blev inddelt i
højvande (timen indeholdende
højvande ± l time), udgående
strøm, lavvande (timen indeholden
de lavvande ± l time) og indgående
strøm. Døgnperioderne blev inddelt
efter solens døgncyklus. Døgnet
blev i overensstemmelse med Carl
stram (2005) inddelt i fire kategori
er; morgen, dag, aften og nat. Denne
inddeling er baseret på solens
hældning i forhold til horisonten,
hvilket er afgørende for lysindstrå
lingen i vandet. De fire døgnkatego
rier blev således af varierende læng
de med morgen og aften kategori
erne varende ca. 2 timer, mens dag
og nat var på henholdsvis 14 og 6
timer.

Figur 4. Forekomst af marsvin i Roskilde Fjord først i maj 2009.
Gennemsnitsværdier af klikpositive timer for hver T-POD ± l S E .
Gennemsnitsværdierne er andel af antal klikpositive timer ift. total antal
timer målt.
Distribulio11 of harbour POl/Joise in Roskilde Fjord early May 2009 at the
inne1; middle, and au ter position. Mea11 values af click positive hows ± l
SE .for each T-POD is given. The 111ean values are proportion af click
positive hours {at a given T-POD) out o_[total 0/1/0llnf ofhours.

R e s u l tater

Figur 5. Forekomst af marsvin i Roskilde Fjord først i maj 2009 ved
forskellige tidevandsperiocler. Gennemsnitsværelier af klikpositive timer for
hver zone ± l SE. Gennemsnitsværdierne er andelen af antal klikpositive
limer ud af det totale antal timer målt.
Distribution ofharbow po1poises in Roskilde Fjord e(//·ly May 2009 at
different tide periods (high tide, outgoi11g 1Vafe1; low tide, and ingoil1g
lVafel). Mean values af click positive hours ± l SE.for each T-POD is
given. Mean val11es are proportions o.fclick positive hours {at a give/l T
POD) out o./ total a/1/0llnf o.fhours.

Sammenlagt gav denne undersøgelse
780 timers data, fordelt på 260
timer på hver T-POD. Af det sam
lede antal timer var der registreret
marsvineklik (i alt 5923 klik) i 40
timeintervaller, svarende til 5 , 1 %
af datatiden. Logistisk regression
viste, at der var overordnet forskel
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på de tre positioner (Wald-test: c2,

29,75; P<O,OOO l ). Figur 4 viser,
at antallet af marsvinpositive timer
var størst nær fjordens munding og
aftog ind i fjorden.
=

Tidevandets betydning for mar
svineaktiviteten er vist i figur 5.
Logistisk regression viste, at der
ikke var overordnet forskel på
marsvineaktiviteten i tidevandsklas
serne, omend der ses en tendens til,
at der er størst marsvineaktivitet,
når tidevandet strømmer ind i fjor
den (Wald-test: c\ = 7 , 1 6;
P<0.067 1 ).
Analyse af marsvineaktivitet ift.
solens døgncyklus viste ingen sig
nifikant effekt, og resultaterne er
ikke vist.
D is k u s s i o n

Resultaterne i denne undersøgelse
må tages med forbehold, da de kun
bygger på tre registreringspositi
oner og på kun knapt to ugers
registrering først i maj måned.
Vi har dog påvist tilstedeværelsen
af marsvin i Roskilde Fjord ved
gentagne lej ligheder og positioner.
Dette stemmer overens med Edrens
(2009) model, der forudsiger gode
forudsætninger for marsvin i fjor
den, samt de faktiske observationer
(Kinze et al. 2003). Vi fandt en
signifikant forskel i antallet af
klikpositive timer mellem målepo
sitionerne i fjorden, hvor der i
forsøgsperioden var flest klikposi
tive timer i den yderste del af
fjorden ift. de to inderste position
er. Den viste forskel kan skyldes
den forventede faldende tætheds
gradient indad i fjorden, da det
antages, at kernepopulationen be
finder sig i Kattegat (Edren 2009).
Det er ikke sikkert, at marsvin
overhovedet er i stand til at benytte
de indre dele af fjorden. Marsvin er
kendt for at leve kystnært og bliver
tit observeret i mmåder med tung
skibstrafik, fx i Storebælt, der er et

travlt stræde med fragtskibe til og
fi"a Østersøen. Den høj e tæthed af
marsvin i Storebælt, indikerer så
ledes en vis tolerance for skibs
trafik (Edren 2009). Men Roskilde
Fjord er meget lavvandet og langt
smallere end Storebælt, og det kan
derfor tænkes at skibstrafik kan
have en større skræmmeeffekt på
marsvin her, da muligheder for flugt
er begrænsede, l igesom Roskilde
Fjord formentlig har mere uforuct
sigel i g og forskel ligartet fritids
sej lads i forhold til Storebælts mere
ruteprægede trafik. Der foreligger
desværre ingen andre offentliggjorte
studier på marsvins brug af havom
råder på under fem meters dybde.
Der blev fundet en tendens til, at
tidevandet påvirkede marsvinefore
komsten, således at der var flest re
gistrerede klik ved indgående tide
vand. Tidligere studier af tidevan
dets betydning for marsvineaktivi
tet har foreslået, at marsvin fanger
de fisk, som kraftige tidevands
strømme fører med sig ( Pierpoint
2008). Hvorvidt det er tilfældet her,
ved vi ikke. I Roskilde Fjord er der
dog tale om en beskeden forskel i
vandstanden på ca. 20 cm mellem
høj- og lavvande, hvor der eksem
pelvis hos Johnston et al. (2005)
var en forskel på over 6 m i for
søgsområdet i Bay of Fundy, Cana
da. Dette kan være en årsag til, at
vores resultater med hensyn til ef
fekt af tidevand var svage og ikke
signifikante. Nærmere kendskab til
fiskevandringer i Roskilde Fjord
samt indgående analyse af de opta
gede kliktog v i l kmme kaste mere
lys over, om marsvinets t ilstede
værelse i Roskilde Fjord skyldes
fødesøgning.

dels en større frekvens af bunddyk.
Sådanne bunddyk finder typisk
sted ved fouragering (Otani et al.
1 998). Pga. den lave vanddybde i
Roskilde Fjord synes det dog i ldce
rimeligt at antage, at marsvinene vil
ændre dykkedybde over døgnet.
Carlstrams (2005) T-PODs var pla
ceret på 40 m dybde, mens vores T
PODs alle var placeret på ca. 4 m
dybde. Forskelle i havdybde samt
artssammensætningen af fisk kan
bevirke, at marsvin i Roskilde Fjord
har mulighed for at fouragere konti
Illierligt over døgnet modsat marsvi
nene hos Carlstram (2005).
Vi har her dokumenteret, at der
forekommer marsvin i Roskilde
Fjord, og at hele fjorden udnyttes,
om end der var flere registreringer
ved mundingen end bunden af
fjorden. Vores studie giver et øje
bliksbillede af forekomsten af mar
svin i Roskilde Fjord. Udlægning af
T-PODs over hele året vil kunne
uddybe billedet og give mere detal
jeret viden om, hvor vigtig fjorde(n)
er for marsvin. Dette er vigtig ny
viden i forhold til potentiel sikring
af ha bitater for marsvin, som
Danmark har forpligtet sig til i E U 's
Habitatdirektiv.
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Havlampret (Petromyzon marinus Linnaeus
1758) i danske vandløb 1869-2009

gende i Europa ( Renaud 1 997;

Thorsten Møller Olesen', Henrik Carfl, Kim A arestrup3

direktivets bilag I l . l Danmark

Bestandene a f havlampret er afta
M a itland 2003 ) . Arten er derfor op
ført som beskyttet på Sern-kon
ventionens liste

III

og på Habitat

indgår havlampret i udpegnings
grundlaget for 1 9 habitatområder

Sea lamprey
streams

(Petromyzon marinus

1869-2009

Linnaens

1758)

in Danish

Thi s stud y presents mapping o f a l l , previous and recent, confirmed re
cords o f Sea lamprey in Danisil freshwater. A l l available records from c .
1 870 until 2008 are included. Records were sought a n d extracted from
scie1�tific and other l iterature, public monitoring and investigations, inter
net, mformat10n from fishermen, biologists and private persons and col

lections o f natura! museums in Denma1k l t should be noted that a single

"record" in this study may inelude more individuals of Sea lamprey. The

records are analysed in relation to time (years and season), reproductive
behavi our, size, distribution, river size and geography. Sea Lampreys we
re record ed in 39 different river catchments and i n 1 6 of these, on ly a sin
gle record was registered. Reproductive behaviour was recorded 69 times
in 1 6 catchments.
In 7 o f these catchments, only a single reproductive behaviour was recor
ded. Sea lamprey recordings were positive! y correlated to River catch
ments discharge, y = 0,0673x0,4639, R2

=

0,3507, (p<O. OOOI), and with

recordings more numerous in the northern and western part of Demnark
(p<O.O l ), presmnably as a consequence o f a genera l l y higher river dis
charge in this area. Lampreys were recorded in river catchments with a
1 50-35.000_ I.s- l median annua! discharge. Adult Sea l a mpreys are obser

ved m Damsh freshwater from April to early October, but most aften in

June and Jul y (82 % of a l l observations). Simi larly, reproductive behavi
our is al most exclusively recorded i n June and July (97 % of all observa
tions), again with the majority o f the record ed reproductive behaviour, 97
%

m

the northern and western part o f Den mark. Median discharge in ri

ver catchments with observed reproductive behaviour ranged from 1 . 0003 5 .000 l . s- l , while discharge o n the actual locality ranging from 1 501 9 .000 l . s- 1 . Most records of reproductive behaviour (90 %) on Joeali ty
leve! was found in discharge ascending 1 .052 1 . s- 1 ( I O % quantile), sug
gestmg greater streams as the primary spawning habitat. lt was not pos
_
sJble to test population development in the lamprey populations, but a
total ? f l �9 records in a time spa n o f about 1 40 years indicates lo w po
pulation s1zes and suggests that Sea lamprey is indeed rare i n Denmalk
F�rthermore, historical descriptions of the Sea lamprey populations, in
dJcates a population deeline in at least same Danish river catchments. Ba
sed on the available evidence, Sea lamprey populations in Denmark must
be classifled as being prestunably in " unfavourable conservation condi

t i on".

Key words: Petromyzon marinus L., Sea /amprey, distribution, .fi"eshwa
t�l; Denmark, spawning, reproduction, eco/ogy, migration, discharge,
s1ze, " Favourab/e conservation in Natura 2000 ".

(Natura 2000), hvor arten skal
sikres en gunstig bevaringsstatus
for at opfylde habitatdirektivets
forpligtigelser.
På trods af havlamprettens status
som "habitatart" er artens udbre
delse, levevis og bestandsstørrelser
dårligt undersøgt i både Danmark og
det øvrige Europa (Holcik 1 986;
Maitland 2003 ; Olesen et a l . 2008;
P i h l et al. 2000). For at vurdere be
varingsstatus for arten både natio
nalt og lokalt er det nødvendigt at

få

belyst ovennævnte faktorer samt

forhold, der kan begrænse gennem
førelsen af artens Livscyklus.
Denne artikel er en stah.Js for hav
lamprettens udbredelse i ferskvand
i Danmark, baseret på tilgængelige
registreringer a f voksne individer
fra ferskvand. l artiklen belyses
havlamprettens geografiske udbre
delse, antallet af fund, størrelses
fordeling, registreret reproduktiv
adfærd, tidspunkt for fund og re
produktiv adfærd, samt vandførin
gen i de vandløb, hvor lampretten er
fundet, og hvor den gyder. Da der
indgår h i storiske data, er der fore
taget en vurdering af om arten even
h.Jelt er i frem- e l l er ti lbagegang. En
delig har vi - som en naturl ig for
længelse af status - skønnet hav
lamprettens nuværende bevarings
status i Danmark.
En status er mulig, da havlampret
ten har et meget karakteristisk ud
seende (fig.

I ), der i voksenstadiet

ikke kan forveksles med andre dan-

�

'Nørho msvej 590, Klitgaards Fiskerleje, DK-9240. Himme/porten@email.dk, 2Zoo/ogisk Jvfuseum, Statens
Naturlustons/æ Muset ml, Københavns Universitet, Universitet�parken J 5, DK-2 J 00 København ø. JDanmarks Te/mis/æ
Universitet, DTU Aqua, institutfor Akvatiske Ressource�; Afd for Ferskvandsfiskeri, Vej/søvej 39, DK-8600 Silkeborg.
Flora og Fauna J J 5(2-3): 45-60. Arlws 2009
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Flora & Fauna. Hertil er også Zoo
logisk Museums arkiv af relevante
avisudklip gennemgået. Af de vi
denskabelige publikationer findes
ingen, der omhandler danske hav
lampretter. Registreringer af hav
lampret er også foregået via internet
på søgemaskinen www.google.com.
Der er søgt på "havlampret", "Pe
tromyzon marinus", lampret samt
relaterede stavemåder. Netbaserede
fangstrapporter for lystfiskere med
disse ord er også gennemsøgt. Ind
beretning af havlampretter til "At
las over danske ferskvandsfisk" er
også medtaget. Endelig er der taget
kontakt til fagfolk, lystfiskere og
andre private for at få oplysninger
om havlampret

Figur l . Havlampret (voksen hun) fanget under el fiskeri på gydepladsen i
Uggerby Å i 2007. Det rødlige mærke under gælleåbningerne er frembragt af
hannens sugeskive, som bruges til at fastholde hunnen under selve gydeakten.
Adu!t .fema/e Sea /amprey (P. marinus L.) caught on the spa11'ning ground by
e/ectrofishing 2007 in River Uggerby A. The red mark on the head ofthe
animal originales jro111 the male /ampreys oral dise, 1 1'hich during
spawning is used to hold on to thefemale. Foto: TAI Olesen .
ske arter (Kottelat & Freyhof 2007;
Olesen et al. 2008). Indsamling af
data er foregået dels på baggrund af
projektet "Atlas over danske fersk
vandsfisk", der i perioden 20062009 har forsøgt at kortlægge ud
bredelsen af samtlige fiskearter i
danske ferskvande, dels gennem re
gistreringer ved diverse amter, Zoo
logisk Museum og DTU-Aqua,
samt en omfattende gennemgang af
historiske kilder. E n nøjere beskri
velse af lamprettens biologi og øko
logi findes i Olesen et a l . (2008) og
vil ikke blive yderligere omtalt her.
Metoder

Registreringer
Der er kun medtaget fund fra fersk
vand, da fund fra saltvand i højere
grad kan være fisk på vandring. Sta
tus baserer sig udelukkende på
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voksne individer med undtagelse af
de få registreringer afjuveni le hav
lampretter i Danmark, som stam
mer fra Skjern Å -systemet (Olsen
et al. 2002; Olsen & Koed 2004).
Status er opgjort pr. 1 7- 1 1 -2009.
Der er medtaget samtlige ti !gænge
lige oplysninger om havlampret i
Danmark. Således indgår samtlige
feltundersøgelser, spørgeskemaun
dersøgelser og samlinger fra myn
digheder og universiteter og natur
historiske museer. Af litteratur er
alle relevante danske bøger og
landsdækkende tidsskrifter med
ferskvandsbio logisk, fiskeribiolo
gisk og fiskebiologisk indhold
gennemgået for registreringer. Af
tidsskrifter drejer det sig primært
om Ferskvandsfiskeribladet,
Sportsfiskeren, Fisk & Fri samt

A l le data er valideret, og dobbelt
gængere er udeladt af materialet i
det omfang, det har været muligt.
Data fra nettet og private er endvi
dere speciftkt gennemgået via per
sonlig kontakt for at sikre korrekt
artsbestemmelse og for at indhente
eventuelle supplerende oplysninger.
Ved tvivl om et fimels korrekthed er
registreringen ikke medtaget.
Følgende oplysninger er så vidt
muligt registreret: Tidspunkt for
registrering (dag, måned og år), ob
servatør, lokalitet (vandsystem,
vandløb/sø og præcision af loka
lisering), observationsmetode, indi
vidantal og angivelse af om det er
skø1111et eller præcist, totallængde i
cm, om der er observeret reproduk
tiv adfærd samt endelig reference
for registreringen. En "registrering"
af havlampret er defineret som
observation af en eller flere indivi
der på en lokalitet. l databehandlin
gen er en "registrering" af flere indi
vider sidestillet med enkeltfimd.
Med reproduktiv adfærd menes
havlamprettens meget karakteris
tiske gyderedeopbygning med sten
flytning samt parringsadfærden,
hvor hannen omslynger lm1111en
(Kelly & King 200 l ; Olesen et a l .
2008).

Den årlige medianvandføring er be
stemt for samtlige vandsystemer
ved munding og for de enkelte
vandløbslokaliteter hvor der er regi
streret havlampret
Databearbejdning
Oplysninger om juvenile havlam
pretter indgår i status for artens
udbredelse, men ikke i den reste
rende databehandling.

Fund af hav lampret, herunder også
oplysninger om reproduktiv ad
færd er stedfæstet efter UTM/
ETRS89. H vor det ikke har været
muligt at få præcis stedfæstelse via
koordinat, er dette angivet som
"Vandområde" og stedfæstelsen er
angivet efter bedste skøn. Alle op
lysninger om reproduktiv adfærd
er præcist lokaliseret, hvorfor alle
disse data har kunnet indgå i den
v idere databearbejdning.
Antallet af"registreringer" af hhv.
havlampret og "reproduktiv adf
ærd" er opgjort på vandløbssyste
mer med henblik på at lokalisere de
vandsystemer, hvor havlampretten
findes, og hvor de gyder. E fter
følgende er a l le fund kategoriseret
efter geografisk område, defineret
af udløbet fra vandløbsystemerne;
Nordjyl land, Vestj y lland, Østjyl
land, Fyn, Sjælland-Lolland-Falster
samt det øvrige Danmark. Pr. de
finition har vi valgt at afgrænse
Nordjylland af Limfjorden, således
at alle vandløb med udløb til L i m
fjorden falder under Nordjylland.
E n chi-square test (X2) er benyttet
til at afgøre om hyppigheden af
registreringer af hhv. havlampret og
fund af reproduktiv adfærd i de
respektive geografiske områder er
ens.
Hvor der er oplyst måned for re
gistrering af havlampret og for re
produktiv adfærd, er der udar
bejdet en fordeling over registrerin
gerne fordelt på måned. Juni og juli
er dog slået sammen, da det ikke i

alle tilfælde har været muligt at
henføre registreringerne t i l en spe
cifik måned.
Medianvandføringen (1-s-' ) er be
stemt for samtlige vandsystemer
ved udløbet og specifikt på de
vandløbslokaliteter, hvor der er re
gistreret havlampretter. Vandfø
ringen er bestemt ud fra hydrolo
giske data i den landsdækkende da
tabase HYMER, beregnet på må
testationer i de relevante vandløb
(HYMER 2009). Der er benyttet
de dataserier, der findes på de en
kelte stationer. Vandføringen er en
ten direkte bestemt ud fra målesta
tionen e l ler ekstrapoleret ud fra
oplandskorrelation.
Antallet af registreringer af hhv.
voksne havlampretter og reproduk
tiv adfærd er sammenholdt med
vandføringen i vandsystemet For
antal registreret reproduktiv ad
færd er data tillige sammenholdt
med vandføringen p å den aktuelle
vandløbslokalitet, hvor l ampretten
er registreret. Vandløbslokaliteter
med upræcis stedfæstelse og fund i
søer er udeladt af databehandlin
gen.
Potensfunktionen y = axh er be
nyttet til dobbelt-logaritmisk af
bildning af sammenhængen mellem
antal registrerede l ampretter (y) og
vandføringen i det pågældende
vandsystem (x), hvor lampretten er
registreret, og hvor a og b er funk
tionens konstanter. Med henblik
på at vurdere tendens er data
logaritmisk transformeret efter den
lineære ligning log y = log a + b ·
log x, hvorpå der er udført l iniær
regression efter "mindste kvadra
ters" metode. Tilsvarende er ikke
beskrevet for reproduktiv adfærd
pga. for få data.
Antallet af havlampretregistrerin
ger er summeret i l O års intervaller
og er plottet mod tiden med hen
blik på at vise fordelingen af obse
rvationer over tid.

Resulta tet·

Det er lykkedes at samle et for
holdsvist stort materiale af valide
rede fund af havlampret i Dan
mark. Siden den første kendte
ferskvandsfangst af havlampret i
Fiskbæk Å ved Raunstrup Mølle
4 . juli 1 869 kan v i dog stadig kun
dokumentere 1 89 danske uaflJæn
gige registreringer af havlampret i
ferskvand. Heraf drejer de 8 sig om
juvenile, som alle stammer fra
Skjern Å -systemet. Registrering
erne er a l le fra vandløb, bortset fra
5 registreringer der stammer fra
Tangsø, Rudbøl Sø og Hestholm
Sø, der alle er beliggende i Vestjyl
land, og som alle har større vand
løb strømmende igennem sig.
Længden af 42 målte voksne hav
lampretter varierede fra 50 til 1 1 5
cm. Af registreringerne kan ca. 25
% henføres t i l undersøgelser
foretaget af myndigheder.
Udbredelse
Undersøgelsens 1 89 registreringer
af havlampret er fordelt på 3 9
vandsystemer, hvoraf der i 1 6
vandsystemer k u n er tale o m en
enkelt registrering (fig. 2 , tabel l ).
Havlampret er primært udbredt i
de vest- og nordjyske vandløb (p <
0.0 l ), hvor den er fundet i 26
vandsystemer. Antallet af registre
ringer af arten i de enkelte vand
løbssystemer er også størst her
med 1 55 (86 % af samtlige) voksen
registreringer (tabel l ). Der er ikke
forskel på hyppigheden af registre
ringer af arten mellem Nordj yl land
og Vestj y lland, (p = 0. 1 3 ) . l det
øvrige Danmark er arten mere spo
radisk registreret eller helt uden
registreringer (fig. 2, tabel l ). l
Østjylland og resten af landet er
der således overvejende tale om
isolerede enkelt-registreringer.
Undtaget herfra er Gudenå, Tude
Å , Villestrup Å og Odense Å , hvor
der er tale om få men dog flere
registreringer.
Reproduktion
Reproduktiv adfærd hos havlam-
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minans af registreringer i juni og
juli, hvor der er l 00 registreringer,
hvilket svarer til 82 % af samtlige
registreringer.
Reproduktiv adfærd hos havlam
pretter i de danske vandløb er re
gistreret i en snæver periode, dvs. i
månederne maj , juni og juli (fig. 4)
for 60 fund med månedsangivelse.
Klart flest registreringer ses i juni
og juli med 58 registreringer, sva
rende til 97 % af samtlige registre
ringer.

Figur 3 . Udbredelse af 69 registreringer med reproduktiv adfærd af
havlarnpret i Danmark. Enkeltregistreringer af reproduktiv adfærd er vist
med orange stjerne. Bemærk at overlap mellem nærliggende fund gør, at
ikke alle fund ses.
Distribution of 69 records ofreproduclive behaviour o(Sea lamprey (P
marinus L.) in Danisil slreams. Mulfip/e records from lhe same river
calchmenl is marked as a p111ple cire/e, ll'hile single records ofSea
Lampreys in a river calchmenl is marked as an orange S/(11: Nole !hal
elose/y locc/led records may nol all be visible due to overlap. Reproduclive
behaviow are mosl COIIIIIIOn!y recorded in lhe grea/er s/remns ofihe
\Ves/em and norlhem par/s ofDenmark, as 67 (97 %) o( lhe Ioia/ record.�
arefound here.
pret er registreret 69 gange i 1 6 for
skellige vandsystemer. r 7 vandsy
stemer er reproduktiv adfærd kun
registreret en enkelt gang (fig. 3,
tabel l ). 1 4 af de vandsystemer (88
%), hvor der er registreret repro
duktiv adfærd, er beliggende i Vest
og Nordjyl land. Antallet af observa
tioner med reproduktiv adfærd i de
enkelte vandløbssystemer er med
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67 fund (97 %) også markant mere
hyppig i denne landsdel (fig. 3, ta
bel l ). I resten af Danmark er re
produktiv adfærd dermed kun re
gistreret 2 gange.
Ferskvandsophold og gydelid
Voksne havlampretter er registreret
i danske vandløb i perioden april
oktober (fig. 4). Der er en klar do-

Vandløbsstørrelse
Sammenhængen mellem antal regi
streringer af voksne havlampretter
og vandløbenes medianvandføring
ses af figur 5. Havlampretten er re
gistreret i vandløbssystemer med en
medianvandføring fra ca. 1 503 5.000 l·s· ' . Antallet af registrerede
havlampretter stiger med en stigen
de vandføring i vandløbssystemer
ne, y = 0,0673x0.4639; R2 = 0,3507;
p<O.OOO l (figur 5). Af samtlige 1 8 1
registreringer statruner 90 % fra
vandløbssystemer med en median
vandføring over 1 .258 Is' ( I O %
fraktil). Havlampretten er registre
ret i samtlige af de største danske
vandløbssystemer.

Antal registreringer af reproduktiv
adfærd hos havlampretter og vand
løbenes medianvandføring ses af
figur 6. Havlampret er registreret i
vandløbssystemer med en median
vandføring fra ca. 1 .000-35.000 l·s·' .
Af samtlige 69 registreringer stam
mer de 90 % fra vandløbssystemer
med en median vandføring over
2 .050 l·s _, svarende til l O % frak
tilen. Medianvandføringen på selve
vandløbslokaliteten, hvor reproduk
tiv adfærd hos havlampretter er
registreret, varierer fra ca. 1 501 9 .000 l·s· ' . Reproduktiv adfærd er
hovedsagel ig registreret på lokalite
ter i mellemstore til store vandløb
og 90 % af registreringerne er fun
det på lokaliteter med en median
vandføring på over 1 .052 l s·' ( l O %
fraktil).

Figur 2. Udbredelse af 1 89
registreringer af havlampretter i
ferskvand i Danmark. Otte fund af
j uvenile havlampretter (larver,
ammocoetes) er vist med grøn
trekant, og enkeltfimd a f
havlampret i et vandsystemet er
vist med orange stjerne. Bemærk at
overlap mellem nærl iggende fund
gør, at ikke alle fund ses.
Distribution of 1 89 records ofSea
la111prey on Danish Ji"eshwater
localities. Findings ofeight
juveniles are shown with gree11
triangles. Single records o.fSect
La111preys in river catcluuenls are
111arked as an orange stm: Note
thai e/ose�)' located records 11/G)' not
all be visible due to overlap. Sea
la111prey is l/lost eolitl/Ion in the
greater sireat/IS o.f wes/em and
northern parts of Den111ark, where
86 % o.f all adult records are
located (p < 0.01). A l111ost all
observations in the easlem
Den111ark are single speci111ens.

Tabel l . Registreringer (antal) af havlampret (N= 1 89) og reproduktiv adfærd (N=69) i parentes efter vandløbsnavn
fordelt på vandløbssystemer.
Distribution of 189 recorded Sea La111preys on 39 differenl river catcluueuts in Denlilaric In 1 6 river catehillen Is,
only a single speci111en has been recorded. A lso, 69 recordings o.freproductive behaviour (in bracke/5) occurred in
1 6 elifferen l river catehille/l Is. In 7 of the river catehillen Is, on ly ane single reproductive behaviour was recorded.
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Figur 4. Månedsopgørelse for 1 22 registreringer af voksne havlampretter og
for 60 registreringer af reproduktiv adfærd. Bemærk at juni og juli er slået
sammen.
Adu/1 Sea la111preys in Danish fi"eslma/er - lilOn/h/y distribution o.f 1 22
records of (b/ue) and of 60 records o.freproductive behaviour (green). June
and July are pooled as they eau/d nol a/ways be dislinguished in the
records. Sea la111prey appears in Danish .fi'eshwaters .fro/11 April lo early
Octobe1; especial/y in .June/Ju�v (82 % ofa/1 records). Repmductive
behaviour is aililost exc/usive . found in June/Ju/y (97 % o.f all records).
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Registrering af voksne havlampret
ter fordelt hvert l O-år ses af figur 7.
Der er registreret havlampretter o
ver en periode på ca. 1 40 år, men
der er kun 3 registreringer før 1 900.
Fra 1 900 til omkring 1 980 er der
jævnt registreret 2-7 havlampret
hvert årti. Fra 1 980 og op til i dag
stiger antallet af registreringer be
tragteligt, sandsynligvis som følge
af et øget antal undersøgelser, bedre
kommunikation, øget trafik ved
vandløbene og flere biologiske un
dersøgelser, herunder projektet
"Atlas over danske ferskvandsfisk".
Antallet af registreringer er dog i
alle perioder lavt, og selv med 80
registreringer i den sidste periode
bliver det kun til 8-9 årlige registre
ringer af arten.
I 1 2 vandløbssystemer er havlam
pret registreret både før og efter
1 975. Det drejer sig om Elling A,
Gudenå, Lindenborg A, Odense A,
Ryå, Skjern A, Sneum A, Storå,
Uggerby A, Varde A, Vidå og Vil
lestrup A. I 1 2 vandløbssystemer
er havlampretten kun registreret før
1 975 og i 1 5 vandløbssystemer u
delukkende efter 1 975 Uf. appen
diks).
Frem- eller tilbagegange for arten
kan også indikeres af ændringer i
registreringshyppighed og antal.
Det bar imidlertid ikke været muligt
at foretage en statistisk analyse af
antallet af havlampret observeret
ved de enkelte registreringer ud fra
dataene.
D i s ku s s i o n

Dalalnafel·ia/et

Figur 5. Antal registreringer af voksne havlampretter som funktion af
vandføringen (1-s-') i vandløbssystemet (N= 1 8 1 ).
Nu111ber o.f records o.f adu/1 Sea La111prey (y) as a jiuletion o.f walerjlow 111edian discharge (--r f-5· ·1) in Danis/i .fi'es/1\I'G/er sireall/s - basec/ o n w/10/e
river catc/nnenl discharge ( 18 l). Nu111ber af records are positive/y
COlTelated lo discharge 6' 0,0673x"·�619, R1 0,3507, (p<O. OOJ).
La111preys are recorded in river catelilllen/s with a 111edian discharge fi·o/11
1 50-35.000 /s-1, wilh 90 % af the records .fi'o111 river calchiliel/Is farger
!han 1 .258 ls-1 (JO % quanti/e).
=

50

=

Der er konstateret flere gengangere
blandt oplysninger om havlampret
registreringer, især blandt ældre
danske referencer. Efter en grundig
sammenligning og gennemgang af
datamaterialet er gengangere eks
kluderet, og der vurderes ikke at
optræde gengangere i denne artikels
data-materiale.

Arten er i voksenstadiet meget iøj
nefaldende (Olesen et al. 2008;
Winther et al. 1 907), så artsbestem
melsen vurderes at være korrekt.
Den gyder på solrige dage (Kottelat
& Freyhof 2007), og dens aktivi
tetsniveau stiger ved vandtempe
raturer over 20 oc (Binder & Mc
Donald 2008). Artens specielle ud
seende har altid medført stor bevå
genhed, hvorfor fund ofte er regi
streret og omtalt i artikler, i TV og
på internettet. Registreringsgraden
for arten kan således anses for
relativ høj .
Undersøgelsen har medtaget alle de
registreringer af havlampretter, det
har været muligt at finde. Det med
fører at datakvalitet og -indsamling
har varieret. Det har medført, at
nogle registreringer mangler oplys
n inger fx om gydning og længde.
Prøveindsamlingen har ikke været
systematisk, og registreringen kan
have et præg af tilfældighed. Store
vandløb er muligvis underrepræsen
teret i materialet, da lampretterne er
betydeligt sværere at se direkte i
vandet, og fangbarhed ved fx elfisk
eri er ringere (Bohlin et al. 1 989).
Den usystematiske dataindsamling
og det lave årlige antal registreringer
gør det ikke muligt at foretage en
analyse affrem- eller tilbagegange i
bestandene af havlampret i Dan
mark. Antallet af registreringer af
havlampret stiger ganske vist med
tiden (figur 7), hvi l ket dog sandsyn
l igvis er udtryk for, at både færd
slen ved vandløbene og medietil
gængeligheden er øget. Myndighe
dernes undersøgelser i vandløb m.v.
er også øget betydeligt efter indfør
elsen af diverse lovgivninger med
henblik miljøbeskyttelse i 1 97080'erne.
Registrering afvandføringen er ikke
koblet direkte op på registrerings
tidspunktet, men vurderes alligevel
at kunne angive niveauet for vand
føringen i dels vandsystemer og
dels på vandløbslokaliteter med
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Figur 6. Antal registreringer af reproduktiv adfærd hos havlampretter som
funktion af vandføring (l-s- ' ) på dels vandløbssystem niveau og dels
enkeltlokaliteter i vandløb (N=69).
Number ofrecords ofreproductive behaviour in 69 Sea lampreys as a
firnetion of lvater flow - viz. median discharge (!x') in Dcmish.fi"es/nvater
streams - e ither based an whole river catchment discharge (b/ue) ar /occr/
s/recrm discharge (recO where /anrpreys 1vere recorded. Discharge in river
catc/unents where reproductive behaviour is observed ranges .fi"onl 1. 00035.000 ls·'- Discharge at actual s/reamfinding sile is /ower with a range
fi"OIII l 50-19. 000 !x'- Reproductive behaviour is predominant/y observed
in higher discharges, as the J O % quanti/e af the total records are so high
as 2.050 !x' in catchmenl cmd 1 . 052 lx'on s/ream /oca/ity.
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Figur 7 . Antal registreringer af voksne havlampretter i undersøgelsesperi
oden (N = 1 8 1 ).
1 8 1 records o{ adu/1 Seer Lampreys (P. marin u s L . ) .fi"Oin the first record in
1869 unti/ 2009. Apart .fi"Oin the recent lhree decades, on/yfew records are
seen in eveiJ' decade. ll1ore recent observations a re be/ieved to be a resu/t
ofincreasing Ira/fie al streamside, betterpossibi/ityfor conllllllnicalion, and
more bio/ogica/ invesligations.
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havlampretter. Vandføringsdata på
vandløbssystemniveau anses for
robuste, idet vandføringen er sum
meret op for alle vandløbene i hele
systemet.
Da der er medtaget data fra hele
Danmark over en lang tidsperiode,
vurderes datamaterialet at være re
præsentativt ift. at beskrive hav
lamprettens udbredelse og repro
duktion herunder de også årstids
mæssige registreringer af arten.
Udbredelse

Fund af havlampret i Danmark sy
nes positivt relateret til både vand
løbssystemernes vandføring og geo
grafiske placering. Artens udbredel
se er således primært knyttet til de
mellemstore og store vandløbssy
stemer i Vest- og Nordjylland.
Dette stemmer godt overens med
tidligere danske beretninger, som
også beskriver, at havlampretten er
udbredt i de store vestjyske vand
løb, og at arten aftager gennem Kat
tegat ned mod Østersøen (Larsen
1 980; Otterstrøm 1 9 1 7, 1 948; Win
ther et al. 1 907). T udenlandske un
dersøgelser er også fundet, at hav
lampretten er tilknyttet større
vandløbssystemer (Holcik 1 986;
Morman et al. 1 980). Tilsvarende
bekræfter litteraturen også havlam
prettens aftagende udbredelse ned
mod Østersøen, hvor den beskrives
som sjælden (Fernholm 1 988;
Kottelat & Freyhof 2007).
Enkeltregistreringer af arten i flere
mindre vandløbssystemer i det øst
l ige Danmark, fx Sakskøbing Å ( I SO
I s-1), Køge Å (404 I s- 1 ) og Esrum Å
(698 l s· 1 ), kan i henhold til ovenstå
ende antages at være strejfere.
Vandføringen er en vigtig parameter
ved havlamprettens valg af gyde
vandløb (Bergsteclt & Seelye 1 995;
Moore & Schleen 1 980; Morman et
al. 1 980). Det er derfor sandsynligt,
at den geografiske dominans af arten
i Vest- og Nordjyl land forstærkes
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ved, at nogle a f landets mest vancl
førende vandløb fineles her.
Valget af gydevandløb i n flueres og
så af andre faktorer end vandførin
gen, hvoraf de vigtigste sandsynlig
vis er vancltemperatur, substrat og
tilstedeværelse af larver (Almeicla
et al. 2002; Bergstedt & Seelye
1 995; Bineler & McDonalcl 2008).
Larverne (ammocoetes) udskiller
feromoner, som tiltrækker voksne
havlampretter på gydevandring
(Fine et al. 2004; Sorensen et al.
2003 ; Wagner et al. 2006). T Dan
mark er larveundersøgelser imid
lertid begrænset til S kjern Å -syste
met (Olsen et al. 2002; Olsen &
Koecl 2004), hvorfor det ikke er
muligt at relatere havlamprettens
udbredelse til denne parameter.
Betydningen af vandtemperaturen
og substrat er ikke unelersøgt nær
mere. Havlampretter er i Danmark
fundet fundet i både udpræget kol
de kilelefødte vandløb (fx Villestrup
Å ) og varmere overfladevandspræ
gede vandløb ( fx Liver Å ) . Arten er
tillige fundet både i vandløb elomi
neret af et bundsubstrat bestående
af grus eller af sand.
Havlamprettens primære udbredel
se i Nord- og Vestjylland kan også
være relateret til nærheden af en
velegnet marin opvæksthabitat u
den for det brakke og lukkede Ø
stersø-onu-åcle. Artens marine op
væksthabitat er imidlertid meget
dårligt kendt (Kelly & King 200 l ;
Maitianel 2003), og der ikke kan
konkluderes nærmere herpå.
J 1 2 vandløbssystemer er havlam
pretter registreret både før og efter
1 975. Det drejer sig om vandsyste
merne omkring Elling Å , Gudenå,
L inelenborg Å , Odense Å , Ryå,
Skjern Å , Sneum Å , Storå, Uggerby
Å , Varde Å , Viclå og Villestrup Å .
Det anses som sandsynligt at disse
vandsystemer rummer reprodu
cerende bestande af havlampretter.
På trods af manglende registreringer

fra før 1 975 bør det samme gælde
vandsystemet Ribe Å , der er det
vandløb, der oftest er registreret
havlampretter i .
Reproduktion

Otterstrøm ( 1 9 1 7, 1 948) antager, at
havlampretten ikke yngler i Dan
mark undtagen muligvis i vestjyske
vandløb. Tilsvarende angiver Larsen
( 1 980), at havlampretten optræder
væsentligt sjældnere i vore store
vandløb end flocllampretten, men
a l ligevel hyppigt nok til at det kan
antages, at arten gyder i Danmark. I
denne undersøgelse er der samlet 69
registreringer af reproduktiv adfærd
hos havlampret i i alt 1 6 elanske
vandløbssystemer. Med de mange
fund synes det velunderbygget at
antage, at gydning er foregået i i
hv. f. nogle af vanclsystemerne.
Danmark er larver kun fundet i
Skjern Å -systemet med 7 fundloka
l i teter i Skjern Å og f lokalitet i
Omme Å (Olsen et al. 2002; Olsen
& Koecl 2004). Hertil angiver Ot
terstrøm ( 1 948) et muligt larvefund
fra Gudenå nær Randers. At hav
lampretten jf. ovenfor gyder i Dan
mark er derfor ikke ensbetydende
med, at arten gennemfører en suc
cesfuld gydning. For at vurdere det
te kræves eftersøgning og fund af
larvestadiet (ammocoetes).
l

Reproduktiv adfærd er i denne
artikel elefineret som havlampret
tens karakteristiske gyderedeop
bygning med stenflytning og par
ringsaclfærclen, hvor hannen om
slynger huru1en. Med henblik på at
opnå sikkerhed for observationerne
af reproduktiv adfærd, er oplys
ningerne i de skriftl ige dokumenter
gennemgået, og der er taget person
lig kontakt til observatører i tvivls
tilfælde. Det blev verificeret, at der
er tale om reproduktiv adfærd i
henhold ti l clefmitionen, bortset fra
to registreringer, hvor det kun om
tales, at havlampretten gyder.
Vandløbssystemerne, hvor der er

observeret reproduktiv adfærd, er
alle vandrige og l igger i Vest- og
Nordjylland, med undtagelse af Gu
denå og Odense Å . Det indikerer,
som omtalt under udbredelse, at
lampretten tiltrækkes af store vand
systemer. Når først havlampretten
er i et vandsystem viser resultater
Ile, at reproduktiv adfærd hos hav
lampretter findes på lokaliteter med
væsentlig mi11dre vandføri11g, dog
med betydelig variation i median
vandføringen - her fra 1 3 8- 1 9.000
I·s· 1 • Med hele 90 % af registrerin
gerne af reproduktiv adfærd på
vandløbslokaliteter med va11dføring
på over 1 .052 l s· 1 indikeres det, at
vandløb med større vandføring er
vigtige som gydehabitat for arten.
Til sammenligning fandt Stauffer &
Hansen ( 1 958), at larvetætheden af
havlampretter var størst i de tilløb
til Lake Superior, der havde en
vandføring over 800 l s- 1 , mens
Morman ( 1 979) fandt en middel
median minimumsvandføring i
vandløb med larver på 400 l·s· 1 •
Gydning foregår normalt p å vand
dybder på 40-60 cm (Holcik 1 986),
men kan variere meget (Maitland
2003 ). Maitianel (2003) oplyser om
gydning på helt op til 3 70 cm dyb
de. Registrering af reproduktiv ad
færd hos havlampretter kan derfor
være underestimeret i større
vandløb, hvor det er meget
vanskeligt at se fiskene.
Antallet af observationer af repro
duktiv adfærd i de enkelte vand
løbssystemer er fåtal! ige og varierer
fra l t i l 3. Ribe Å -systemet skiller
sig dog ud herfra med 38 registre
rillger. Det skyldes især oplysnin
ger fra en enkelt observatør, der år
ligt i ca. 20 år har registreret repro
duktiv adfærd dels i Ribe Å og dels
i tilløbet Hjortvad Å . l Ribe Å ses
der hvert år reproduktiv adfærd på
et stryg anlagt umiddelbart ned
strøms Ribe Bys sluser, hvor arten
er let at observere.
Registrering af reproduktiv adfærd

hos havlampret er sandsyn ligvis et
minimumstal og en målrettet efter
søgning af voksne havlampretter i
gydetiden vi l formodentligt øge re
gistreringerne (Olesen et al. 2008).
En øget undersøgelsesindsats kan
forventes at tilføje nye gydevand
løb samt flere registreringer i de
vandløb, hvor der allerede er kon
stateret reproduktiv adfærd. Dette
gælder eksempelvis Storå, hvor der
er registreret havlampret 6 gange,
men ingen reproduktiv adfærd. Det
anbefales derfor også at iværksætte
undersøgelser, der nærmere kort
lægger havlamprettens gydning,
herunder også gydesucces ved at
gem1emføre larveundersøgelser.

Den meget snævre periode med
reproduktiv adfærd fundet i her
værende undersøgelse stemmer godt
overens med undersøgelser fra De
Britiske Øer, hvor gydning også
finder sted i juni og juli ( Holcik
1 986; Kelly & King 200 l ). Andre
undersøgelser viser, at havlampret
tens gydning er tæt forbundet med .
vandtemperaturen (Olesen et al.
2008). Maitianel (2003) angiver, at
arten først gyder i britiske vandløb,
når vandtemperaturen er over l 5°C.
For succesfuld klækning og larve
overlevelse kræves l l -25°C (Ro
drfguez-Muficoz et al. 200 1 ).
Havlamprettens bevm·ingsstatus

Ferskvandsophold og gydetid

Voksne havlampretter er i denne
undersøgelse registreret tia april t i l
primo okto�er. Registreringerne er
dog i høj grad koncentreret til måne
derne juni og juli med 82 % af samt
lige observationer. Havlampretten
dør e fter gydning ( H o l c ' f k 1 986;
Larsen 1 980), hvorfor der ikke fin
der vandring sted herefter.
Det kan ikke entydigt afgøres, om
registrering af havlampret i fersk
vand i herværende undersøgelse u
delukkende er som led i lamprettens
egentlige gydevandring. Observatio
ner af reproduktiv adfærd er således
fra en meget snæver periode fra
maj-juli, med 97 % af registreringer
ne i juni-juli og ingen efter juli. De
relativt få registreringer i perioden
august-oktober kan derfor være
sene opgangsfisk, udlegede fisk der
endnu ikke er døde eller muligvis
have et andet formål end gydevan
dring.
Registreringerne fra april og maj kan
med god sandsynligbed ti lskrives
gydevandring, hvilket understøttes
af Holeik ( 1 986) som angiver, at
gydevandring i Europa er relativ
synkron og topper gennem maj og
tidligjuni. Tilsvarende angiver
Hardisty ( 1 969) tidspunktet til
april og maj .

Med 1 89 registreringer af havlam
pret ( 1 8 1 voksne) i Danmark over
ca. 1 40 år må arten betegnes som
fåtallig. Det lave antal registreringer
indikerer små populationsstørrelser
og dermed også ugunstig bevarings
status på landsplan. Arten er med
38 registreringer dog relativt hyppig
i Ribe Å , hvor den hvert år ses gyde
på stenstryg midt i Ribe by. Trods
hyppige registreringer af reproduk
tiv adfærd i Ribe Å fandt forfatter
ne imidlertid ikke larvestadiet ved
to eftersøgninger i 2009.
En mulig forklaring på det lave antal
historiske registreringer kan være,
at havlampretten er gået tilbage
a llerede på et meget tidligt tids
punkt. Dette understøttes af DNA
analyser der viser, at den europæ
iske havlampret udgøres af en en
kelt population med meget lav ge
netisk diversitet, som m1 er vok
sende efter en nylig "flaskehals "
(Almada et al. 2008; Bryan et al.
2005). Almaela et a l . (2008) angiver,
at havlamprettens lave historiske
populationsstørrelse kan hænge
sammen med, at kun få vandsyste
mer i Europa i istiden var tilgænge
lige for lamprettens gydning og op
vækst. Bryan et al. (2005) foreslår,
at en alvorlig reduktion af havlam
prettens effektive populationsstør
relse i Europa kan være opstået
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som følge af fiskerimæssig udnyt
telse af arten i adskill ige laD de. Ho
vedudbredelsen i Vest- og Nord
jylland har saDelsynligvis også be
tydet, at færre oplysninger førhen
nåede frem til forskerne, der tid
ligere har været koncentreret i Kø
beDhavn.
Havlampretten skal sikres "gunstig
bevaringsstatus" for at opfylde ba
bitatdirektivets forpligtigelser. Be
varingsstatus for en art er gunstig
( Harvey & Cowx 2003) når; l ) po
pulationsdata viser, at arten på
langt sigt vil opretholde sig selv
som en levedygtig bestanddel af
dens Daturlige levesteder, 2 ) artens
naturlige udbredelsesområde hver
ken er i ti l bagegang, el ler der er
sandsynlighed for, at det inden for
en overskuelig fremtid vil blive
mindsket, 3) der er og vil sandsyn
ligvis forsat være et tilstrækkeligt
stort levested til på lang sigt at be
vare dens bestande (EU' s direktiv
92/43/EØF a f 2 1 . maj 1 992 om
bevaring af naturtyper samt vi lde
dyr og planter).
I Danmark indgår havlampretten i
1 9 habitatmmåder (Natura 2000).
Hvor det er nødvendigt, skal der
også gennemføres bevaringstiltag
uden for habitatområderne. Eksem
pelvis dækker habitatområdet de
yderste 4 km af E l l ing Å i Nordjyl
land. En opstemning ved Marienelal
Mølle lige uden for habitatområdet
spærrer imidlertid for havlampret
tens adgang til og fra gydeområder
ne længere oppe i vandløbet. For at
sikre guDstig bevaringsstatus, er det
derfor nødveDdigt at sikre tilstræk
kelig passage forbi opstemningen.
TilsvareDele problemstill inger gør
sig gældende en række andre steder.
Datamaterialet i denne stattis er for
spinkelt til at foretage en analyse af
eventuel le frem- eller tilbagegange
for arten. Bevaringsstatus tor arten
kan dermed reelt ikke bestemmes i
Danmark.
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Vurderet på antal let af iDdivider
ftindet ved de enkelte registreringer
er der tilsyneladende et fald i hav
lampretbestandene i flere vandløb. l
Alling Å blev der omkring 1 920
faDgel adskill ige (Pedersen 1 972),
og i Gudenå blev den fanget hvert år
(Otterstrøm 1 948). l Hasseris Å er
der oplysninger om flere observe
rede havlampretter omkring 1 950
(Iversen pers. medd.). l Damhus Å
er der i starten af 1 970'erne obser
veret ca. 25 (Jensen pers. medd.).
Tilsvarende viser to uafhængige re
gistreringer i Lindenborg Å , at arten
mellem 1 964 og 1 970 blev set i
hundredvis på lavvandede stryg
(Jensen pers. medd.), og i starten af
1 980 'erne blev der set omkring 25
individer (Moeslund pers. medd.). l
Ryå blev arten betegnet som almin
delig hver sommer i 1 970'erne
(Olesen et al. 2008).
Fælles for disse vandløb er, at
arten i nyere tid dvs. fra 1 990 kun
er registreret som sporadiske
enkeltfund og slet ikke i A l l ing Å ,
Damhus Å og Hasseris Å . Specielt
på baggrund af den formodentlig
øgede observationsintensitet i
nyere tid indikerer oplysningerne,
at havlampretten har været i
tilbagegang i nogle vandsystemer,
uden at det dog kan eftervises
statistisk. Renaud ( 1 997) og
M a itianel (2003) oplyser
tilsvarende, at arten har været
aftagende i Europa. Moeslund
(pers. medd. ) oplyser, at
havlampretten fra at have været
hyppig set i Lindenborg Å på et
stryg ved Haals Bro ikke blev set
mere efter gennemførelse af et
reguleringsprojekt i starten af
1 980'erne, der fjernede stryget.
Havlampretter er registreret i 39
vandsystemer, heraf med repro
duktiv adfærd i 1 6 systemer.
Reproduktiv adfærd i sig selv er
imidlertid ikke er et
succeskriterium for gunstig
bevaringsstatus, da der ikke er

sikkerhed for gennemførelse af
livscyklus, dvs. æg-klækning, lar
veopvækst, udvandring t i l marint
område m.v.
Havlampretlarver er pt. kun fundet
i Skjern Å -systemet (Olsen et al.
2002 ; O lsen & Koed 2004), og her
kun fordi der blev lavet en speciel
eftersøgning af den. Derfor kan det
reelt ikke a fgøres, om der er
guiJstig bevaringsstatus for arten.
Det kræver standardiserede efter
søgninger af larvestadiet og at der
fastlægges kriterier for tæthed m. v.
for arten ved gunstig
bevaringsstatus.
På baggrund af den indsamlede
dokumentation af registrerede fund
af havlampret i Danmark vurderer
vi, at arten sandsynligvis har ugun
stig bevaringsstatus i Danmark, u
den at det dog kan konkluderes en
deligt, hverken nationalt e l ler
lokalt. Problemet er at de h idtige
fund er få, uregelmæssige og spred
te, og at registreringerne samtidig
er tilfæ l dige og usystematiske. Det
skyldes igen, at der ikke er fore
taget de nødvendige undersøgelser
af arten, l igesom der ikke er udar
bejdet konkrete kriterier t i l at
vurdere artens bevaringsstatus. For
det videre arbejde med at sikre
gunstig bevaringsstattis for
havlampretten i Danmark
opsummerer Maitianel (2003 ) og
l goe et al. (2004) trusler for
lampretten og foreslår yderligere
undersøgelser af arten. T i lsvarende
har Harvey & Cowx (2003 ) opstil
let kriterier for larvetætheder til
vurdering a f bevaringsstatus.
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1

1

H"ortva d A v. Kalvslund
��ryg nedsiroms sluserne 1
. By
Ribe

H"ortvad A v. Kalvslund
Stryg nedsiroms sluserne 1
Ribe Bv

H"ortvad A v. Kalvslund
Ribe vesler A

1��ryg nedsiroms sluserne
Ribe By

H"ortvad A v. Kalvslund
::;:�ryg nedsiroms sluserne
Ribe By

1

1

H"ortvad A v. Kalvslund
Stryg nedsiroms sluserne 1
Ribe By
H"ortvad A v. Kalvslund

H"ortvad A v. ·embanebro
Stryg nedsiroms sluserne i
Ribe Bv

2
1

Ne
Ja

e

Ja

Ja
Ja

1

Ja

1

Ja

1

1

Ja

Set fra 2-3 stk til 20-30 stk. d e rgyder samtidigfra 1 986-2007.

Ja

Set fra 2-3 stk til 20-30 stk. dergyder samtidigfra 1986-2007.

Ja
Ja

1

Ja

1

Ja

1
1

1

1

1

1

H"ortvad A v. Kalvslund

1

Almindelig

Set fra 2-3 stktil 20-30 stk. dergyder samtidig fra 1986-2007.

Ja

Set fra 2-3 stktil 20-30 stk. dergyder samtidigfra 1 986-2007.

Ja

Set fra 2-3 stktil 20-30 stk. dergyder samtidigfra 1 986-2007.

Ja
Ja

Ja

Set fra 2-3 stkti1 20-30 stk. der avder samtidio fra 1 986-2007.

Ja

Set fra 2-3 stktil20-30 stk. deravder samtidia fra 1 986-2007.

Ja

Set fra 2-3 stk til 20-30 stk. deCID'_
der samtidia fra 1 986-2007.

1

Ja

1

Ja

1

Set fra 2-3 stk til 20-30 stk. der Qyder samt idia fra 1 986-2007.

Set fra 2-3 stktil 20-30 stk. deravder samtidia fra 1986-2007.

Ja

1

Set fra 2-3 stk til 20-30 stk. d e rgyder samtidigfra 1986-2007.

Ja

1
1

Set fra 2-3 stktil 20-30 stk. der avder samtidia fra 1986-2007.

Set fra 2-3 stktil 20-30 stk. dergyder samtidigfra 1986-2007.

Set fra 2-3 stk til 20-30 stk. der avder samtidia fra 1 986-2007.

e

N

Ja

1

Set fra 2-3 stktil 20-30 stk. dergyder samtidiq fra 1986-2007.

Ja

1

1

Set havlampretteroyd'linq_

Set fra 2-3 stk til 20-30 stk. d e ravder samtidia fra 1986-2007.

Set fra 2-3 stktil 20-30 stk. derQyder samtidigfra 1986-2007.

Ja

47

Set 3 stk. gyde

Ja

1
1

Havlampret ædt af odder. fundetpå brink

Set fra 2-3 stk til 20-30 stk. derQyde r s amtidiQ fra 1986-2007.

Ja

1

Lea oa avderede--bvCilina observeret

Leg o_g_gyderede-by_g�ingobserveret

Ja

1

H"ortvad A v. Kalvslund
Stryg nedsiroms sluserne 1
Ribe Bv

H"ortvad A v. Kalvslund
::;:�ryg nedsiroms sluserne 1
Ribe By

Ja

1

1

Se_t ca. L5 gyaende nav ampret an gel 2. t:ner aregulenng der fjernede gydebanke
e r 1 ngen set

Ne

UverMolle kro

Ribe Bv

1

Ja

4

edre del af Ribe A

1

1

S"ælden i åen.

Ne

Uver Mølle kro

N
ryg nedsiroms sluserne
1�!
,

adA)

00-j;7-2000
00-1;7-2001

1
1

Ribe A

�r:V
�� �

00-1;7-2000

1

Skibbroen Ribe by

ad A)

Ribe A
R1 be A
_
00-1;7-1999 (H
jortvad
A)

00-67-2000

Hans Martin Hansens spanq
nedsiroms lrver
Mol le kro

OnsildA

Ribe A

00-1;7-1996
00-67-1997

2

E"bv

A

00-1;7-1995 Ribe A
RibeA
00-67-1995 (Hjortv a d A)
00-1;7-1996

Haals bro

1 ��,ryg nedsiroms sluserne

Ribe A

1

25

Liver Melie kro

Onsild A

00-1;7-1987
00-1;7-1988

l

Ne

1

Liver Malle kro
2 Km_fra udlo b ved
grusbanke

Odense A

A
Ribe A

1

1 ��Om

UverA

00-06-2001

00-00-1879

Mallebro v. Gudumholm

1

Bro ud for Se"lfkx:l

UverA

Liver A

18

Haals bro

naenoorg
:o;:

naenoorg

1

2

Nær slusen
�edstroms J edstedMalle
Dambrug

LindenborgA v. Stovring_

ndenborg

Ne

1

V. J edsled Malle

x

:o;:

1
1

l��kjL��

:o;:naenoorg

Ne

Haqebro kro

Fra udløb optil Agerskov

Koge A
Unden borg
A
�ndenborg

Ne

1

1

Sdr. Resen
�kov og
�=
r

1

1

Hagebro kro

Haqebro kro

KonaeA

00-05-1992

1 3-06-2007

Syd for Anneksgård

KarupA

Ja

57

e

l�bort�ad A)

00�7-2002

00-67-2003 Ribe A
Ribe A
_
00-67-2003 (H . artvad
A)

l

00-67-2004 Ribe A

l��o9:V

ad Al
00�7-2004
00-00-2005 Ribe A
00-67-2005 Ribe A

��o8rt�ad A

00�7-2005

00-00-2006 Ribe A
00�7-2006 Ribe A
Ribe A
00-67-2006 (H" artvad A)
12-06-2006 Ribe A
30-06-2006 Ribe A
00-00-2007 Ribe A

l

00�7-2007 Ribe Å
00-67-2008 Ribe Å
1 1 -06-2009 Ribe A

26-06-2009 Ribe A
28-06-2009 Ribe A
28-06-2009 Ribe A
00-00-1950 RyA
08-07-1958 Rv A
00-00-1970 RvA
00-00-1971 RvA
00-00-1977 RvA
00-00-1997 RvA
00-00-2000 Rv A
00-00-2001 RvA
00-00-2002 RvA
00-06-2002 Rv A
akskobing
03-09-2009
Skjern f>:_
00-07-1937 Karstoft A

�

H" artvad A v . Kalvslund
S l ryg nedsiroms sluserne i
Ribe By

1
1

Ja

H" artvad A v. Kalvslund
Stryg nedsiroms sluserne i
Ribe Bv

1

Ja

1

Ja

H"ortvad A v . Kalvslund
Ribe Vester A
Stryg nedstrøms sluserne i
Ribe By

1
1

Ja

H"ortvad Av. Kalvslund
Ribe Vester A på indersiden
af slusen
Stryg nedstrøms sluserne i
Ribe Bv

1

Ja

2

No

H"artvad A v. Kalvslund
Skibbroen i Ribe by
Ribe A ved sluserne
Ribe Vester A
Stryg nedstrøms sluserne i
Ribe Bv
Stryg nedstram s sluse m e i
Ribe Bv
Udmunding
Stryg nedstram s sluserne i
Ribe bv
Strva i Ribe by
Stryg nedstram s sluserne i
Ribe�y
Rendbækbro
Jembanebro nær
Brønderslev
Manamosevej, den skæve
bro
Manamosevej, den skæve
bro
Ml. Rendbæk bro og
Toftegårds bro
Ml. Rendbæk bro og
Toftegårds bro
Ml. Rendbæk bro og
Tofteaårds bro
V. Stavad kanal
Ml. Rendbæk bro og
Tofteaårds bro
Ryå v. sammenlob med
Narre A

1

1
1

1
2
1
1

1
5
25
2
5
2

00-00-2003 Skiern A

l�B�=��A)

07-07-2004

No
Nej

1
1

�j
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1
1

1

1
1
1

Ml. Borris Kroa oa Voraod A
N edstrøms Lanborg bronedre ben

7

Albækbro
1-2 km ude af Sandfald vej,
v. Brande

3

Borriskroa Bro
1 3-04-2005 Sk.em A
Skjern A
ederhalt
00-05-2007
V. Skærbæk
16-05-2009 Skiern A
Kodbol
00-{)0-1907 Sneum A
00-00-1907 Sneum A Brammil}g� A
00-00-1995 Sneum A
Nedre forlob
28-06-2007 Sneum A
Motorve· EJ
00-06-2007 Sneum A
Ved Ørre, 500 m nedsiroms
00-07-1937 Stor A
Nvbro malle

Ja

1

2

00-00-2003 Skiern A

Ja
Ja

No

1

Borris Krog

00-00-2003 Skjern A

Set fra 2-3 stk til 20-30 stk. der avder saml idia fra 1986-2007.

Ne·

4

\
���e
���
�
.\, ��oe�
00-00-2003

No

Set fra 2-3 stk til 20-30 stk. der gyder samtidig fra 1986-2007.

1

Ml. Borris KrogogVorgod A
Nedsiroms pumpeslalion
nord

00-00-2003

Ja

1

00-00-2000 Skjern A

Ved overlob ml. å og so i
soens SØ ende
Mellem Sonderskov Bro og
udlob i Skiem A
stroms udlob i
r

Ja

Set 4-6 leg oggyderede-bygning observeret.

2

00-00-2000 Skiern A

Ja

No

Set 4-0 Iea oa avderede-bvanina observeret.

Opstroms G·aldbæk bro

00-00-2000 Skiern A
Skjern A
(Hestholm
24-06-2002 Sol

Set fra 2-3 s! k tll 20-30 stk. der qyder samtidiq fra 1986-2007.

Ja

Ja

00-00-2000 Skiern A

Skjern":
Karstort A

Se l fra 2-3 stk til 20-30 stk. dergyder samtidjg fra 1986-2007.

Ja

3

30-08-1993

Ja

Almindelig

4

V. Claesonsbora
�Åammenlob
;�- 4
dS e

�

Ja

Set fra 2-3 stk til 20-30 stk. der ovder samtidiq fra 1986-2007.

2

1

����o� A

No

Set fra 2-3 stk til 20-30 stk. der qyder samtidiq fra 1986-2007.

4

500 m opstrøms motorve·

29-06-1955

Ja

1
1

1

2
1
1
1
3
1
2
1

Ne·

No
No
Ja

Gvderede-bvanina set

Ne·
No
No

Larve

No

Larve

No

Larver ikke-metamorfoserede fanget i smaltfælde forår

No

Fundet dod

Ne·

No

LaNe

l stk. do d havlampret observeret

No

Larve

No

Larve

Ne·

No
No
�le·
Ja

No
No
Ja

Larve
Læve

�orA (Tvis
X
05-06-2006 [���:n Å)
16-06-2003

50 m. nedsiroms bro SV for
Tvis. ved Bre·nho

1

V. Holstebro i villakvarter

1

28-07-2007 SæbyA
00-05-2000 Ttm A
00-00-1953 Trend A

V. Vemo
V. Bur
V. Vemo
Nedsiroms Sæby
Vandmelie
Nedsirems Sæby
Vandmalle
Nedsiroms Sæby
Vandmalle
Nedsiroms Sæby
Vandmalle
Nedsiroms Sæby
Vandmalle
Bro v.Tim Kirkeby
Logstorve· ved munding

00-00-1998 Tude A
00-00-1999 Tude A

Ved udlob
Ved ud lob

05-06-2001 Tude A
00-00-1948 UggerbyA

Ma le So

00-06-2007 Stor A
06-04-2007 Stor A
00-04-2008 Stor A

00-05-1984 SæbyA
00-07-2004 SæbvA
00-07-2006 SæbyA
14-06-2007 SæbyA

1 km ovenfor Uggerby
Nedsiroms Bindslev elværk
Landeve-sbro i Uggerby
Uggerby �� nedstrøms Gl.
Bindslev EI•Jærk
Nedsiroms GL Bindslev
Elværk
Nedsiroms Gl. Bindslev
Elværk
N edstrøms Gl. Bindslev
Elværk
Ml. Bindslev Elværk og
ÅQårds Bro
Stenstryg ved Stabæk
oostroms Uooerbv
StenstrygvedAgårds Bro
N edstroms Gl. Bindslev
Elværk
ca.

1 9-07-1946 UggerbyA
00-00-1949 UaaerbvA
00-00-1985 UggerbyA
00-00-1989 UaaerbvA
00-07-2002 UggerbyA
08-06-2007 Uooerby A
21-06-2007 Uaaerbv A
00-06-2007 Uooerbv A
00-06-2006 Uaaerbv A
00-06-2008 UogerbyA
16-07-2009 Uooerbv A

�;����k)

Rester af fortæret havlampret set
Rester af fortæret havlampret set

Ne

2

Ja

2

Ja

Lea oa CIVderede-bvanino observeret

1

Ja

Gyderede-bygning observeret.

1
2
1

Ja

Kroaet oå soinder
T ogydende havlampretter set

1
3
1
1
1
2
1
1
2

Ne

L eq oqqyderede-byqninq observeret.

Ne
Ne

Ne
Fanget 2 havlampretter ved Bindslev Elværk. storste angivet til 1 1 5 cm
Ne

Ne

Ne

2på land qg_set nere under oovandrina ved stor afstromnina

2

Ne

To gydende set

8

Ja

Leo OQqyderede-byQninq observeret.

1

Ne

1 stk. havlampret fundet død på bred

2
2

Ja
Ja

2 stk havlampretHer observeret qydende i nyetableret stenstryq
2 stk havlampretter observeretgydende i nyetableret stenstryg

1

Ne

4
2

Ja

Janderup
Nedstrøms Alslev Molle
Dambrug
Nedstrøms Alslev Molle
Dambrugv. · arnbane
Nedstrøms Alslev Mølle
Dambrug
Nedstrøms Alslev Molle
Dambrug
Gydebanke 1 km opstrøms
udløb i Varde A

13

Ne

1

Ne

1

Ne

Udlobet af Skonaaer A

10

Haltruolund Dambrua
Lige opstrøms jembanebro
v. Varde By

1

N ær Haralds�ær fabnk
V. Tonder

1
1

Rudbol
Nedsiroms Tonder
vandmalle

1

Nedre stykke
l bagkanal til Oue M olie
dambrug
l vandindtag til Oue M olie
dambrug

10

Ne
N ej

10

N ej

1

Nej
Nej

Sammenlob a f aflob

00-00-1975 Vard e A

Ne

Ne
Ne
Ne

1

1
1

00-00-1907 Vard e A
00-00-19 1 7 VardeA
VardeA
04-07-1974

1
1
1

Ne

Ja

3 qydende eksemplarer iaQttaoet, en dødfundet
Set leQende i siromrende lanqs spunsvæQ

Karlsgårde So og omløbet
00-00-1994 Varde A
00-00-1996 VardeA
00-06-1998 VardeA
00-06-1998 VardeA
00-09-1998 Vard e A
Varde (GL
'
00-06-2000 Varde A)_

�

00-06-2000 Vard e A
Varde A,
07-07-2005 (Holme A)
08-06-2008 Vard e A
00-00-1959 VeleA
00-00-1877 Vi då
00-00-1924 Vi då
04-07-1932 Vidå
00-00-1995 Vidå
00-00-1970 VillestrupA
00-00-1993 VillesirupA

2
1
2

1

1

Ikke set mere end 1

Ne

Ne

Ne
Ja

Se1 2-3

Ne

Fanaet i dambruaet

Ne

ObselVeret gydende oå lokaliteten oå dybde op lil 2 meter. Set manae.

1 d od havlampret set

Ne

Set flere havlampretter (1970-1975) i bagkanalen på Ouegaard Molle dambrug

1 1-05-2006 VillesirupA

l stryg, 200 m fra udlob

1

00-00-1962 Voer A

Opstroms Tosbæk

2

Ja

Lea oagyderede-bygningobselVeret

00-07-2004 Voer A

-skodabroen· ved Præstbro
V. slusebroen i byens
(daværende)V ende

10

Ja

Set ca 10 individer, leQ observeret.

1

Ne

00-00-1916 Arh u s A

l

1 hvor der er indsk'Udt 67

i datoen betyder det, at månedernejuni-juli er slået sammen. Date-code 6l mem1s that June and July
2 Angivne antal fisk er et minimum. No. o.fftsh represents a minimum estimate.

eau/d often not b e distinguishedand are pooled.
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G E N E RALFORSAM LI N G
Der afholdes generalforsamling med efterfølgende ekskursion på

Mandø
lørdag d.

5.

juni.

Læs nærmere i næste hæfte!
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Vårfluefaunaen (Trichoptera) på Anholt

Peter Wibe1g-Larsen1 & Bent Nfogensen2

The Trichoptera fau n a of the island of A n holt, D a n mark

We carried out a study of the species composition of caddisflies on the
small island, Anholt, located in the middle o f Kattegat approx. 45 km from
the nearest continental coast. We only considered various publ i c and pri
vate calleetions of adult specimens sampled during the periods 1 972- 1 975
and 200 1 -2008. The material was collected by l ight trapping as well as
hand netting. Comparisans between periods were only possible on a quali
tative basis, as only a fi·action o f the total catches were preserved. How
ever, correcting for sampling intensity (catch per unit effort) it was pos
sible to compare occurrences of tbe recorded species between periods. A
total of26 species were recorded belonging to six fam ilies. Species inha
biting stagnant waters, especially permanent and temporary ponds, domi
nated, whereas only two species fi·om running waters were found. The do
minant family was Limnephilidae ( 1 7 species), Grammotaulius nigropunc
tatus, Limnephilus affin is, L. binotatus, L. .flavicornis and L. marmoratus)
being recorded at more than 25 % (30-47 %) o f the sampling events. Tbere
were indications that species primarily inhabiting permanent ponds (in
cluding acidic and ol igotrophic waters) decreased in occurrence from 1 9721 975 to 200 1 -2008, probably due to overgrowing andfor l owered ground
wa ter tab le leading to disappearance o f the pond s. A lthough most species
no doubt breed on the island, single specimens of Tinodes waeneri and
Leptocerus tineiformis were prahably occasional migrants from Jutland.
When campiling data from Anholt and other Danish islands (Læsø, Born
holm, Fyn, Zealand, Lolland+Falster+Møn) we found that species rich
ness was positively correlated with island area fol iowing the expected
power function S=cAZ, where S = number o f species, A= i stand area, and c
and z a re constants. Lentic and lotic species had z-values of 0. 1 9 and 0.55,
respectively, the lentic valne being within the range found for other taxo
nomic groups o f animals and plants. The higher z-valne for stream-dwel
ling species indicates that these are po01·er dispersers than those inhabiting
stagnant waters. We only found indications of the expected negative rela
tionship between island species richness and the distance to the nem·est
continental coast.
Key words: Trichoptera, adults, A nholt, Denmark

Øer har påkaldt sig særlig biologisk
interesse, fordi deres flora og fauna
i varierende grad er isoleret fra den,
som findes på fastlandet. Generelt
er øer relativt fattige på arter sam
menl ignet med det nærmeste fast
land. I følge biogeografiske teorier
(se fx MacArthur & Wilson 1 967;
Adsersen 2003) er artsrigdommen
på øer afhængig af en balance mel
lem indvandring og uddøen hos de
arter, som er en del af den regionale
artspulje. Indvandringen atl1ænger
af spredningsevnen hos de enkelte
organismer og dermed også af af
standen fi·a den enkelte ø til fast
landet, eller i et vist omfang til na
boøerne. Jo tættere på fastlandet en
ø ligger, des større chance er der for
at indvandringen lykkes. Derudover
øges indvandringshastigheden med
stigende ø-størrelse, fordi chancen
for at nå frem til en ø øges, jo større
øen er. Samtidig er risikoeLl for ud
døen større på små øer, hvor det
samlede areal af et givent habitat er
l i l le, end på større øer, hvor arealet
af habitaten må fonnodes at være
større. Endelig forventes antallet af
forskel lige habitater at øges med
stigende ø-størrelse, hvilket l igele
des bidrager til en øget artsrigdom.
I de1me sammenhæng er forholdene
mere specielle for ferskvandsorga
nismer end for landlevende organis
mer. Levesteder som vandløb, søer
og damme kan således i sig selv op
fattes som øer i et "hav" af tørt,
ugæstfrit land, hvortil så kommer
det rigtige hav, som adskiller de
rigtige øer fra fastlandet.
Ferskvandsorganismer skal altså
kunne spredes dels over havet, dels
over landjorden for at nå frem til
egnede ferskvandshabitater på øer.

1Danmarks Miljøundersøgelse!; Afd. for Ferskvandsøkologi, Arhus Universitet, Vej/søvej 25, 8600 Silkeb01g; E
mail:_pwl@dmu.dk. 2Carl Baggers A lle 40, 5250 Odense S V; E-mai!: mogensen@oncable.dk
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Boks l

Vårfluer (Trichoptera) er meget nært beslægtet med sommerfugle ( Lepidoptera). De voksne vårfluer har tag
lagte vinger, besat med bløde eller stive, undertiden udstående hår - ikke skæl som hos sommerfuglene. Og de
har aldrig munddelene omdannede til en sugesnabeL Antennerne er lange og trådformede, hos familien Lepto
ceridae op t i l dobbelt så lange som kroppen. Den største danske art har et vingefang på næsten 60 mm, mens
vingefanget hos vor mindste art kun er ca. 4,5 mm. Vårfluer er ikke farvestrålende, men forekommer i sorte,
grå, brune eller gule nuancer, hos flere arter med flerfarvede mønstre. Vore mindste vårfluer, hydroptiliderne,
forveksles ofte med Mikrolepidoptera, formodentlig pga. deres spættede udseende, meget tætte behåring og
tilspidsede vinger. Der er kendt 1 70 arter af vårfluer fra Danmark. Larverne af langt de fleste arter lever i
vandløb eller søer/damme, enkelte i kilder på grænsen mellem vand og luft.

Tv. Grwnmotaulius nitidus er vidt udbredt, men normalt fåta l l ig i Danmark. Th. Agr:tvmia mria er v idt udbredt
og al mi ndelig i damme over

Lc!/i G.

n i tidus is

hele

Danmark, men er gået markant t i l bage pit Anholt. Foto : Nie l s S lot h , Biopix.

ll'ide�l' di.l tributc!d,

altlwugh

llUl ahundant in Den mark.

common in Denmark. hul has become rare in A 1 1 holt.
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Right A .va ria

is wide�r disfl·ihuted and

Vårfluer er et eksempel på en
sådan gruppe af ferskvandsorgan ismer. Deres larver forekommer i
både vandløb, søer og damme,
endda sådanne, som regelmæssigt
udtørrer om sommeren. Derudover
er der arter, hvis larver lever halv
akvatisk i kilder og væld, e ller
endda helt terrestrisk. Vårflue
faunaen på øer som Bornholm og
Læsø er undersøgt og beskrevet
(Esben-Petersen 1 934a, 1 934b,
1 93 6a, 1 936b, 1 939; Tjeder 1 94 1 ;
Magensen 1 97 3 ; Stoltze 1 982),
l igesom der er publ iceret en
oversigt over arter fundet på l1hv.
Fyn, L o l land/Falster/Møn og Sjæl
land (Wiberg-Larsen 2004). Der
udover findes der imidlertid ingen
samlet opgørelse over vårflue
faunaen på andre større og mindre
danske øer.
Formålet med denne artikel er at
beskrive vårfluefaunaen på Anholt,
som er særlig interessant i forhold
til andre danske øer på grund af
dens isolerede position, ca. 44 km
fra Djursland, ca. 47 km fra Hal
land, og mere end 70 km fra Sjæl
land. Desuden er øen med et areal
på kun 22 ktn2 ret l i l le. Resultaterne
vil bl ive søgt tolket i forhold t i l de
tilgængelige habitater på øen og de
a llerede nævnte ø-biogeografiske
principper under inddragelse af data
fra andre danske øer (se ovenfor).
Artiklen er desuden - på l i nje med
en række tidligere artikler om andre
organismegruppers forekomst - et
bidrag til at øge kendskabet t i l An
holts natur (fx Garner 2003 ; Tols
gaard 2003 ; Bruun 2005; Karsbolt
et al. 2008). Tidligere undersøgelser
af insektfaunaen på Anholt er kort
omtalt og refereret i Karsholt et al.
(2008).
Anholts geologi og historie er ret
grundigt beskrevet afTolsgaard
(2003), der også beskriver en række
naturtyper. Af disse er de mere eller
mindre ferske vandområder af sær
l ig interesse som levesteder for vår
fluernes larver. Disse områder om-

fatter i øens nordvestlige del den ret
store brakke Flaksø, samt et stort
antal vandhuller, der ligger spredt
ud over selve F lakket, og hvoraf
nogle er permanente, andre tempo
rære og næringsfattige og beliggende
i 01måder med fattigkærvegetation.
Kæret i øens vestlige del indeholder
en okkerholdig afvandingskanal,
enkelte vandhuller, og del- og tid
vist oversvømmede enge. Langs
Nordbj ergskrænten syd for Nord
bjergvej findes nogle udgravede
vandhuller, mens der i Porsemosen i
øens østlige del findes fugtige klit
lavninger med mulighed for fore
komst af temporære damme. Natur
lige vandløb forekommer tilsynela
dende ikke, idet der dog er kendt en
kilde, Døberkilden, på østsiden af
Sønderbjerg. De1me kilde har an
giveligt været udtørret de "senere
år" (Tolsgaard 2003).
Materiale og metoder

Ved udarbejdelsen af artiklen er der
udelukkende anvendt materiale i
form af voksne vårfluer. Disse
stammer fra indsamlinger udført i
perioden 1 972- 1 975 (og en enkelt
indsamling i 1 980) af Carlo F. Jen
sen, Arne Lindebo Hansen, Ebbe
Schmidt N ielsen, Bent Magensen
m . fl., i perioden 200 1 -2003 af Lars
Bruun, Rune Bygebjerg, Morten
D.D. Hansen, Thorkild Munk og
Søren Tolsgaard, samt i perioden
2006-2008 af Steffen Kjeldgaard og
Thorkild Munk.
Ved indsamlingerne blev der i langt
overvejende omfang anvendt lys
fælder, men der er også brugt in
sektketsjere og i nogle tilfælde Ma
laisefælder. Der er blevet indsamlet
på en række navngivne lokaliteter:
Anholt By, Fuglevej i Anholt By,
Flakket, Kæret, Nordbjerg, Porse
mosen, Vilhelminelyst og Ørkenen.
For langt den største del af mate
rialet er der imidlertid ikke angivet
nogen specifik lokalitet, men ifølge
Ebbe Schmidt Nielsen (i e-m a i l til
BM) er hans indsamlinger foretaget

med lysfælde opstillet i Anholt B y
bagved skolen.
Indsamlingerne er således udført
meget uensartet, idet der er ind
samlet med dels meget forskelligt
udstyr (fx lysfælder med 1 00 W
kviksølvpærer eller lysstofrør af
forskel lig type og med forskellig
effekt), dels med forskel lig inten
sitet i de to perioder af år. Dertil
kommer, at der ikke er indsamlet
med samme intensitet i enkelte må
neder inden for de to perioder,
ligesom lysfælderne blev tømt efter
l -5 dages drift, i ganske enkelte
tilfælde efter at have været i drift i
20 dage. Endelig er fangsterne ikke
kvantitative, idet der typisk kun er
udtaget belægseksemplarer fra den
samlede fangst. De samlede fangster
er således ikke gemt eller registre
ret. Det betyder, at det kun har
været muligt at foretage sammen
ligninger mel lem perioderne ud fra
den kvalitative artssammensætning.
Sammenligningerne er foretaget
efter en normalisering af fangsterne
ved at dividere antallet af fund af de
enkelte arter med antallet af
indsaml ingsdage (såkaldt Catch Per
Unit Effort, CPUE). Ændringerne i
CPUE mellem perioderne 1 9721 975 og 200 1 -2008 er for hver af de
fundne arter testet med Chi2 test
(signifikansniveau p<0,05). Den
kvalitative karakter af indsamlin
gerne betyder også, at det heller
ikke er meningsfuldt at analysere
forholdet mellem hanner og hunner
(kønsratio) i materialet.
Hele belægsmaterialet fra tids
rummet 1 972-2003 er deponeret på
Naturhistorisk Museum, Aarhus,
mens materialet fra 2006-2008 fin
des hos enten Steffen Kjeldgaard
el ler Peter Wiberg-Larsen (PWL).
Der blev supplerende foretaget en
analyse af artsantallet fra en
række danske øer, herunder An
holt ( Bornholm, Fyn, Lolland
Falster-Møn, Læsø, Sjælland), i
forhold t i l øernes størrelse og
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% CPUE (fund'records)

Antal individer/no individuals

Familie (family)
Hydroptilidae
Psychomyiidae

Art(species)

19721975

Oxyefhira sagitlifera Ris 1891

1

Polycentropodidae

Holocentropus picicornis Stephens 1836

Phryganeidae

Agrypnia pagelana Curtis 1 835

o

Plectrocnemia conspersa Curtis 1 834

Agrypnia varia Fabricius 1793

2

41

Phryganea grandis L 1758

Umnephilidae

o

Tinodes waeneri L 1758

Glypholaelius pellucidus Retzius 1783

GrammotauUus nigropunctatus Retzius 1783
Grammofau/ius nitidus O. F. Muller 1764

o

38

18

o

o

o

o

o

13

34
2

19721975

20012008

Alle år/all

years

1

o

5

2

Alle år/all

1

2
41
13

72

20

2

o
2

o

5

o

2

o

2

o

34
o

32
21

o

10

25
10

years

2

2
2

2

23
2

3

30
17

Umnephilus affinis Curtis 1834

103

116

219

41

40

41

Umnephilus binolalus Curtis 1 834

226

11

237

36

30

34

Umnephilus auricu/a Curtis 1834

o

Umnephilus elegans Curtis 1834

Umnephilus navleomis Fabricius 1787
Umnephilus griseus L 1758

Umnephi/us incisus Curtis 1 834

255
23

24

Umnephilus luridus Curtis 1834

Umnephilus marmoratus Curtis 1834
Umnephi/us sericeus Say 1824

10

257
4

8

Umnephilus sparsus Curtis 1834

Umnephilus stigma Curtis 1 834

Umnephilus villalus Fabricius 1798

Slenophylax permislus McLachlan 1895

Leptoceridae

20012008

18
3

Leptocerus tineiformis Curtis 1 834
Oecelis ochracea Curtis 1834
l ait (total)

o

1 039

4

o

3

23
o

4

o

5

o

o
1

2

222

4

258
46

25
10

261
13
18
1

3

1261

o

9

61

23
4

9

59
7

14
2

25
7

o
2

10
o

15

10
5
o

3

6

47

19
5
6

1p

45

30

19

o
o

o

5

5
o

5
2

17
6

2

2

Ændring
(change)

Larve

in CPUE:

habitat

to 2

habitat)

1972-75
00 1 -

2008

NS

(larval

AP

NS

L

NS

L. P

NS

B

NS

L. P

D ..
NS

L. P

p

t•

TP

NS

TP

NS

TP

NS

TP, Br

t•

TP

NS
NS

p

AP

o·..

TP,P

NS

TP

NS

p

NS

AP

NS

AP?

..
o·

L, P

NS

TP,AP

NS

TP

o·

TP

NS

B

NS

L. P

NS

L, B

Tabel l . Samlet oversigt over fangster ( individantal og CPUE = antal fund for den enkelte art/antal indsaml i ngstids
plmkter) af voksne vårfluer på Anholt i perioderne 1 972- 1 975 og 200 1 -2008, samt for samtlige år. Desuden angi
vet, om der har været frem- (I) el ler tilbagegang (D) i C P U E fra 1 972- 1 975 til 200 1 -2008; signifikante ændringer
angivet ved: ,;, (p <0,05) , ':" � (p<O,O l ), ': ":' * (p <O , OO L ). Larvehabitater I/arved habitats: B - bække (brooks), AP 
survanelede damme/søer (aeid pools/lakes), P - damme (pools), TP - temporære damme (lemporaty pools), L 
søer (lakes), B P - brakke damme ( brackish pools).
Tab/e l . Total catches (no individuals and CPUE Catch Per Unit E.ffort) o.f adu/1 caddi.s:f/ies in Anholt d11ring the
periods· 1 972- 1 975, 2001-2008, and both periods. Also indicated if there has been decrease (D) or increase (J) in
CPUE belween 1 9 72- 1 975 and 2001-2008; significanl changes inelicaled as: ':' (p< 0. 05), '� ':' (p<O. O I), ':"� ':'
(p<O. OOJ).
=

korteste afstand til nærmeste
fastland (målt på K M S kort).
Artsantallene fra de øvrige øer er
opgjort af PWL i forbindelse med
forarbej det til en fortegnelse over
Danmarks vårfluer ( Wiberg-Lar
sen, in prep.). Analyserne blev
udført ved l i neær regression for
sammenhængen mellem artsantal
og ø-størrelse på log 0-transfor
1
mere data, ved brug af program
met XLstat.
Endelig blev der indhentet data
om vindretning og lufttemperatur
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fra D M I 's vejrarkiv (www.dmi.
dk/dmi/vej rarkiv) t i l belysning af
enkelte a f de gjorte fangster.
Resu ltater

Det samlede materiale omfattede
1 26 1 individer fordelt på i alt 26
arter tilhørende 6 familier (Tabel l ).
Den bedst repræsenterede familie
var Limnephiliclae med i alt 1 7 ar
ter, hvoraf Limnephil11s affinis,
Limnephilus .flavicornis og Limne
philus marmoralus alene udgjorde
59 % på individbasis. l forhold til
CPUE for forekomst var limnephi-

tiderne også dominerende, idet 5 af
disse ( Grammotaulius nigropunc
tatus, L. ciflin is, Lillmephil/IS bino
tatus, L. .flavicornis og L. manllo
ralus) blev fundet ved mere end 25
% ( 30-47 %) af indsaml ingstids
punkterne.
Der blev i perioderne 1 972- 1 97 5 og
200 1 -2008 fanget hhv. 2 1 og 1 6
arter ( i det bevarede materiale for
delt på hhv. 1 03 9 og 222 individer).
Indsamlingsintensiteten var mar
kant større i 1 972- 1 975 end i 200 1 2008 (Figur l ), med flest inclsam-
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F igur 2. Sammenhængen mellem antallet af arter af vårfluer og arealet for
udvalgte danske øer (Anholt, Læsø, Bornholm, Lolland/Falster/Møn, Fyn
og Sjælland). Sammenhængen er angivet for samtlige arter og arter knyttet
til hhv. vandløb og søer/damme. Også angivet artsantal og areal for Jylland.
Figure 2. Relationship betlveen species richness o(caddisflies and area .for
selectecl Danish is/ands (Anholt, Læso, Bomholm, Lolland/Falster/Mon,
F)'n and Zealanclj, as \Ile!! as /o r mainland lutland Relationship sh01vn for
all species, stream-dll'el!ing species and species {ro111 lakes/pond�.
respectively.

Jingsdage i juni-august i perioden 1 972- 1 975, og flest indsam
lingsdage i maj i perioden 200 1 2008. Hele l O arter blev kun fundet
i 1 972- 1 975. B landt disse blev
AgiJ'pnia varia fundet på 1/3 af
indsamlingsdagene, mens Linmephi
lus e!egans, Limnephilus turidus og
Limnephilus sericeus blev fundet
på 7-9 % af indsamlingsdagene. De
øvrige arter blev kun fundet en
enkelt gang. Derudover blev en ræk
ke arter, L. . flavicornis, L. manno
ratus og Limnephilus vittatus, fun
det langt (signifikant) hyppigere i
1 972- 1 975 end i 200 1 -2008 (tabel
1 ). Modsat blev 5 arter kun fundet i
200 1 -2008, heraf kun Glyphotae!ius
pellucidus og Linmephil/IS auricula
i mere end et tilfælde (ændring
signifikant, tabel l ).
Kun to af de fundne arter (P!ectro
C/7emia conspersa og Stenophylax
permistus) er knyttet til strøm
mende vand (ki lder og små evt.
grøftelignende vandløb) (Tabel l ).
Larverne af de øvrige arter fore
kommer i søer og damme, nogle
specielt i survandede/kalkfattige
damme (L. elegans, L. turidus og L.
sericeus) , mens en stor del af de
øvrige især er knyttet til damme,
som regelmæssigt udtørrer om
sommeren. Enkelte af de fundne
arter kan leve i brakvand (L. affinis,
Oecetis ochracea).
E n sammenligning af artsantallet på
Anholt og en række andre større
eller mindre danske øer viste, at
antallet af arter var tæt korreleret
med størrelsen af øerne (r2>0,9,
P<O,OO l ), idet sammenhængen
bedst kunne beskrives ved en po
tens funktion, S=cAZ, hvor S = an
tallet af arter, A=ø-arealet, og c og z
konstanter. l et dobbelt-logaritmisk
plot udtrykkes formlen som en ret
linj e med hældningen z (Figur 2).
Hældningen, z, var markant højere
for arter fra vandløb (0,55) end for
arter fra stillestående vand (0, 1 9) .
Der blev ikke fimdet nogen signi
fikant lineær sammenhæng mellem
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Figur 3. Sammenhængen mellem antallet af arter af vårfluer og afstanden til
nærmeste fastland for udvalgte elanske øer (Anholt, Læsø, Bornholm,
Lollancl/Falster/Møn, Fyn og Sjæl land).
Figure 3. Relationship benveen species ric/mess ofcaddisf/ies and distance
lo neares/ main/andforfor selee/ed Danish is/ands (Anholt, Læsø,
Bomholm, Lolland/FalstedMøn, F)ln and Zealand.
øemes samlede artsantal og afstan
den til nærmeste fastland (r2=0,3 l ,
P=O, 1 3), om end der var en tenelens
til, at antallet af arter aftog med sti
gende afstand til fastlanelet (Figur 3).
Diskussion

Kortlægningen af vårfluefaunaen på
Anholt blev udelukkende foretaget
på baggrund af voksne individer,
primært ved brug af forskellige ty
per lysfælder. Sådanne lysfælder
fanger primært arter, som er aktive
om natten, hvilket gælder langt de
fleste arter af vårfluer. Dertil kom
mer, at mange arter flyver ganske
langt omkring (Svensson 1 974; Wi
berg-Larsen 2004). Det gælder bl.a.
mange repræsentanter for familien
Limnephiliclae, især hannerne af
disse, der søger efter hunnerne og
de feromoner, som sidstnævnte
udsender. Det betyder alt i alt, at en
fælde, der er opstillet strategisk
fornuftigt, kan fange arter fra for
skellige habitater i nærheden. Lys
fældefangst er derfor et godt og
effektivt alternativ til indsamling af
larver, som dels kan være svære og
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tidskrævende at finde, dels i flere
tilfælde er vanskelige eller umulige
at bestemme til art, især hvis de
ikke er i deres sidste stadier.
Indsamlingsindsatsen har set over
tid været relativt stor, i hvert fald i
forhold ti l de arter, som potentielt
fanges ved brug af lysfælder. Det
betyder, at det indsamlede materiale
burde give et rimelig dækkende bil
lede af hvilke arter, som må for
modes at leve (eller have levet) på
Anholt. På den anden side er en
stor del af arterne kun fundet i et til
få eksemplarer og ikke mindst kun
en til få gange. Selv en art som G
pellucidus, der er vidt udbredt og
almindeligt forekommende over hele
landet, blev overraskende nok først
fundet i 2007-2008. Det kunne ty
de på, at indsaml ingerne ikke har
dokumenteret forekomst af samtlige
af de arter, som ud fra de tilstede
værende habitater og arternes
spredningsevne, potentielt kan
forekomme på øen.
På den anden side er det sandsyn-

l igt, at nogle af de fundne arter reelt
ikke yngler på øen. Det gælder ek
sempelvis Tinodes 1Vaeneri ( l han)
og Leplocerus linei.fo rmis ( l hun),
der kun blev fundet under nogle
varme nætter (med temperaturer
væsentligt over l 5°C) medio august
2002 (DMT, vejrarkiv). Det er
sandsynligt, at de fangne individer
blot er tilfælelige tilflyvere fra Jyl
land, idet vinden på det pågældende
tidspunkt blæste fra vest. Dertil
korruner at larverne af T. 1Vaeneri
lever på sten i bredzonen af større
ferske søer, som der ingen er af på
Anholt. Larverne af L. linei.fonnis
er nært knyttet til tæt vegetation af
undervandsplanter ( fx hornblad,
tusind blad, kransnålalger) i søer og
større damme, en habitat som for
modentlig heller ikke findes på øen.
Hunner af arten er i øvrigt kendt
for at kunne spredes over relativt
lange afstande og er især meget
aktivt flyvende, når
nattemperaturen er over l 4°C
(Wiberg-Larsen 2004). Medens
spredning og endda egentlige træk
over store afstande med op til 220350 km/nat under gunstige
vandforhold er velkendt blandt
sommerfugle (Mikkola 1 986), der
er en søstergruppe ti l vårfluerne, er
fænomenet dårligt dokumenteret
hos sidstnævnte. l den forbindelse
er et fund af vårfluen Hydropsyche
contubenw/is McLachlan 1 865 i en
lysfælde opstillet ved Bøtø på syd
spidsen af Falster bemærkelses
værdigt, idet artens nærmeste
kendte ynglesteder (floder, bræn
dingszonen i store søer) ligger mere
end l 00 km borte (Wiberg-Larsen,
upubliceret).
Langt de fleste af de fundne arter er
vidt udbredt i resten af Danmark.
De er fortrinsvist knyttet til for
skellige typer af stillestående vand.
Mest markant er de mange arter fi·a
udtørrende damme, som der er re
lativt mange af på Anholt. Der blev
dog også fundet flere arter, som er
karakteristiske for næringsfattige
og/eller survandede damme ( 0�\)'-

ethira sagitt[lera, Liumephilus
elegans, L. luridus og formodentlig
også L. sericeu.s), som også er eller i
det mindste har været repræsen
teret på øen. L. sericeus synes i
øvrigt at være meget sjælden eller i
hvert fald fåtallig i Danmark, hvor
voksne individer i nyere tid kun er
fundet i andre kystnære områder
som Gilbjerg Hoved (2002) og
Hønsinge Huse ( 1 976, 1 977) ved
Vig (Wiberg-Larsen upubliceret;
Wiberg-Larsen & Hansen 1 998).
Det er også værd at bemærke, at L.
c!ffinis blev fanget talrige gange
under begge perioder. Larverne er
meget salt-tolerante, og kan træffes
i brakvand på helt op til 25%o
saltholdighed (Sutcliffe 1 96 1 ). Den
må derfor antages at have gode
levemuligheder i og omkring den
brakke Flaksø.

Der blev indsamlet meget uens i de
to perioder, hvori indsamlingerne
har været koncentreret. Det er i den
forbindelse et mindre problem, at
der blev indsamlet ca. dobbelt så
mange gange i perioden 1 972- 1 975
sammenlignet med 200 1 -2008, fordi
det er muligt at korrigere for dette
ved brug afCPUE-værdier, der
udtrykker fangsten i forhold til den
indsats, der blev udført. Det er
straks mere problematisk, at ind
samlingerne i de to perioder ikke er
fordelt ens i det tidsrum, hvor det
er muligt at træffe de voksne vår
fluer. De enkelte arter har forskel
lige flyvetider, idet nogle flyver
nogle få uger om foråret/forsom
meren, andre nogle få uger om
efteråret (fx Wiberg-Larsen 2004).
Atter andre arter, især mange lim
nephilider, som primært eller i
udstrakt grad lever i udtørrende
damme, har en to-delt flyvetid i
hhv. maj-juni og august-september
(oktober). Sidstnævnte arter har
såkaldt s01mnerdiapause, hvor de
voksne skjuler sig i fx skovområder
under bark og sprækker i træerne
(Novak & Sehnal 1 963; Svensson
1 972, 1 974). Dette er en klar
tilpasning til livet i sommer-

udtørrende damme, hvori æggene
lægges, når de bliver vandfyldte om
efteråret, og hvori larverne når at
udvikles færdigt og de voksne at
komme på vingerne, inden dam
mene tørrer ud i forsommeren. Ar
ter med en to-delt flyvetid, som
beskrevet ovenfor, må på trods af
forskellen i indsamlingstidspunkter
mellem de to perioder, have haft
nogenlunde lige stor chance for at
blive registreret, fordi indsamlinger
ne enten var koncentreret i sensom
meren/efteråret ( 1 972- 1 975) eller
forsommeren (200 1 -2008). L. fiavi
comis og L. marmoratus har en to
delt flyvetid, uden at de dog er spe
cielt knyttet til udtørrende damme,
men snarere foretrækker perma
nente damme. Begge arter må derfor
ud fra de beregnede CPEU værdier
anses for reelt at være blevet min
dre hyppige siden 1 970'erne. Noget
tilsvarende gælder A. varia, der fly
ver maj-juni, og som helt er knyttet
til permanente damme. Den burde
således have haft større chance for
at blive fundet i 2001 -2008, hvor
der blev indsamlet intensivt i dens
tlyveperiode, end i 1 972- 1 975,
hvor indsamlingerne var mindre in
tensive under tlyveperioden. Den
blev i midlertid slet ikke fundet i
200 1 -2008. Det tyder på, at per
manente damme er blevet sjældnere
siden 1 970'erne, muligvis på grund
af udtørring eller tilgroning. Også
arter, som er knyttet til permanente
survandede og næringsfattige dam
me mangler helt i indsamlingerne fra
2001 -2008, hvilket ligeledes kan
skyldes tab af egnede levesteder.
Tilsvarende blev arter knyttet til
vandløb kun fundet i 1 972- 1 975.
Det er derfor muligt, at også vand
løbs/kilde habitater er gået tilbage.
Alt i alt tegner der sig et billede af
en afvanding og tilgroning afvand
onu·åder, processer som formodent
lig allerede var i gang, da Anholts
vårfluefauna blev undersøgt for
første gang og som siden er inten
siveret (Garner 1 999; Tolsgaard
2003). Trods dette dystre billede
kan det naturligvis ikke udelukkes,

at enkelte eller flere af de arter, som
kun blev fundet i 1 972- 1 975, stadig
findes på øen, fordi der, vurderet ud
fra Tolsgaard (2003), trods alt sta
dig synes at være potentielle leve
steder tilbage.
Der blev fundet den forventede
sammenhæng mellem artsantal og
ø-størrelse, også selvom der blev
anvendt simple landarealer og ikke,
hvilket ville have været mere kor
rekt, areal af de samlede vandområ
der inden for de respektive land
arealer. Vårfluer opfører sig der
ved, med en z-værdi på 0,28 for
samtlige arter uanset hovedhabitat
(strømmende eller stillestående
vand), som en lang række andre
organismer. Rosenzweig ( 1 995) og
Sand-Jensen (2000) refererer
således z-værdier fra ø-grupper af
størrelsesordenen O, 1 8-0,37 for så
forskellige taksonomiske grupper
som myrer, biller, krybdyr, fugle,
pattedyr, og blomsterplanter. For
såkaldte habitatøer (fx søer og
damme) på fastlande er der ti lsva
rende fundet værdier på O, l 0-0,24
for grupper som dyreplankton,
snegle, fisk og vandplanter (Sand
Jensen 2000). Vores undersøgelse
viser, at for gruppen af vårflue
arter, som er knyttet ti l sti Ile
stående vand, er værdien (z=O, 1 9)
i den lave ende af spekteret, mens
den væsentlig større (z=0,55) for
vårfluer knyttet til vandløb.
Forskellen kan forklares ved, at
arter fra vandløb har en langt
dårligere spredningsevne end arter
·
fra søer og især damme. Dette
understøttes af, at arter fra stille
stående vand også har større
udbredelsesområder end arter fra
vandløb (Wiberg-Larsen 2004).
Tilsvarende forhold er fundet for
vandnymfer og ægte guldsmede i
såvel Europa som Nordamerika
(Hof et al. 2006). Der er fonno
dentlig tale om tilpasning til, at
søer og især da1m11e er langt mere
ustabile levesteder end vandløb.
Der kunne ikke eftervises den for-
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ventede negative sammenhæng
mellem artsantal og afstanden t i l
nærmeste fastland, s o m udtrykker,
at indvandringshastigheden t i l øer
aftager med stigende afstand til
fastlandet, om end der var tegn på
en sådan sammenhæng. Forklarin
gen er muligvis det beskedne ma
teriale (få øer), samt at de større
øer også var de, som lå relativt
tættest på fastland.
Anholts vårfluefauna har haft lang
tid til at etablere sig. Således har
øen været landfast med Jylland i
nogle årtusinder efter seneste
istid, hvi lket har begunstiget den
tidl ige indvandring. Senere,
omkring Stenalderen, blev Anholt
skabt som ø. Den bestod dog
dengang kun af bakkelandet mod
vest. Senere blev det store
område, Ørkenen, skabt. Således
har levevilkårene for øens planter
og dyr til stadighed skiftet. Det
gælder ikke m indst for fersk
vandsorganismerne, hvort i l også
vårfluerne hører. Det betyder, at
arter har haft risiko for at uddø,
når deres levesteder forsvandt,
ligesom nye levesteder er kommet
til og har skabt nye muligheder for
a llerede bofaste arter eller nye,
som sidenhen har haft held t i l at
nå frem til øen. Undersøgelserne i
hhv. 1 972- 1 97 5 og 200 l -2008
giver i denne sammenhæng blot et
lille kig ind i øens dynam iske
udvikling.
Ta l{
Vi ønsker at rette er varm tak t i l
a l l e , s o m h a r bidraget med i nd
sam li nger af vårfluer fra Anholt :
Lars Bruun, Rune Bygebjerg,
Morten D.D. Hansen, Arne
L i ndebo Hansen, Carlo F. Jensen,
Steffen Kj eldgaard, Thork i ld
Munk, Ebbe Schmidt Nielsen og
Søren Tolsgaard. Desuden takkes
den anonyme referee og faglige
redaktør for konstruktive
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kommentarer t i l manuskriptet.
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Kortlægning og vurdering af kortlægnings
metoder til ræve Vulpes vulpes i bebyggede
områder af Danmark

Sussie Pagh (tidligere Nielsen, S.

M) '

Mapping and evaluation of methods for mapping urban foxes

Vulpes vulpes in Denmark
Urban foxes are a relatively recent phenomenon. Wh i le foxes have been
widespread in the suburbs of Copenhagen and i11 several British cities at
least since the 1 960'ies, urban foxes in continental Europe seem to have be
cmue abundant during the last 20 years. Several studies have deseribed fox
densiles in different urban areas, often based on public sightings. This study
present data fi·om and evaluate two supplementary questionnaire surveys
conducled in Å rhus and in Denmark, respectively.
From 2007-2008, the Natura! History Museum o f Aarhus conducled a
questionnaire survey of foxes in urban areas of Denmark. J t resulted in a
total o f 222 reparts from the public o f sightings of foxes in built-up areas in
response to annatmcements and news-articles in local and national media.
The repmts showed that foxes were seen in built-up areas in all parts of
Denmark, although only few records came from Mid-Jutland and from
Zealand, outside Copenhagen. No records o f foxes in built-up areas came
from Funen. Most fox records were fi·om larger c ities li ke Capenhagen ( 1 .2
million citizens), Aarhus (240,000 citizens), Aalborg ( 1 22,000 citizens) and
Esbjerg (7 1 ,025 citizens ), but the number of foxes repmted fi·om larger c ities
compared to smaller cities was not higher than expected taking into account
the number o f citizens.
ln 2008, a postal questionnaire was dish·ibuted to 205 households in
southern Aarhus within a 200 m range of a fox family and den. I n a letter
fi·om the Natural History Museum, the households were asked about foxes
in the neighbourhood. A high number of questionnaires, viz. 1 1 5 (56 %),
were returned answered. Of those letters l 05 households responded, that
they knew of foxes in the neighbourhood, and 2 1 actually knew where the
breeding den was sited.
Monilaring foxes in built-up areas differ from monilaring foxes in rural and
more open areas. ln built-up areas, the many private owners hinder syste
matic search for fox dens and signs, as well as spotlight counts. Due to the
high rep ly percentage found in this study, a combinalian of questionnaire
surveys supplemented by information gatbered from volunteers and
by authorities, is considered to be effective methods o f mapping foxes in
Danish cities.
Keywords: urban, fax, monitoring, mapping melhads

Mens byrævene har været almin
delige i København og London si
den 1 960-erne ( Harris 1 977; Harris
& Rayner 1 986a; Pagh 2008a,b ),
ser byræve i resten af Europa, her
under Å rhus, først ud t i l at være
tiltaget i antal i løbet af 1 980-erne
og 1 990-erne (G loor et al. 200 l ;
Wandeler et al. 2003 ; Kiinig 2008;
Pagh 2008a). Ræve er almindelige i
mange byer i det Sydøstlige Eng
land fx i Eristol (Harris 1 98 1 ) og
Oxford (Macdonald & Newdick
1 982; Harris & Rayner 1 986c). I
Nordeuropa og Skandinavien, er
byræve kendt i Oslo (Christensen
1 985), Stockholm (Page 1 98 1 ),
Basel (Rahm & Dietrich 1 986),
Stuttgart (pers. medd. i: Wandeler
et al. 2003), Miinchen (Kiinig
2008) og Zlirich (Gloor et al. 200 1 ).
Særlig i Storbritannien (Harris
1 977; Harris 1 98 1 ; Harris & Ray
ner 1 986 a,b,c) og Schweiz (Gloor
200 l ; Wandeler et al. 2003) har der
været omfattende kortlægnings- og
bestandsundersøgelser af by ræve.
Her er ræve kortlagt via medieun
dersøgelser og spørgebreve sendt til
relevante målgrupper fx skolebørn
og nationale rådgivende instanser. I
England er der desuden udarbejdet
modeller for hvilke byer og byom
råder, man vil finde flest ræve (Har
ris & Rayner 1 986 a,b,c). Både i
England (Macdonald & Newdick
1 982) og Schweiz (Gloor et al.
200 1 ) ser der ud til at være for
holdsvis flere byræve i større byer
(i Schweiz i byer på over 20.000
indbyggere) end i de mindre byer.
Rævebestande i byområder når ofte
tætheder, der er langt større, end
det er kendt fra andre områder. I en
gelske byer er der i 1 970-erne og
1 980-erne målt tætheder på 3 -5
rævefamiler pr. km2 ( Harris 1 98 1 ;
Harris & Rayner 1 986a). Også i
Zlirich by er der registreret større
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ven er set flere gange på adressen.
SpØigebreve om ræve i el villa
kvarter i Arhus
I juni 2008 blev der uddelt breve
med spørgsmål om ræve til hus
stande i et villakvarter i det sydlige
Å rhus (Højbjerg). Spørgebrevene
blev uddelt i et undersøgelsesområ
de, som lå indenfor en radius af 200
m fra en beboet rævegrav, svarende
til at areal på ca. 0, 1 26 km2. Ræve
graven, der lå i en forholdsvis ufor
styrret villahave, (dvs. kun benyt
tet enkelte dage om ugen i dagtimer
ne), blev benyttet som ynglegrav i
sommeren 2007 og 2008 (Fig. l ). I
sommeren 2008 var der 6 hvalpe,
samt en voksen han og hunræv ved
graven (Pagh, in prep.).

Figur l . Rævehvalp foran indgangen til ynglegraven. Foto: Sussie Pagb.
Fox cub infmnl ofthe breeding den.
tætheder af ræve end i landområder
ne omkring ZUrich, dog ikke så høje
tætheder som i de engelske byer
(Gloor et al. 200 l ).
Formålet med artiklen er at præsen
tere data, dels fra en landsdækkende
kortlægningsundersøgelse af byræ
ve iværksat via medierne, og dels en
spørgebrevsundersøgelse om ræve i
et villakvarter i det sydlige Århus.
Desuden vurderes de to metoders
effektivitet ved kortlægning af ræve
i byområder ift. andre tidligere an
vendte metoder til kortlægning og
monitering af ræve.
Metode

Landsdækkende kortlægning et[
ræve i bebyggede områder
E n kortlægning af forekomsten af
ræve i de bebyggede områder af
Danmark foregik fra 2007-2008 i
forbi ndelse med proj ekt "Sten
bronatur". U nder proj ektet blev
forekomsten af flere pattedyr og
fugle i byen kortlagt, dels i Å rhus
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b y o g dels landsdækkende. I en
pressemeddelelse, blev folk, bedt
om at henvende sig til Naturh i sto
risk Museum, hvis de havde set
ræve indenfor bebyggede områder.
Pressemeddelelsen blev i maj
2007 sendt ud t i l landsdækkende
og lokale medier (radio og dags
presse) i Danmark. l løbet af som
meren blev der givet en del i nter
views t i l både aviser og radio. I
sommeren 2008 sendte Danmarks
Radio et længere indslag om ræve
hvalpe i byen (Olesen 2008) og et
interview om kortlægning af by
dyr blev givet til M iddagsMaga
sinet TV2-Østj ylland. D isse ud
sendelser gav l igeledes anledning
til en del omtale i dagspressen
forskel lige steder i landet. T ilba
gemeldingerne om adresselokali
teter indenfor bebyggede områder,
hvor der var set ræve, blev over
ført t i l G IS-kort via Kort- & Ma
trikelstyrelsens adressedatabase.
Kun en i ndberetning fra hver a
dresse blev kortlagt, selvom ræ-

Der var 228 husstande i undersø
gelsesområdet. Heraf fik 205 hus
stande et spørgebrev, 23 måtte op
gives, da der ikke var adgang til en
postkasse eller brevkasse. De fleste
( 1 3 7 husstande) i området var vil
laer med haver, mens 68 husstande
var i lavt etagebyggeri, som lå tæt
ved et mindre butikscenter og en
skole. Boligblokke, skole og butiks
center udgjorde arealmæssigt min
dre end Y" af undersøgelsesonu·ådet,
mens resten af onu·ådet bestod af
gamle veletablerede villahaver.
Spørgebrevene var forsynet med et
foto af en ræv, og spørgsmålene i
brevet var overskueligt sat op med
afkrydsningsfirkanter. Med spørge
brevene fulgte en svarkuvert med
Naturhistorisk Museums adresse
og et "modtageren betaler" stempel
påtrykt. For ikke at påvirke be
svarelsen blev det i et indledende
brev pointeret, at museet ikke hav
de kendskab til om der var ræve i
området.
Spørgebrevet indeholdt spørgsmål
om:
l ) Husstandens kendskab til ræve i
onuådet
2) Hvornår man sidst havde set en

Ræve observeret i bebyggede områder 2007-2008
•

Observation af ræv

København, Å lborg og Esbjerg
(Tabel l ). I Å rhus kom henvendel
serne især fra Højbjerg, Å rhus V,
Å byhøj og Å rhus C. Tilbagemel
dingerne fra københavns01mådet
var meget spredte, men flest hen
vendelser kom fra Allerød, H illerød,
Frederikssund og København NV.
Fra Å lborg kom henvendelserne
især fra Å lborg C og fra Esbjerg var
der særlig mange henvendelser fra
Esbjerg C og E sbjerg Y. Der kom
således flest henvendelser fra større
byer (>70.000 indbyggere), men i
forhold til antallet af indbyggere var
der ikke flere henvendelser fra
større byer end fra mindre byer
(Tabel 1 ). Fra København var der
langt færre henvendelser, end man
skulle forvente efter indbyggertal og
fra Ramun langt flere (Tabel l ).
Spørgebrevs u n de rsøgelsen

F igur 2 . Kort over lokaliteter, hvor ræve er observeret i bebyggede områder
af Danmark.
Fox sigfilings rep01·tedjin111 bui/t-up areas in Denlilark during the survey.
ræv i området
3) Hvis ræven var set, om det var i
egen have, i andens have eller på
vejen
4) Hvilken tid på året og døgnet
ræven var set, og om muligt dato
og klokkeslæt
5) Om man i husstanden kendte til
en rævegrav i området.
H usstanden blev samtidig tilbudt en
ti lbagemelding om de samlede resul
tater af undersøgelsen.
Resultater

Landsdækkende kortlægning
Annonceringen efter byræve i Dan-

mark gav i alt 222 brugbare hen
vendelser om lokaliteter med ræve
set indenfor bebyggede områder.
Hovedparten af henvendelserne
gjaldt ræve set indenfor de seneste
2 år, enkelte observationer var op
til l O år gamle. Der blev indrappor
teret observationer af ræve inden
for bebyggede områder over det
meste af landet (Fig. 2), men der var
forholdsvis få henvendelser fra
Midtjylland, dele af SøndeJjylland
og Als samt fra Sjælland udenfor
Københavnsområdet og slet ingen
henvendelser fra Fyn og øerne syd
for Fyn. De fleste henvendelser
kom fra større byer som Å rhus,

Af de 205 spørgebreve i Højbjerg
oimådet blev 1 1 5 besvaret, dvs. at
der var en svarprocent på 56 % (64
% fra husstande med haver, 30 %
fra husstande i etagebyggeri). In
denfor den første uge efter udde
lingen af spørgebrevene var 44 % af
skemaerne kommet retur, 5 l % in
denfor 2 uge og 56 % indenfor 6 u
ger. Et enkelt brev kom 2 måneder
efter uddelingen.
Af de 1 1 5 husstande, som respon
derede på undersøgelsen, svarede
1 05 (9 1 %) at de kendte til ræv i
kvarteret: herafhavde 2 1 ( 1 8 %)
endda kendskab til, hvor rævegraven
var placeret. Det er uvist om de 90,
som ikke returnerede spørgebrevet,
undlod at svare, fordi de ikke kendte
til ræve, eller om de bare ikke ville
deltage. Resultatet viser imidlertid,
at mere end 50 % af samtlige ad
spurgte husstande, som lå indenfor
en afstand af200 m fra rævegraven
kendte til ræve i kvarteret.
Af de l 05, som angav at have kend
skab til ræve i området, oplyste 98,
at de selv havde set ræv en eller fle
re gange, 69 havde set den i egen
have (Fig.3a-b) , 36 havde set den i
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Antal

By

henvendelser

(No. of
reports)

(City)
Århus
København

I n d byggerta l

Svarprocent

(No. of citizens)

(Rep/y
percentagel

3S

1 167S69

Esbjerg

13

7102S

0,018
0,1S8

0,06S

7714

s
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0,018

3786

6

Gistrup

0,003

121818

22

Ålborg

0,01S

303318

4S

0,009

s

S6249
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4

130S4

0,031
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3

41979

0,007

3

20686

0,01S

Kolding
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3

Skive
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3

39484

0,008

3

9282

0,032

16489

Skørping

2

283S

Thisted

2

1299S

Svenstrup J.

0,071

0,098

2

34062

0,006

2

2143S

0,009

0,01S

0,028

7104

2

Bra m ming
Haderslev

0,040

2031

2

Holstedbro

0,018

S019

2

Hadsund

0,09S

31S6

3

K al u n d borg

0,028

10873

3

Hvide Sande
Vordingborg

0,027

1 1083

3

Struer

o,oos

S9842

3

Odder

0,337

1187

4

R a nu m
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35

35

30
25

20
15

10

s
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• antal observationer

Figur 4a. Tidspunkt på året, hvor ræven sidst blev set.
Time of the year when thefox was last seen.
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juni

Tabel l . Byer med mere end en hen
vendelse vedrørende ræve, sammen
med antallet af henvendelser, antal
indbyggere og svarprocent (ift. an
tal indbyggere).
Cilies and IO\Fns \Filh more than
ane repart offoxes, a lang with the
1111111ber olreports, n 11mher ol c iti
zens and the rep/y percentage in re
lation to the n111nber o(citizens.
andres have og 8 1 havde set ræv på
veje i kvarteret. Af de 98, som an
gav at have set ræv, kunne 91 op
lyse både måned og ca. klokkeslæt
på dagen for, hvornår de sidst hav
de set ræven: heraf oplyste 85 (8 1
%), at de havde set ræv indenfor
det seneste halve år. De t1este havde
sidst set ræv i perioden april-juni
(Fig. 4a) og i tidsrummet kl. 1 8.-24
og kl.04- 1 0 (Fig.4.b). Det var kun i
sommerperioden, at rævene blev set
i tidsrunnuet kl. ! 0- 1 6 (Fig. 4b) .
Dis kussion

E n del af de ræve, som er set i de
bebyggede områder, kan være strej
fende ræve fra områder omkring by
en. Mange af henvendelserne tyder
imidlertid på, at rævene er set på lo
kaliteten, typisk en have, t1ere
gange. Desuden er der sa1mnen med
indberetningen aflokaliteterne ind
kommet mange anekdotiske fortæl
linger om tillidsfulde ræve (Fig. S),
som tyder på, at ræve, der jager eller
bor i bebyggede områder, har en
anden adfærd overfor mennesker,
end det er kendt fra ræve i resten af
landet (Pagh 2008b). Man kmme
teoretisk set inddele ræve, som ses i
bebyggede områder, i følgende kate
gorier: 1 ) strejfende ræve fra op
landet, 2) ræve som bor udenfor det
bebyggede område, men som jager i
byen (se Nielsen 1 990) og 3) ræve
som jager og yngler i byen. Da det
ikke er muligt via henvendelser fia
offentligheden at skelne rævene i
kategori l ) fra ræve fi·a kategori 2) er
kriteriet for "byer med byræve" (Ta
bel l ) baseret på mindst 2 uaf
hængige iagttagelser af ræve indenfor

Fig. 3a-b. Eksempler på fotos af ræve indsendt i forbindelse med spørgebrevsundersøgelsen Fotos 3a: Tove Eskild
sen, 3b Anclers Søndergaard
Exa111ples o.fphotos receivedji'OIII the public in conneelion 1vith the questionnaire survey.
bymæssig bebyggelse.
Medieundersøgelser er vanskelige at
gennemføre systematisk. Selvom
man i undersøgelsen seneler pres
semeddelelser til både landsdæk
kende og lokale medier, kan der
være områder af landet, hvor de
lokale medier er mere interesserede
end andre. Man kunne vælge kun at
sende til landsclækkencle medier,
men det udelukker ikke, at den
lokale presse i nogle dele a f landet

tager historien op efter de lands
dækkende medier og derefter gør en
ekstra indsats for at indsamle op
lysninger om byræve. En medieun
dersøgelse bør således kun betragtes
som vejledende ift. fordeling af ræ
ve indenfor bebyggelse, og ikke som
et mål for tætheder eller eksakt ud
bredelse. At der er områder med
meget få tilbagemeldinger kan såle
des skyldes dårlig mediedækning af
undersøgelsen i netop disse om
råder. Det er imidlertid påfaldende,
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Tidspunkt på døgnet (kl.)

F igur 4b. Tidspunkt på døgnet, hvor ræven blev set sommer og vi nter.
Hours of'the day lvhenfoxes were observed, SillilliJer and 1vinter.

at der slet ikke er tilbagemeldinger
fra Fyn. De få tilbagemeldinger fra
København-området ift antal ind
byggere kan skyldes et udbrud af
skab på Sj ælland i 200 l (Pagh et al.
2007), som formentlig har redu
ceret den københavnske byræve
bestand betydeligt.
Spørgebrevsundersøgelsen i kvar
teret i det sydlige Å rhus viser, at
metoden er effektiv i ft. kortlægning
og monitering af ræve i byområder.
Mødet med en ræv er noget, som
folk husker og lægger mærke til.
Derfor kan man ofte indhente ret
præcise data ift. tid og sted, når
det gælder observationer af ræve .
Spørgebrevsundersøgelser kan i
midlertid blive en bekostelig affæ
re, hvis store områder skal dækkes
med breve, som skal omdeles og
returneres. Derfor er det vigtigt at
vurdere, hvor mange spørgebreve,
der skal til for at indhente de nød
vendige data. Udfra denne under
søgelses svarprocenter, kan man
kan ved simpel sandsynlighedsbe
regning ("kast med mønt") beregne,
at man i et lignende område ville
kunne nøjes med at sende ca. IO
spørgebreve, hvis man vil have 95
% sandsynlighed for at få noget at
vide om rævene i et område. Hvis
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Metode
Vildtudbytte-statistik

Anvende lighed i byområder
Dårlig - ingen jagt i byer

M ulighed fo r

metoden

God - evt_ med

Jensen 1973; Hewson

reguleringsjægere

1973; Kolb

Kortlægning af

Dårlig - ved dire kte

God - med deltagelse fra

ynglegrave

kortlægning ved af ynglegrave.

byboere og haveejere

God vha. spørgebreve og

&

& Ko l b

Hewson 1980;

Forchhammer & Asferg 2000

Scott 1941; lnsley 1977; Hewson
1986; lindstram 1989; Nielsen
1989; Heydon e t al. 2000.

medieundersøgelser
Frekvens af

God - hvis transsekter lægges

God - Frivillige indsamler

ekskrementer

langs langs stier, hække og

og afleverer

åløb

Eksemple r på brug af

Inddragelse af fnvillige

Kolb & Hewson 1980; Cavallini

1994; Sadlier et al. 2004

ekskrementer til
verificering hos ekspert

Sporing i sne

Dårlig - for få dage med sne i
Danmark

Radiopejling - Estimering

Moderat - Arbejdskrævende

af tæthed fra "Home

og problemer med radiosignal

range"-størrelse

og sigtbarhed i byen. GPS-

Dårlig

Macdonald

&

Newdick 1982;

Trewhella et al. 1988

registreringvil være ideel til
byræve, når metoden bliver
mindre kostbar.
Natlysningeri Lyspejling

Dårlig - lav sigtbarhed i byer

Dårlig - data e r for usikre,

Heydon et al. 2000; Ruette et al.

Registrering af ræve ved

når frivillige skal

2003; Holegaard 2008

genskin fra deres øjne i

bestemme dyret set i
lygteskæret

skæret af en stærk lygte
Trafikdræbte

Dårlig- ikke mange ræve

God - med frivillige på

dræbes i trafikken i indre by.

bestemte vejstrækninger,

Ræve i byer lærer at færdes i
trafikken (Baker et al. 2007)
Duftestationer

God - med fotofæld e.

Spor- eller kameraregistrering
Fangst -genfangst

Baker et al. 2004b

fx Falck dyreambulance
eller trafikrapportører

God - med fotofælde r.

Hegglin et al. 2004; Mortelliti

Fotoene lette at sende pr.

Boilani 2008

&

e-mail til ekspert
Dårlig - meget

God - ved samarbejde

Jensen 1973; Marks et al. 2003;

arbejdskrævende og

med Jægerforbundets

Baker et al. 2001

problematisk i by

reguleringsjægere

Genetisk analyse af

God - i mindre områder som

God, men dyr metode -

Kohn et al. 1999; Baker et al.

hårprøver eller

reference til indirekte

frivillige kan indsamle

2004a

e kskrementer

registre ringsmetoder

ekskrementertil
eksperter, som tager sig
af den genetiske analyse

Kontakt til relevante

God- Vildtkonsulenter og

offentlige institutioner

kommuner modtager

Newdick 1982; Harris

og firmaer

henvendelser om ræve som

1986a

Dårlig

Harris 1977; Macdonald and

& Rayner

skaber problemer
Spørgebreve til relevante

God- anvendt med succes i

God- genereltstor

Harris 1981; Macdonald and

målgrupper•

både i England og Tyskland og i

tilbagemeldingsprocent

Newdick 1982; Harris and Rayner

Medieundersøgelser

God- til registrering af hvilke

God- stor

byer der findes ræve, men

tilbagemeldingsprocent,

nærværende undersøgelse.

*

1986a; Hewson 1986, Konig 2008

giver ikke godt billeder af

men afhæng af

tæthed.

pressedækningen

Harris & Rayner 1986a; Gloor et

al. 2001; Pagh 2008a,b

Spørgebreve til relevante malgrupper fx skoleelever, offentlrge forvaltnmger, jægere, skovarbejdere, Vildtforvaltere

eller dvreværnsforeninl!er.

Tabel 2. Metoder anvendt til kortlægning og montering af ræve og metodernes anvendelighed i forhold
til monitering af byræve og inddragelse af frivill ige.
Melhads usedfor 111apping and nwniloringfoxes and lheir suilabilily lo census urbanfo.r popu/alions
and lhe invo!ve/1/enl o.f vo!unleers
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kendskabet til lokale ræve generelt
set er ligeså stort, som det var til
fældet i det århusianske undersøgel
sesmmåde, vil det svare til hver 20ende busstand i et undersøgelseso
lmåde skal spørges. Ville man have
oplysningen om rævegraven med en
sikkerhed på 95 %, skal der uddeles
18 spørgebreve i et tilsvarende om
råde. Dette svarer til knapt hver l O
ende husstand. Da spørgebrevene
blev uddelt forholdsvis tæt på yng
legraven, hvor der var høj aktivitet
fra de to voksne ræve, som skulle
skaffe føde til de 6 hvalpe, har man
ge husstande i området haft besøg
af rævene. Man må forvente, at j o
større afstanden bliver til ynglegra
ven, jo mindre vil ræveaktiviteten
være og dermed kan medieundersø
gelser gå forud for spørgebrevsun
dersøgelser.
Der er i dag ikke kendskab til, hvor
stor bestanden af ræve er i bebyg
gede områder af Danmark. Den re
lative bestandstæthed og opgange
og nedgange i bestanden af ræve i
Danmark udenfor byerne overvåges
med vi ldtudbyttestatistikker af
Danmarks M i lj øundersøgelser, men
da der ikke er egentligjagt i byom
råder, kan denne metode ikke bru
ges til monitering (overvågning af
antallet af dyr i et område) af by
ræve. Vil man have kendskab til be
standen af byræve i Danmark, må
man finde egnede metoder til kort
lægning og monitering af ræve i by
områder.
Kortlægning og monitering af by
ræve kan af flere årsager ikke fore
gå, som i det åbne land. Bygninger
og de mange private ejerforhold be
tyder, at mange moniteringsmetoder
fra det åbne land enten ikke kan an
vendes i byområder eller må modifi
ceres. I Tabel 2 opsummeres ek
sempler på forskellige kortlæg
nings- og monteringsmetoder af ræ
ve anvendt i andre undersøgelser
sammen med en vurdering af, hvor
anvendelig metoden er i byområder
og ift. inddragelse af frivillige. Fri-

villige anbefales til landsdækkende
moniteringsundersøgelser af pat
tedyr i England (Battersby et a l .
2004; Harris & Yalden 2004). Fri
villige kan fx rekrutteres via fore
ninger, medier eller via spørgebreve.
Til en monitering af byræve eller
ræve indenfor bebyggede områder
på landsplan foreslås følgende me
toder, som kan iværksættes alt efter
økonomisk mulighed:
l ) Medieundersøgelse med hjælp
11-a landsdækkende medier (en an
noncering efter ræve i bebyggede
mmåder under fx vej rudsigten efter
TV- avisen).

Fig. 5 Byræve er ofte ikke bange for
mennesker. Foto : Tove Eskildsen
Urbanfoxes are ofien q uile
wwfraid ofpeople.

2) Opfølgning af
medieundersøgelsen med spørge
brevsundersøgelser i områder af by
en med flest tilbagemeldinger om
ræve.

byræve i England og Schweiz har
været et ønske om at få kendskab
til antallet af byræve i forskellige
byområder med henblik på at be
grænse smittefare i tilfælde af syg
domsudbrud i rævebestanden, som
kan være til fare for mennesker.
Danske ræve har i øjeblikket ingen
sygdomme, som kan udgøre en
væsentlig risiko for mennesker.

3) Iværksættelse af registrerings
korps af frivillige til indsamling af
oplysninger af ræve og registrering
af ræveekskrementer langs udvalgte
transsektruter. Ekskrementerne bør
verificeres af ekspert.

4) Opsætning af overvågningskame
raer ved lokkemadsstationer, som
frivill ige kan betjene. Disse statio
ner ville også give oplysninger om
andre rovdyr i området. Fotos fra
registreringskameraet kan sendes til
eksperter via e-mails.
5) Ekskrementer indsamlet langs
transsektruter og ved ynglegrave
kan anvendes ti l genetiske under
søgelser, med henblik på at se hvor
mange individer som færdes i et
afgrænset onu·åde. Ved at sammen
holde frekvensen af ekskrementer
fundet langs transsekterne, med an
tallet af individer i onu-ådet fundet
ved de genetiske undersøgelser, kan
man få et referencemateriale for an
tallet af ekskrementer ift. antallet af
ræve.
Baggrunden for kortlægningen af

Et andet interessant aspekt ved en
monitering af byræve er, at et kend
skab til byrævebestandens popula
tionssvingninger vil kunne vise, om
bestanden af byræve stiger og falder
i takt med bestanden af de omkring
levende ræve. Kræver opretholdel
sen af bestande af byræve således,
at der til stadighed indvandrer ræve
udefra, eller klarer bestanden af by
ræve sig uafl1ængigt af bestanden
udenfor og dermed er underlagt an
dre bestandsregulerende faktorer
end landrævene (Pagh 2006).
Tak

Til alle dem som har ulejliget sig
med at indsende oplysninger om
ræve til Naturhistorisk Museum og
til husstandene i det sydlige Høj
berg, som har udfylde spørgebreve
og sendt fotos af ræve fra kvarteret
til mig. Tak til Naturhistorisk Mu
seum for at stille arbejdsplads til
rådighed for undersøgelsen. Tak til
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Karin Coles for gennemlæsning af
engelsk tekst og til anonym review
er for nyttige kommentarer til ma
nuskriptet.
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Tirsdag den 9. februar kl. 1 9-20.30
NATURFOTOGRAFERING og

Nordøstgrønland i 26 måneder for
at gøre tjeneste ved Slædepatruljen
Sirius. Han har siden været i
Iltdissat og tre måneder på den lille
vejrstation Danmarksbavn, som
ligger i Nordøstgrønland. Morten
bar rejst med kameraet i USA,
Tyskland, Norge, Sverige, Canada,
Grønland, Island, Færøerne og
Sydamerika. Herhjenune er Mortens
fortrukne jagtmarker de ufriserede
skove, hvor naturen får lov at passe
sig selv. Mortens motivvalg er
meget bredt og omfatter både fugle,
pattedyr, landskab og close-up.

medier. Herudover arrangerer de
fotokurser og fotorejser for både
begyndere og øvede.

G ENERALFORSAMLING

Morten Hilmer er Naturfotograf,
skribent og foredragsholder, for
tæller den aften om jobbet som
Naturfotograf og om nogle af de
fantastiske oplevelser, han har haft i
den danske natur. Vi skal se en
masse flotte bil leder og høre l idt
om, hvordan de er blevet til. Mor
ten vil også give en masse gode
råd til, hvordan du selv kan få meget
bedre billeder i naturen.
Interessen for fotografering ud
springer af Mortens passion for
naturen. Fascinationen af naturen og
nysgerrigheden var også drivkraften,
da Morten i 2005 tog til

Morten har sammen med kollegaen
Søren Koch firmaet H ilmer & Koch
som leverer natu,rbi I leder og artikler
om fotografering til flere danske

Morten Hilmer blev kåret som
"Å rets Danske Naturfotograf' i
2006 og 2009 " Higbly Commen
ded" i kategorien pattedyr ved
"European Wildlife Photographer
o f tbe Year 2008" 2. plads ved
"BBC Wildlife Photographer of
The Year 2009" i kategorien
pattedyr.
Efter fortedraget afholder JFN
generalforsamliJ1g i kantinen.
Dagsorden vil blive udsendt med
nyhedsbrevet i januar.
Mvh Bestyrelsen.
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Frokost kan bestilles og kosler 1 5 0 lo:
Tilmeldingsfrist 1 2. am·il. Tilmeldingsblanket og.flere detaljer 0111 k01iferencen kan findes på hjemmesiden
JVJvwfloraogj'a ulw.dk
Foredrag:

Cecil Konijnendijk - Bynatur mellem hverdagens gront og det urbane vildnis - perspektiver for fremtidens gronne by
Henning Ellrup - Fuglene i byen
Sussie Pagh - Det perfekte by-pattedyr - kan der findes en model, som lmn spå om fremtidens pattedyrfauna i byen?
Hans Henrik Die/z Vildtlevende dyr i byen
Michael Carlsen - Undslupne kæledyr - endnu et zoologisk tilskud til bynaturen
Hans Baagøe - Flagennus i byen
Peter Wind - Storbyens gule håb - storbyens vilde planter
Eigil Holm - Bier i Byen
Jens Reddersen - Kan byen bidrage til dansk natu rbeskyttelse med mere end mejsekasser og ruderatflora?
Camilla Berner - "Der er muligheder i det skidt" - ukrudt i kunstnerisk udsagn
-
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Byer vokser stadig og optager en stigende andel af Danmarks areal . Gennem de seneste l 00 år er den del af befolk
ningen, som bor i byerne vokset fi·a 38 procent til ca. 85 procent, og trods et vigende befolkningstal spredes byerne
over et stadig større areal. Bebyggede områder udgør i dag Ima p l O % af Danmarks areal, men ses dette sammen med
de ca. 70 % som landbrugsarealet udgør, efterlader det kun godt 20 % til mere oprindelige naturtyper som skov, eng,
søer, strandenge mm.
Byerne bliver stadig grønnere. T dag er planlægning af grønne arealer en naturlig del af byplanlægningen og den stigende
udbygning af villakvartererne med de tilhørende haver skaber vigtige levesteder for mange arter.
Den vilde natur i byen giver både anledning til naturoplevelser og konflikter. Med konferencen ønsker arrangørerne at
skabe et overblik over den natur der i dag fmdes i danske byer på godt og ondt. Samtidig er det håbet at der med det
brede panel af foredragsholdere, med vidt forskellige faglige vinkel på bynaturen, vil blive mul ighed for at kigge lidt ind
i "krystalkuglen", og se hvad vi kan forvente os af fremtidens bynatur. Bliver byeme fX en ny bevaringsværdig babitat,
med sine egne veldefinerede samfund af vilde planter og dyr.
Konferencens formål er at give et bredt indtryk af naturen i byen i dag og i fi·emtiden:
*
*
*
*

At skabe et overblik over hvilke arter og naturtyper der findes i danske byer
Teoretisk at forholde sig til hvad det er for arter der klarer sig i byerne, frem for andre arter, herunder både
hjemmehørende og fi·emmede arter
At give et bud på hvordan fremtidens bynatur vil se ud, hvordan man i fremtiden kan øge befolkningens
naturoplevelser og afbøde konflikter man måske allerede vil kunne forudse i dag.
At diskutere muligheden for at man med byplanlægning kan fremme bestemte plante- og dyresamfund i byen.
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FOREDRAGS RESUl\lEER:

Bynatur mellem hverdagens gront og det u rbane vildnis - perspektiver for fremtidens gro n ne by

Cecil Konijnendijk, professor i , Green Space Management ' og leder affaggruppen i , Park- og
natwforva/tning ', Det Biovidenskabelige Faku/tet,LIFE, Københavns Universitet
Selvom by og natur ofte ses som modsætninger, kan de fakti s k gå hånd i hånd. Byer kan eksempelvis danne
ramme om høj biodiversitet, mens den urbane natur bidrager betydeligt til kvaliteten af livet i byerne. Denne
præsentation vil se på de mange samspil mellem byer og naturen. Fokus vil dels l i gge på hverdagens bynatur
som social og tryghedsskabende, dels på det urbane vildnis med dets muligheder for spænding, læring og nye
oplevelser. Hvordan vil naturen bidrage til fremtidens byer? Hvordan håndterer vi de mange muligheder og
udfordringer - ved at gøre vores byer mere grønne og naturprægede. Præsentationen vil forsøge at besvare disse
spørgsmål ved at se på tendenser og eksempler fra Danmark og udlandet.
Fuglene i byen

Henning Ettmp, biolog og specia/konsu/ent, Teknik og Jyfiljø, Arhus Kommune
Arter som skovspurv, solsort og musvit forbindes i dag af mange næsten udelukkende med byen. Der møder vi
dem på foderbrættet under vinterfordringen eller ved fhglebadet på terrassen en varm sommerdag. Men også
fugle, man normalt forbinder med den vilde natur, finder man her. Hvem har ikke set spurvehøgen jage fuglene på
foderbrættet eller flagspætten stjæle fedt fra foderkuglerne. Derimod bliver der stadig længere mellem de "ægte"
byboere som gråspurv, mursej ler og den sj ældnere h usrødstjert
l takt med at byerne ekspanderer, at byggestilen ændres og nye krav t i l byggestandarder indføres, ændres også

betingelserne for byens fugle. Nogle begunstiges, mens andre mister deres levesteder og går t ilbage eller
forsvi nder. P å konferencen vil der blive givet en status på byens fugleliv og vist eksempler p å op- og nedgange i
bestandene, li gesom der kommer bud på, hvordan mangfoldi gheden opretholdes.
Det perfekte by-pattedyr - k a n der findes e n m o d e l, som kan spå om fremtidens pattedyrfa u n a i byen ?

Sussie Pagh, biolog, PhD, miljøvejleder i Arl111s Midtby, FO-Arhus

De fleste danske pattedyr kan man fra tid til anden se i byen, men pattedyr som fx ræv, husmår, rotte,

halsbåndmus og pindsvin har ligefrem t i lpasset sig livet tæt på mennesker og deres bol iger. Hvad har disse
pattedyr til fælles? Nogle har levet tæt på mennesker siden slutningen a f bronzealderen, mens andre først har
koloni seret bymiljøet indenfor de seneste år. Ved at se på fællesnævnerne for de pattedyr, der har etableret sig i
bymiljøet, ikke bare i Danmark men også andre steder i verden, forsøger foredragsholderen, at pege på flere
potentielle "by-pattedyr" i fremtidens danske byer. Foredraget vil desuden d iskutere forskellige muligheder for
registrering af pattedyr i byen. Da pattedyr ofte er nataktive og dermed svære at

få

at se, kunne mere synlige

arter eller andre parametre evt. brugs som indikatorer for ti lstedeværelsen a f pattedyr i forskellige byområder.
Vildtlevende dyr i byen

Hans Henrik Die/z, Institut/ede!; /ek/01; dyrlæge, lic./l/ed. vel., Institutfor Produktionsdyr og Heste, Det
Biovidenskabelige Fakultet, LIFE, Københavns Universitet
N å r naturen indskrænkes enten arealmæssigt eller i sin variation, trænges de v i l dtlevende dyr ofte tættere på
mennesker. N å r mennesket samtidig genererer fødemuligheder for dyr, så er der lagt op t i l , at vi ser en meget

tættere sameksistens mellem dyr og mennesker, end vi har været vant til før i tiden.

Foredraget vil fokusere på de dyrearter, der a f forskel l i ge årsager kommer tæt på mennesker. Dels vil der blive

fortalt om de glæder, mange har ved at betragte dyr, som tidligere kun kunne ses a f entusiaster og professi onelle.
Dels vil der b l ive ori enteret om nogle a f de r i s i c i , som et tættere liv med vildtlevende dyr kan have. B åde for dyr
og for mennesker! Og afslutningsvis v i l elementer af ændringen i Danmarks biodiversitet som følge a f
k l imaændringerne b l i v e berørt og nogle mulige konsekvenser heraf.
U nd s l u p n e kæledyr - e n d n u et zoologisk tilskud til bynaturen

Jo.1ichae/ Carlsen, biolog, PhD, Dyrenes Beskyttelse, København
En septembermorgen, da jeg lukker vinduet ud mod min baghave i Lyngby, mødes j eg af synet af en langhalet
grøn parakit, som flyver gennem haven. En nærliggende tanke er, at nogen har glemt at lukke deres vinduer. En
måned senere går jeg en morgentur i Jubelpark i Bruxelles og mødes af synet og lyden af langhalede grønne
parakitter i massevis. Parakitterne er her mere talrige end a l l i ker, og det er vist længe siden det vindue stod åbent.
Skal vi snart opleve Bruxelles-tilstande i København? Hvilke andre arter af "kæle" dyr ses på springtur - og
h v i l ke står måske på spring for at blive en del af naturen
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i

byen?

Flagermus i byen

Hans Baagøe lekt01; Ph.D. og kurator - Zoologisk Museum, Statens Naturhistorisk Musewn, Københavns
Universitet
Syv til otte af vore i alt 1 7 arter af fl agermus forekommer jævnligt i byen. l sommerhalvåret er det i høj grad adgangen
t i l rigelige mængder af insekter, der bestemmer tilstedeværelsen af flagermus i byerne. Vi træffer dem derfor hyppigt i
mindre byer, hvor der ikke er langt til områder med gode koncentrationer af insekter dvs. områder med mange træer
og ofte også søer e l ler vandløb. Det kan være ved småskove og parker, men også i ældre villakvarterer o. lign. at
flagermusene først og fremmest træffes j agende. Også i de større byer finder vi mange af arterne. Selv en art som
brunflagermusen, der udelukkende har dag- og vinterkvarterer i træhulheder forekommer med faste bestande midt i
København. Med flagermusdetektoren kan de høres jagende højt over byens tage, parker og søer. Andre arter som
troldflagermus og dværgflagermus forekommer især i tilknytning til parkerne og søerne. Et par arter, skimmel
flagermus og sydflagennus, er helt afl1ængige af bygninger som dagkvarterer. l foredraget vil der blive fortalt om
resultaterne vedr. skimmelflagermusen, der overvinter i store mængder i højhuse i København og andre byer.
Storbyens gule håb - storbyens vilde planter

Peter Wind seniorbiolog, afdelingfor Vildtbiologi og Biodiversitet, Danmarks Miljøundersøgelse/; Arhus Universitet
' Ved risten i en rendesten - I tagrenden ser du også en - Og foran ismejeriet midt i gaden - Tro, håb og kærlighed 
Kan ikke trampes ned - De dybe rødder er der ingen der kan fjerne - For det er Stenbroens gule håb. '
I sangen ' Mælkebøtten' har Clausen og Pedersen beskrevet nogle af de egenskaber, der karakteriserer byens vilde
planteliv, nemlig at de kan skyde frem næste hvor som helst. Det er kun fantasien, der sætter grænser for, hvor vilde
planter kan trives i et bymjljø. Hvad er det for egenskaber, der gør det muligt for vilde planter at trives i byens miljø
og hvor kommer de fra i naturen? Drejer det sig om specialister el ler general ister? Hvor trives de vilde planter med
forkærlighed? Hvad er status og fremtiden for byens planteliv?
Bier i Byen

Eigil Holm formand for Naturhistorisk Foreningfor Jyllanc/, biolog ogfO!fatter
For de mange arter af bier og andre insekter, som lever af nektar og pollen fra vilde blomstrende planter, er land
brugslandet de seneste år blevet en ørken. Ukrudtet på markerne, i hegn og i grøftekanter er ved at forsvinde og fra
slutningen af juni, når rapsen er afblomstret, er der næsten ingen føde til bierne på landet. Med eksempel i biavl
anskuel iggøres, hvordan byerne, med de mange haver og parker, er blevet et sted, hvor bier og andre insekter kan
finde føde hele året. Mange vilde bier og hvepse finder desuden skj u l til deres bo på lofter, under tagspær og i
husmure.
Kan byen bidrage til dansk naturbeskyttelse med mere end mejselmsser og ruderatflora?

Jens Reddersen, biolog og naturvejlede1; DG! Kmpenhøj
Landbruget forvalter en aftagende andel af Danmarks landareal, mens urbane områders andel vokser. Dertil kommer,
at landbrugenes mest værdifulde naturarealer ofte er ødelagt, fi·asolgt eller udgået af den ekstensive drift, de er afl1æn
gige af. Foredraget udfordrer logikken i, at " byen" forlanger natur ude på landet ( landmænd og det offentlige), men
ikke skal levere varen selv. Menigmands gode naturoplevelser og mejser på foderbrættet er ikke mindre værd end
rødlistearter, men i målrettet og kost-effektiv naturbeskyttelse er man nødt til at skelne og prioritere. Foredraget
formulerer en selvstændig naturbeskyttelses-ambition for urbane 01måder, og giver eksempler fi·a den nye National
park Mols Bjerge, hvor store naturpotentialer gemmer sig hos andre arealtyper og -forvaltere. Foredraget opsti ller en
vision for brug af rådgivning, støtte, dialog og borgerinddragelse, sådan at erhvervs-, idræts-, institutions-, sommer
hus-, park-arealer, vejrabatter oma. kan inddrages i en samlet strategi for mere og bedre natur - ikke bare " ude på
landet" - men i hele det foranderlige danske kulturlandskab.
"Der er muligheder i det slddt" - u krudt i lm nstnerisk udsagn.

Camilla Berne1; bil/edkunstne1; atelier på Fabrikken for Kunst og Design, København .
Er ukrudt altid et onde - har det et overset potentiale, eller er det potentialet i det oversete? Kulturelle normer og
idealforestillinger om værdi i vores omgivelser og naturen sætter dagsordenen for hvilken natur vi møder, hvordan vi
møder den, og om vi overhovedet møder den. For måske ikke alle vil betragte en vildfaren mæLkebøtte mellem bro
stenene som natur. E ller en bjørneklo-have som noget attråværdigt. B i lledekunstner Camilla Berner har taget mæl
kebøtten og andre marginaliserede uønskede vækster til sig og bearbejdet dem metaforisk i en række kunstprojekter
lige fra mindre skiltning i nah1ren til større Land Art projekter. Fortrinsvis i urbane miljøer. Projekternes udsagn peger
tilbage på os selv og afsøger vores valg og disponeringer af nah1r og omgivelser.
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Søndag d. 22. november 2009

ØRREDGYDNING VED GIBER Å
For dem der kunnen komme op
tidligt søndag morgen var der
oplevelser ved G iber Å .
Museumsinspektør Frank Jensen fra
Naturhistorisk Musetml fortalte om
havørredens gydning og rolle i
vandløbene.
Tirsdag den 3. november 2009

DRONNINGAVL, FORÆDLING
AF BIER OG BIERNES GENETU(
v/ Eigil Holm
Forædling af bier er ikke gammel i
Danmark. Den kom i gang i løbet af
1 980'erne efter svensk model, og
den har givet gode resultater. Det
gælder f.eks. fredelighed, i dag kan
man gå ind i bistaderne og tage
tavlerne op næsten uden risiko for at
blive stukket. Beskyttelsesdragt er
unødvendig. Før i tiden var der bier,
som angreb folk, der gik forbi
staderne. De kunne være næsten lige
så aggressive som dræberbierne i
Amerika, hvor tusinder af bier
overfalder fol k og forfølger dem flere
hundrede meter.
Forædlingen har også nedsat bisvær
menes antal væsentligt. l de fleste år
sværmer bierne slet ikke, hvis biav
leren blot sørger for at give dem
plads nok.
Desuden er honningproduktionen for
øget, og bierne er blevet mere resi
stente overfor flere sygdomme.
Forædling kan aldrig standse, man
kan ikke sige: Nu har vi en flok gode
bi fam i lier, vi behøver ikke at forædle
mere. Alene vedligeholdelsen af de
gode egenskaber kræver kontrol og
udvælgelse. Bierne er som hunde: Får
de lov at parre sig frit, sker det uden
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hensyn til raceskel, og alle mulige
egenskaber bliver blandet sammen.
Altså skal parringerne kontrolleres.
De fam ilier, der skal levere dronnin
ger til parring, er udvalgt blandt man
ge, hvis egenskaber er bogført. Men
hvordan får man styr på hannerne?
Hanarven overføres med dronerne,
der producerer sæd og parrer sig med
clrollll i ngerne. l naturen foregår par
ringerne på særlige dronesamlings
placlser, hvor dronerne fra 50- l 00
km2 samles kl. 1 1 - 1 6, når tempera
turen er over 1 9° og vindstyrken er
lav. Hverken dronninger eller droner
ved, hvor dronesamlingspladserne er,
når de flyver ud første gang. Men de
finder stedet, der er det samme år
efter år. Vi ved ikke rnecl sikkerhed,
hvad der leeler dem derhen.
Dronerne flyver ud først, og på sam
l i ngsplaclsen holeler de sig i luften,
men spredt, så de er vanskelige at se.
Så tiltrækker de ikke insektædende
fugle. Samlingsstedet er l 00-200 me
ter i eliameter og 50- 1 00 m højt.
Dronningerne flyver alene derud, lavt
over jorden. De t iltrækker ikke dro
ner, før de kommer til samlings
pladsen. Her flyver de opad og åbner
broclkammeret, så clronningeclu ften
(et feromon) konuner ud. Nu ti ltræk
kes dronerne, og på ganske kort tid
er der en lang hale af droner efter
hende, og den kan ses. Nu fører den
første drone sin penis med sæd ind,
derpå knækker penis af, og dronen
synker døende t i l jorden. Så kommer
den næste drone, fjerner den forrige
drones penis og parrer sig, hvorefter
dronen synker døende t i l jorden, og
så fremdeles, til dronningen har fået
sæd fi·a 5 - l O droner. Så flyver hun
alene hj em, ofte med den sidste
drones penisrester i kønsåbn ingen.
Dronningen parrer sig med op til 30
droner i løbet af 2-3 parringsuclflug
ter, gennemsnittet er 1 7 . Tal let ken-

des, fordi man kan tage DNA fi·a ar
bejderne i et stade og lave faderskabs
prøve på det, akkurat som i en rets
sag. Nu har hun fyldt sin sædblære
med ca. 5 m i l lioner sædceller, nok til
de næste 5 år hvis hun lever så
længe. Hun parrer sig ikke igen.
17 droner giver 17 forskel l ige geno
typer. A l l e sædceller i en drone er
nem l ig genetisk ens, fordi en drone
kommer af et ubefrugtet æg. Dronen
har derfor kun et sæt kromosomer i
modsætning til de fleste andre dyrs
hanner, der har to sæt, et fra mod
eren og et fi·a faderen. Et enkelt kro
mosomsæt kan ikke gå i meiose eller
reduktionsdeling; derfor deler de sæd
. producerende celler sig ved almindelig
celledeling (mitose), og alle sædceller
i en drone bliver ens. Da en drone
kun har et kromosomsæt, kan dårlige
gener ikke skjules bag gode, og dro
nerne kommer til at virke som en
sorteringsmekanisme, der fjerne de
fekte gener.
Dronningen har to sæt kromosomer.
Når hun producerer æg, sker det ved
reduktionsdeling, og alle æggene bli
ver derfor genetisk forskellige.
Derfor er dronerne genetisk forskel
lige, ligesom sædceller hos men
nesker. Flerclroneparringen er hen
sigtsmæssig, fordi hver drone leverer
sin egen genotype. Når parringen
sker på samlingspladsen, er der stor
sandsynlighed for, at de droner, som
en dronning parrer sig med, konuner
fra forske li ige bi stader og bi gårde, og
det modvirker indavl.
Hvem er moder eller fader til en ar
bejclerbi eller dr01ming? M oderen er
den dronning, der har leveret ægget.
Ved æglægningen passerer ægget
dronningens sædblære, og herfra
kommer der sædceller, der befrugter
ægget. Hvem har leveret sæden? Det
har den dronning, der har leveret
dronen, der afgav sæden. Vi får

men ing i arven, når vi s i ger at dro
neleverandøren er faderen, mens
dronerne betragtes som flyvende
sædc e l ler. Heraf s l utter vi a t dron
n i ngen er en hun, når hun leverer
æg til nye dronninger og arbej dere,
mens samme dron n ing er hankøn,
når hun leverer ubefrugtede æg, der
vokser op til droner. H u n er a l tså
tvekønnet el ler hermafro d i t . Når vi
ser sådan på det, kan v i få de gene
tiske love t i l a t passe hos b i erne.
Ved foræ d l i n g skal man kende både
moderen og faderen. Vi kan ikke
lade dronningerne parre sig fri t , for
så er fædrene ukendte. Kendskab t i l
faderen opnås på to måder. Den
ene er i n strumentel i n se m i nati on,
hvor man tager sæd fra droner fra
bestemte fam i l ier, hvor dronerne er
vokset op uden at kunne komme
ud. Sæden indsprøj tes i bedøvede
dronninger under m i kroskop. Her
er der ingen t v i v l om faderskabet.
Den anden metode er ø-parring.
Her lader man parringerne foregå
på en ø, der l i gger m i ndst 3 km fra
land. Så langt flyver droner n e m l i g
i k k e over vand. På ø e n sætter
dronningeavleren 6- 1 5 b istader op.
Det er droneleverandørerne.
Dronningerne er søstre, og derved
b l i ver arven så ensartet, som den
kan b l i ve. A l le biavlere kan sende
deres uparrede dronninger t i l Dron
n i ngavlerforeningens øer og få dem
parret med øens droner. Dron
n ingerne b l iver parret med droner,
der har stamtavle, og de dron
n inger, der sendes t i l parring, har
som regel også stamtavle. P å den
måde kan man vedligeholde og for
bedre racer, stammer e l l er l i njer af
bier.
Parringssæsonen i Danmark er 2 2 Yz måned. Dronninger sendes t i l
parring m e d 8- 1 4 dages m e l lemrum
efter en kalender. Dronningerne
skal være ca. 6 dage gamle, når de
sendes til parring. Derfor opdrætter
man dronninger efter e n metode,
der sikrer, at f.eks. 2 0 el l er 40
dronninger er parat til parring på
samme dato. Dronningeopdræt er
ikke svært, men man skal være
helt nøj agtig med tiderne.
B i ernes genom blev opklaret 2006,

så nu kender man alle generne. Det
næste arbejde b l iver a t lære hvert
gens ro l le at kende. Nogle kender
man i forvej en. F.eks. er de gener,
der styrer dannelsen af DNA næ
sten identiske overalt i dyre- og
p l anteriget. De enzymer, der ned
bryder sukker ved hj ælp af i l t, så
energi frigøres i cellen, er også ens
næsten overalt. D e øj enclannencle
gener er næsten ens overa l t i dyre
riget. Men mange geners funktion
er ukendt og der vil gå mange år,
indti l man kender den. J o flere
gener, man kender, jo si krere kan
foræ d l i n gsa rbej det gøres. Det b l iver
også lettere at kende de egenskaber,
der overvejende skyldes gener, fra
de, der hovedsage l i gt skyldes m i lj ø .

Honning

Honni ngbien lever af det, der kan
hentes i blomsterne, nem l i g nektar
og pollen. Nektar er vand med for
ske l l ige sukkerarter, smagsstoffer
og dufte. Det leverer energi t i l bier
ne. Pol lenet leverer det samme
som æg og mælk: Proteiner, o l i er,
vitami ner og m i n eraler. B i erne
laver forråd både af p o llen og nek
tar. Nektaren transporteres hj em i
en tank inelen i bien. N å r den an
kommer til stadet, afleveres den t i l
e n modtagerbi, der t ilsætter enzy
met invertase, som laver nektarens
rørsukker til druesukker ( g lukose)
og frugtsukker ( fruktose). Samticl i gt
indelampes saften, så vandindholdet
kommer under 20 %. På sommeraf
tener kan man høre inddamp
ni ngen, for bierne bruger v i ngerne
som venti latorer t i l a t pumpe en
luftstrøm gennem bistadet. Den
tørrede saft er nu honning. Den
l igger i cel ler og dækkes med et
vokslåg og kan holde sig v i nteren
over. Honningen er biernes forråd.
Når b i avleren høster den, giver han
bierne sukker t i l gengæld, for e llers
dør de af sult.

Honningen slynges ud af vokstav
lerne i en centrifitge.

H onni ngen består væsent ligst af
druesukker og frugtsukker. Druesuk
keret kryst a l l i serer, men det gør
frugtsukkeret ikke. H v i s der er
!)leget frugtsukker i, holeler hon
ningen s i g flydende, f. eks. k l okke
lynghonning og acaciehon n i n g . Ny
s l ynget honn i ng er flydende. H v i s

F i g . l . Insemination a f bidronning.
H un l igger i et rør, bedøvet af kul
dioxid. Forskell ige kroge og hager
omgiver hende, de bruges til opluk
ning af kønsåbningen. Sædsprøjten
er fyldt med dronesæd og er parat t i l
indføring i kønsåbn ingen, d e r e r
badet i lys.

man lader den stå, krystal l i serer
druesukkeret, og krystallerne kan
vokse ind i h inanden, så honningen
bl iver hård som cement. Da kunder
ne ikke bryder sig om at smøre
honningmad med et koben, må man
bryde krystalaggregaterne. Det gør
man ved at røre h o n n i ngen med en
spiral på en boremaskine 2x5 m i 
nutter dagligt. Det medfører ens
artet vækst af krystal lerne, så de
ikke vokser ind i hi nanden, og hon
n i ngen bl iver smørbar.
Lynghonning er mærkel i g . Den er
så stiv, at den ikke kan slynges ud,
før den er rørt. Røreapparatet
består af tusineler af fj ederbelastede
stave; hver stav går op og ned i en
enkelt honningcel le, i n d t i l hon
ni ngen er blevet flydende. Så
slynger man den ud omgående.
Honning er karakteristisk for hver
planteart el ler blanding af plante
arter. M a n kan både smage og lugte
forsk e l . Ensartet honning laves på
honni ngcentraler, hvor mange bi
avleres honning bl andes.

Eigil Holm
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