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En usædvanligt varm sommer i år...
I dette nummer kan du læse om, hvordan elgene i Sverige sulter
grundet den tørre og varme sommer. En ny bi-art blev opdaget
i Danmark i år, hvilket man mener er forårsaget af dette års ekstreme vejr. En del arter af sommerfugle og guldsmede er observeret i meget større eller mindre antal end sædvanligt. Selvom vejret
skifter, og fauna og habitater ændrer sig, er der stadig naturperler
i Danmark. Læs her om Åkær Ådal, og hvorfor netop dette sted er
en naturperle.
Hvis du gik glip af vores event i november om migrerende arter,
kan du her læse lidt om, hvad der blev drøftet til dette event.

God læselyst
ønsker vi fra Habitat
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Sommeren i år var både varm og tør i mange uger. Den danske
sommer er ellers mere velkendt for regn end solrige dage. Disse
unormale vejrforhold påvirker faunaen. Visse organismer stortrives i denne ændring, og andre kæmper for at overleve. For
nogle vil effekterne først tage sin tørn i de kommende år.

Habitat
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DANSK ZOOLOGISK SELSKAB
Er du ikke allerede medlem af Dansk Zoologisk Selskab,
så er det meget let at blive det.
Og så koster det blot 100 kr om året i kontingent! Med
et medlemskab støtter du aktivt op om foreningens
arbejde for et stærkt dansk engagement i bevarelsen
af vilde dyr og deres levesteder.

DANSK ZOOLOGISK SELSKAB

FAGMEDLEM ELLER STØTTEMEDLEM?
Du kan vælge mellem vores 2 typer medlemskab: fagmedlem eller støttemedlem. Fagmedlemmer er dig, som har en baggrund eller viden inden
for vilde dyr, biodiversitet og/eller naturbevarelse, hvor støttemedlemmer
er dig, der blot ønsker at støtte op om vores arbejde.
Derudover har du valget mellem at betale et årligt kontigent på 100 kr for
et almindelig kontingent eller 250 kr (eller valgfrit derover) for et PLUS
kontingent.
Som medlem kan du være med til at forme foreningens arbejde. Du er
altid velkommen til at deltage i vores møder, bidrage med kompetencer
inden for fundraising, regnskab, IT eller hvad du nu er god til, komme
med gode idéer til arrangementer og bistå i planlægningen heraf, og
skrive indlæg og artikler til hjemmesiden, vores Facebook-gruppe og
ikke mindst Habitat.
Send os en mail til info@dzs.dk, hvis du ønsker at deltage mere aktivt i
vores arbejde. Vi hører meget gerne fra dig! Også hvis du har ris og ros.

FORDELE FOR MEDLEMMER - OUTDOOR UDSTYR 
Vi har indgået en knaldgod aftale med Fjeld & Fritid, så DZS medlemmer
får 20% rabat på ikke n
 edsatte varer mod forevisning af deres medlemskort hos Fjeld og Fritid på Frederiksborggade København K, og i Fjällräven specialbutikken på Kultorvet, samt på www.fjeldogfritid.dk.
Hvis du skal handle på nettet, skal du lige skrive til medlem@dzs.dk og
få den rabatkode der hører til. I Friluftsland og North Face butikker får du
10% mod forevisning af medlemskort.

SÅDAN GØR DU
1)

Gå ind på www.dzs.dk/medlem

2) Indbetal det årlige kontingent, vælg mellem
Kreditkort (via PayPal), eller
MobilePay (tlf. 91 55 11 89) eller ved
overførsel til vores konto Danske Bank (3123 - 3123241312)
3) Udfyld medlemsformularen med dine oplysninger
(email, navn, adresse, medlemstype mm.)
Du vil snarest herefter modtage en velkomst-pakke med nogle
af vores flotte gadgets
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Med et medlemskab vil du være den første til at modtage Habitat i din
indbakke, når det udkommer (2 gange årligt). Desuden bliver du inviteret
til vores arrangementer til fordelagtige priser. Ikke mindst, så vil du som
medlem bakke op om et arbejde, som vi i Dansk Zoologisk Selskab mener
er helt essentielt - bevarelsen af en vild natur og dens dyr.

Habitat
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- helt bogstaveligt!

Jens Thorving Andersen
Natuformidler & Studerende, Natur & miljø.
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En sand
succes

Sommerens tørke var bestemt destruktiv
og tog livet af alt fra søer til træer.
Men for det andet var det præcis det,
der skulle til for at livet kunne udfolde sig.
Midt i kampens knastørre hede blev
en ny art for Danmark fundet.

Habitat
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TØRKEN DER TØRLAGDE TERRÆNET

FALDFÆLDER DER FRISTER

Efter to tørre og varme, men særdeles gode
ugers feltkursus på Molslaboratoriet, blev det
tid til, at jeg skulle udføre to ugers erhvervspraktik. Hvordan dyr tilpasser sig forskellige
levesteder har jeg altid syntes var enormt interessant og jeg vidste med det samme, at
mit praktikforløb skulle pege i den retning.
Eftersom jeg tidligere har lavet faunaregistrering på nogle arealer i Nationalpark Mols
Bjerge, kom jeg hurtigt i tanker om de varme
overdrev, der er i området.

I perioden 22. – 27. juli fik jeg i stor stil indsamlet dyr fra sandflader og –skred. Formålet var at undersøge sammensætningen af
arter med fokus på de særligt varmekrævende af slagsen. Jeg startede med at kigge
på de godt 26 tilstedeværende sandflader
og -skred, og udvalgte herefter 6 prøveflader der skulle indgå i projektet. Dyrene blev
indsamlet med faldfælder, der er en meget
simpel, men effektiv metode til at få meget
data på kort tid - 6 prøveflader var derfor tilstrækkeligt.

Imens græsplæner, vandhuller og blomsters
nektarproduktion stille blev tørlagt, planlagde
jeg sammen med Jens Reddersen, biolog hos
Nationalpark Mols Bjerge, at kigge nærmere
på nogle af de sandede arealer, der præger
det kuperede istidslandskab. Den daværende
ubarmhjertige tørke, der slog alle rekorder,
kunne uden tvivl have forvoldt store komplikationer, hvis ikke vi havde valgt at fokusere
på denne naturtype måneder forinden. Det
var helt tilfældigt og skulle vise sig at blive til
min fordel.

Heste og køer bevæger sig meget rundt på
arealerne og kan delvis tage æren for hele
projektet. Det er nemlig deres slid på arealerne, der giver anledning til pletter af blottet
sand og mineraljord, særligt i kreaturveksler.
De store græssere bruger også sandfladerne
til pelspleje og støvbader for blandt andet at
undgå mider.

 Det ses tydeligt at overdrevet er tørrere end normalt, men under den kraftige tørke var det netop her, hvor der
stadig var blomster og føde til bestøverfaunaen - fordi arterne er tilpasset. Lokaliteten hedder Basballetrekanten
og er en del af en 90 ha stor fold, delvist ejet af lodsejere og Den Danske Naturfond.

Habitat
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”

Man skulle hele 80 cm ned,
før sandet begyndte at kunne holde
sammen. Vandet var langt væk.”

Habitat
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 En af de i alt seks prøveflader. Billedet er taget af en drone, og det kan derfor være vanskeligt at fornemme den
hældning, der er på sandet. Sandet skrider ned fra venstre og flader ud. Denne flade var især populær hos græsserne,
hvilket kunne ses på sporene hver morgen.

Habitat
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 En af udfordringerne. Hestene har fået sparket et par faldfælder op, på trods af det hvide “kreaturnet”, der egentligt
skal forebygge dette.

Faldfælder er nemme at grave ned i næsten
løst sand, men årsagen til sandets blotlæggelse medfører også engang imellem problemer. Derfor kom jeg et par gange ud til fælder, hvor heste og køer havde leget jorden er
giftig hele natten - og så lå fælderne jo ikke
længere i sandet.
“BRÆNDT AF”
Efter en uge, hvor tømning af fælder stort
set var det eneste, der stod på min to-do liste, havde jeg fået indsamlet en god portion materiale og var klar til næste step, identificering. Steppet, hvor det handler om at
få de indsamlede dyr under stereoluppen.

Da jeg begyndte at identificere dyrene, gik
det hurtigt op for mig, at tørken havde haft
meget større indflydelse på sammensætningen af arter, end jeg hidtil havde troet. Der
var stort set ikke én art, der ikke havde en
levevis, der på den ene eller anden måde var
tilknyttet varme sandflader. Erfaring viser, at
der altid vil være tilfældige dyr, der ikke er
knyttet specifikt til det undersøgte levested.
Disse var i dette tilfælde simpelthen sorteret
fra, “brændt af”, fordi tørken havde givet dem
så ugunstige levevilkår. Derimod havde de
varmekrævende arter kronede dage, og det
afspejlede sig i prøverne.

Habitat
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 På dette tidspunkt har tørken eksisteret så længe, at træerne begynder at gå ud. Især de unge træer som denne lille eg.

”

Hvepsen opsøger med vilje ondskabens
gab, men før sandspringerlarven får bidt sig
helt fast, paralyserer hvepsen den og lægger
sine æg i larven. Det må man kalde at grave
sin egen grav.”

Habitat
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 Brun sandspringer (Cicindela hybrida) løfter sig fra det varme sand, alt imens en myre indtages.

Især om foråret er sandfladerne vigtige. De
skaber et mikroklima, hvor der på de første
kølige forårsdage kan være over 20 grader
ved sandets overflade. Man kan derfor hurtigt
hoppe i sommertøjet, hvis man sidder på sydsiden af sådan en skrænt. Om sommeren kan
de sydvendte sandskred nå op på omkring 75
grader på overfladen. Det er det samme som
Fødevarestyrelsens krav til genopvarmning
af fødevarer. De arter der lever ved eller på
disse sandflader, er derfor ofte meget varmekrævende og særligt tilpasset et liv i kampens
hede.
Af ren og skær nysgerrighed prøvede jeg at
grave ned i den sandede jord, indtil den kølige og fugtige jord kunne mærkes. Man skulle
hele 80 cm ned, før sandet begyndte at kunne holde sammen. Vandet var langt væk.
I hele juli måned lå tørkeindekset mellem 9,9
og 10 (som er det højeste). Et tørkeindeks
på 6 angiver en tilstand, hvor der fordamper
mere vand fra planter og jordoverflade, end
der falder som nedbør. Egetræerne begyndte
simpelthen at dø. BILLEDE#4
På arealerne var der dog stadig masser af liv.
Intet er så skidt, at det ikke er godt for noget,
og det var tydeligt, hvordan de varmekrævende planter med pælerødder stadig kunne tiltrække bier og sommerfugle.

dre smådyr. Løbebillens sjove ”springende”
adfærd, hvor den flyver i større hop langs
jorden, er altid en fornøjelse at opleve. Arten
har det bedst ved over 30 grader og solbader om nødvendigt på maven. Hvis arten derimod har det for varmt, vil billen ”stå på stylter” og på den måde hæve sig fra den varme
sandoverflade. Brun sandspringer nedgraver
sine æg i sandet, hvorefter larverne lever i et
cylinderformet rør. Larverne har helt sikkert
givet inspiration til 80’er klassikeren ”Dune”,
da de ligger med kæberne oppe i overfladen
og tager forbipasserende bytte. Denne observerede jeg ikke i dagtimerne, men den var
repræsenteret i fælderne, hvilket kan tyde på,
at de har været mindre aktive pga. de tårnhøje temperaturer. BILLEDE#5
Da jeg kiggede videre i de indsamlede dyr,
faldt jeg over en meget mærkelig, vingeløs
hveps. Denne skulle vise sig at være Methocha articulata, som er en sjælden hveps, der
snylter på Sandspringere. Når ens livscyklus
afhænger af et andet dyr der kræver varme,
sandede og lysåbne arealer, så er der en risiko
for, at man bliver ualmindelig i et land som
Danmark. Hvepsen opsøger med vilje ondskabens gab, men før sandspringerlarven får
bidt sig helt fast, paralyserer hvepsen den og
lægger sine æg i larven. Det må man kalde at
grave sin egen grav. BILLEDE#6
LILLEBITTE DYR, KÆMPESTOR JUBEL

SANDE HISTORIER
Et af de meget succesfulde og iøjnefaldende
dyr på sandede arealer er Brun sandspringer
(Cicindela hybrida). Denne patruljerer sandet
i dagtimerne og jager ved løb i høj fart an-

”

Efter at have identificeret den vingeløse sjældenhed på kort tid, kunne jeg ikke tage øjnene fra stereoluppen. Endnu en art der så
spændende ud. Denne gang en gravehveps.
Den blev pakket ind og sendt til Tyskland, da

Arten har det bedst ved over 30 grader
og solbader om nødvendigt på maven. ”
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SHORTSVEJR I TO CENTIMETERS HØJDE

”

Jeg prøvede først en af de globale
Facebook-grupper for årevinger.”

Habitat
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 Methocha articulata, en vingeløs hun der nemt kan
ligne en myre, når den ligger i prøven sammen med
de andre dyr.

den utvivlsomt lignede både en kendt art og
en der endnu mangler at blive fundet i Danmark. Den kom tilbage som Miscophus concolor, der er kendt fra landet. Nå. Videre til
næste dyr i bægeret. Dér blandt flere mindre
hvepse var endnu en sjov fætter, som ingen
kunne give et klart svar på. Jeg kunne mærke,
hvordan mine håndflader blev svedige. Tænk
nu hvis.. Jeg prøvede først en af de globale
Facebook-grupper for årevinger, og endte
med et svar der slog den fast som værende
en Epyris sp. En slægt hvori der kun er én
kendt art i Danmark, E. niger, og det var absolut ikke den. Efter noget tids søgen valgte jeg at kontakte forskeren i Tyskland igen.
Han kendte rigtigt nok en kollega i Holland,
Jeroen de Rond, som straks blev kontaktet.
Uha. Spændingen ville ingen ende tage. Efter
lidt korrespondance blev dyret sendt ned til
ham, og jeg krydsede fingre hele vejen. Og så!
Efter ikke at have sovet i flere dage, fik jeg
en mail fra Holland. Hvepsen viste sig at være
en hun af en art, der senest er beskrevet som
Isobrachium nigricorne (Gordh & Móczár
1990). Isobrachium vil inden længe blive
synonymiseret med Epyris og det er første
fund af arten i Danmark. Så skulle der fejres!

 Isobrachium nigricorne viste sig at være en ny art for
Danmark. Dyret er en hun og har en smule korte vinger.

BILLEDE#7
Der er stadig lidt usikkerhed omkring denne
arts levevis. Dens nære slægtning snylter på
skyggebiller, og det formodes også at være
tilfældet her. Lille klitskyggebille (Melanimon
tibialis) blev også fundet blandt de indsamlede dyr. Dyret vil indtil videre blive i Holland,
da frisk materiale i alkohol er brugbart til
molekylære analyser.
Indtil videre er der bestemt over 65 arter på
sandfladerne, og der vil komme flere på listen
den næste tid.
NOGENS DØD, EN ANDENS LIV
Tørken dræbte træer, udtørrede søer, slog
blomster ihjel og startede brande. Det lyder
umiddelbart som et skidt repertoire, men
i den vilde natur er tjenesteydelser som disse
stærkt efterspurgt. Vores natur vil meget
gerne være lidt vildere, end vi mange steder
tillader den at være. Derfor er det jo storartet, når vi mere eller mindre bliver tvunget
til at stå på sidelinjen og overvære, at død og
“ødelæggelse” giver anledning til livets udfoldelse. Naturen kan selv.

REFERENCER/LINKS:
Tørkeindeks:
https://www.dmi.dk/nyheder/arkiv/nyheder-2018/
juli/ekstremt-hoejt-toerkeniveau-fortsaetter

Cicindela hybrida:
Viktor Hansen, 1968:
Danmarks Fauna 76 - Biller XXIV.
Sandspringere og løbebiller.

FORFATTER
Jens Thorving Andersen
Natuformidler & Studerende, Natur & miljø.
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Methocha articulata:
http://www.bwars.com/wasp/tiphiidae/
methochinae/methocha-articulata
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 Knoldranunkel. Foto: Thomas Nielsen

Åkær Ådal
- en overset naturperle
&
Aage Kristian Olsen Alstrup,

dyrlæge, ph.d., Aarhus Universitet
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Thomas Nielsen

Biolog & naturvejleder

I disse år er der stigende fokus på det store tab af insektarter og
-biomasse i Danmark og resten af Europa. Det er formodentligt
ret let at forklare tilbagegangen ud fra en mindre varieret natur.
Dræning, intensiv stordrift og mangel på naturpleje har resulteret
i artsfattige miljøer såsom golde, gødede og sprøjtede monokulturer
samt arealer, der gror til og bliver domineret af ganske få arter. Denne
artikel sætter fokus på en ådal vest for Kolding, hvor levestederne
i stort omfang stadig er intakte gennem kontinuerlige, ekstensive
driftsformer og en unik topografi.

Habitat
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ÅKÆR ÅDAL
MELLEM KOLDING OG LUNDERSKOV
Åkær Å udspringer syd for Skærsø ved Egtved, og åen slynger sig i begyndelsen mod
syd. Ved Lunderskov drejer ådalen mod øst.
Åkær Å løber sammen med Vester Nebel Å
og bliver til Kolding Å. Enkelte steder er de
oprindelige enge i ådalen ødelagt af damme, hvor den lille å er lagt om og har været
opstemmet i forbindelse med den driftige
dambrugsvirksomhed, som fandt sted ved
Lunderskov fra omkring år 1900 og frem til
1980’erne. Mange vandmøller har også haft
negativ indflydelse på de akvatiske arters frie
vandring i Åkær Å, og endelig har jernbanen
kløvet ådalen i øst-vestlig retning. Bortset fra
dette er naturen ret uberørt, og åen slynger
sig gennem enge og sumpe mellem stejle
skrænter med skov og overdrev.
MANGE NATURTYPER OG LEVESTEDER
Åkær Ådal udgør en kompleks mosaik af
småskove beliggende mellem lysåbne arealer
omkranset af levende hegn og med mange
fritstående træer og buske. Der er et utal af

abiotiske faktorer og mikroklimaer i form af
skråninger i alle vinkler i forhold til lys og vind
samt meget varierede geologiske forekomster af moræneler, grusaflejringer og flyvesand. Området består af fredskov og beskyttet overdrev, eng, sø og mose samt mange
skrænter med væld og kær. Der findes flere
hundrede år gamle træer, dødt ved, ellesumpe og tæt krat. Som følge af græssende kreaturer er der selvsagt også kokasser - et vigtigt levested for mange arter. Endelig er der
områder med midlertidig bar jord og sand
skabt af dyr og maskiner. Der er kort sagt alle
successionsstadier fra pioner- til klimakssamfund.
RIGT DYRE-, PLANTE- OG SVAMPELIV
I Åkær Ådal er der registreret over 200 karplanter og 75 fuglearter, hvoraf de fleste er
ynglende, mens nogle dog kun er midlertidige gæster. På de fugtige engarealer og
skrænter findes blandt andet maj-gøgeurt,
elfenbens-padderok og trevlekrone.
 Overdrev med hedelyng og djævelsbid
Foto: Thomas Nielsen

”

Åkær Ådal udgør en kompleks
mosaik af småskove beliggende
mellem lysåbne arealer omkranset
af levende hegn og med mange
fritstående træer og buske.”

Habitat
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”

Særligt spændende i ådalen er naturtypen
kuperet overdrev, der er en af de mest truede
naturtyper i Sydjylland og hjemsted for en lang
række sjældne dyre-, plante- og svampearter.”

Habitat

22

 Overdrev med spredte træer, græs
og bugtet kløver. Foto: Thomas Nielsen

Habitat
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 Lysåben skov bestående af gamle træer. Foto: Thomas Nielsen

Ådalen rummer rød glente og isfugl, ligesom både grøn- og sortspættens kald gjalder
jævnligt. Her er luften stadig fuld af stæreflokke, svalernes kvidren og lærkesangen.
Her har haren og agerhønen det stadig godt.
Vandstæren og skovsneppen kommer forbi
i vinterhalvåret. Der lever også odder, grævling, brud, birkemus, vandspidsmus og meget
mere langs åen. Af svampearter er der fundet
silkehåret posesvamp og flere arter af de
sjældne vokshatte.
KUPERET OVERDREV
Særligt spændende i ådalen er naturtypen
kuperet overdrev, der er en af de mest truede
naturtyper i Sydjylland og hjemsted for en
lang række sjældne dyre-, plante- og svampearter. På landsplan udgør overdrev kun 0,9 % af
landbrugslandet, men er hjemsted for 32 % af

alle karplanter og 55 % af dagsommerfuglene.
Næst efter skovene er overdrev det vigtigste
levested for rødlistede arter. Overdrevene
i Åkær Ådal rummer en fin flora, såsom djævelsbid, bredbladet timian, pigget star, spids
øjentrøst, bugtet kløver, alm. kamgræs, vellugtende gulaks, blåhat, blåmunke, markkrageklo, liden klokke, hul- og fladkravet
kodriver, kornet stenbræk, håret høgeurt,
blæresmælde, alm. kællingetand, gul- og hvid
snerre samt knold-ranunkel mellem gamle
hvidtjørn og krogede ege. I tilknytning til
floraen findes også mange insektarter i området - herunder mange sjældne bestøvere
knyttet til hver blomsterart og deres ofte højt
specialiserede fjender såsom snyltehvepse.
 Bredbladet timian på myretue beboet af gule
engmyrer. Foto: Thomas Nielsen
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 Silkehåret posesvamp.
Foto: Thomas Nielsen

 Blåhathvepsebi.
Foto: Thomas Nielsen
 Blåhatjordbi
Foto: Thomas Nielsen
 Gul bjørnesvirreflue.
Foto: Thomas Nielsen

”

Åkær Ådal fungerer i dag som en
grøn korridor for både flora og fauna.”

Habitat
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”

Her er luften stadig fuld af stæreflokke,
svalernes kvidren og lærkesangen. Her har
haren og agerhønen det stadig godt.”

Særligt de mange blåhatte har mange besøgende i form af diverse sommerfugle, svirrefluer og vilde bier, hvor en sommer som den
i 2018 har budt på flere sjældne arter. Mange af svirrefluerne lægger æg i de optrådte,
våde områder, mens bierne ofte har redehuller i hegn eller områder med brud i græsdækket. Ådalen huser mange arter af svirrefluer.
Blandt de sjældnere er fundet gul bjørnesvirreflue, hestehovs urtesvirreflue og sen ornamentsvirreflue. Bjørnesvirrefluen er et helt
fantastisk eksempel på mimicry, hvor den ved
et hurtigt øjekast kan være svær at skelne fra
blandt andet en havehumle. Bjørnesvirrefluen
tilhører en gruppe af svirrefluer, hvor larverne vokser op i dynd og har et ånderør - de
såkaldte rottehaler. De fugtige skrænter med
piblende grundvand holder sig frostfrie en
større del af vinteren, og de er grønne selv i
tørre år som 2018. Derfor er de også levested

 Bredbladet timian i en grøftekant.
Foto: Thomas Nielsen

for mange insekter, snegle m.m., og dermed
ser man også en række fugle såsom stære,
dobbeltbekkasiner og skovsnepper søge
føde her året rundt. Med dræning og fjernelse
af hegn og diger ville mange vigtige levesteder således forsvinde.
BLÅHATJORDBI OG BLÅHATHVEPSEBI
En spændende art i ådalen er den yndige
blåhatjordbi, hvor hunnen har de karakteristiske lyserøde pollenkurve. Den søger kun
pollen på blåhat (er oligolektisk), og den
bygger redegange i jorden med bibrød af
pollen til larverne. I 2018 lykkedes det også
at dokumentere en fin forekomst af blåhathvepsebien, der som en anden gøg
udelukkende lægger sine æg i blåhatjordbiens redegange. Her snylter hvepsebiens
larver på jordbiens indsamlede pollen. De
voksne hvepsebier søger føde i blåhatten.
Et nøje tilpasset og sårbart samspil mellem
planten og de to insektarter.
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SVIRREFLUER OG ROTTEHALER
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 Græssende kødkvæg
Foto: Thomas Nielsen

 Birkemus.
Foto: Wikimedia Commons
 Birkemus. Foto: Thomas Nielsen

Også birkemusen er dokumenteret i Åkær
Ådal. Det er en af Danmarks absolut sjældneste pattedyrarter, og den forekommer
kun i Nordjylland og i et bælte strækkende
sig øst-vest i det sydlige Jylland. Den lille,
klatrende mus med den karakteristiske sorte rygstribe og den lange hale er knyttet til
levesteder med høj græs- og urtevegetation
i overgangen mellem fugtige og tørre områder. Birkemusens levevis er kendetegnet ved
at den går i vinterdvale fra oktober til maj, og
at den kun har et enkelt kuld unger om året.
Udbredelsen er meget fragmenteret i Europa
og begrænset til højtliggende bjergområder,
mens forekomsten er mere sammenhængende i Østeuropa, hvilket leder tankerne hen på
en istidstidsrelikt i Danmark.
VIGTIG KORRIDOR FOR FLORA OG FAUNA
Åkær Ådal fungerer i dag som en grøn korridor for både flora og fauna. Dog er dyrespredningen af frø via pels, uld og gødning
ikke helt den samme som førhen. Kvæg og
får drives ikke i samme grad rundt mellem
foldene, og frø falder ikke længere i samme
omfang af hølæssene på vejen hjem til laderne. Ud over omlægning, sprøjtning og gødskning langs kanten af ådalen, indebærer selv
en økologisk mælkeproduktion wrapning af
hø og mange slæt på græsmarkerne. Dermed
når mange blomster og frø ikke længere at
udvikle sig i væsentlig grad, og lærker, ager-

høns og harer har vanskeligere ved at finde
skjul mod rovfugle til reder og unger.
HÆRVEJSMOTORVEJEN
OG BALTIC PIPELINE
Som nævnt er det hovedsageligt den moderne landbrugsdrift, der udgør en trussel mod
ådalen. Hertil kommer faren ved invasive arter
såsom mårhund, mink og kæmpe-bjørneklo,
der kan forskubbe den økologiske balance i
ådalen. Disse trusler overskygges dog af to
store anlægsprojekter. Både Hærvejsmotorvejen og det store Baltic Pipeline-projekt vil
muligvis krydse ådalen. Førstnævnte er Danmarkshistoriens største motorvejsprojekt fra
Hobro til Haderslev og dermed det største
indgreb i den jyske natur siden istiden! Endnu
en motorvej ned gennem Jylland vil ødelægge og fragmentere naturområder og opdele
bestandene af mange dyr. Den eksisterende
E45-motorvej har således sandsynligvis allerede haft genetisk indflydelse på grævlingerne i Jylland. Et enkelt positivt aspekt ved
VVM-undersøgelserne til projekterne er dog,
at flora og fauna med fokus på bilag IV-arterne bliver bedre undersøgt i store dele af Jylland i disse år. Lad os håbe, at det kan være
med til at skabe en større opmærksomhed
omkring den unikke natur og indgå i en bedre
forvaltning af den i fremtiden. Hvis anlægsarbejderne skal gennemføres, bør de placeres,
så deres skadelige virkninger på naturen og
kulturhistorien minimeres.
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HJEMSTED FOR BIRKEMUS

”

I Åkær Ådal er der
registreret over 200
karplanter og 75 fuglearter, hvoraf de fleste
er ynglende, mens nogle
dog kun er midlertidige
gæster.”
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 Knoldranunkel. Foto: Thomas Nielsen
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Humlebier er på retur.
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Af Lotte Endsleff
Biolog

Naturhistorisk Guide er en hjemmeside, der har som formål at give
alle interesserede svar på spørgsmålet: Hvordan kan jeg dyrke
mine naturhistoriske interesser, dels som hobby, dels professionelt?
Du finder Naturhistorisk Guide på www.naturhistoriskguide.dk

På hjemmesiden kan man klikke sig ind på
foreninger, museer, botaniske og zoologiske
haver og akvarier, institutioner, tidsskrifter, uddannelser m.m. Desuden er der links til mange
hjemmesider, hvor naturhistoriske interesser
plejes.
Naturhistorisk Guide blev til i 2006 på initiativ af Eigil Holm, den daværende formand for
Naturhistorisk Forening for Jylland. Bag udar-

bejdelsen af Naturhistorisk Guide står en projektgruppe med deltagere fra en række naturhistoriske foreninger, museer, institutioner og
organisationer. Hjemmesiden blev grundlagt
som et projekt under DanBIF – Danish Biodiversity Information Facility på Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet,
og her blev Guidens hjemmeside opbygget af
biolog og webredaktør Lotte Endsleff.
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Stevns Klint. Foto: Lotte Endsleff

I 2007 stiftedes Foreningen Naturhistorisk
Guide med det formål at drive hjemmesiden
og udbrede kendskabet til naturhistorien, dens
foreninger, institutioner, tidsskrifter mv. til det
omgivende samfund.
Som følge af besparelser på Statens Naturhistoriske Museum i 2016 var der ikke længere
ressourcer til at videreføre Guiden i dette regi.

I 2017 blev Naturhistorisk Guide overført til at
være et projekt i regi af Dansk Zoologisk Selskab (DZS), som huser den nye hjemmeside. I
forbindelse med overflytningen af Guiden fra
Københavns Universitets hjemmesidesystem
til et andet system under DZS er påbegyndt
en revidering og opdatering af struktur og
indhold, og denne proces er stadig i gang.

Vi i Dansk Zoologisk Selskabs bestyrelse vil gerne opfordre vores medlemmer og andre
interesserede til at bidrage til moderniseringen og opdateringen af Naturhistorisk Guide.
Du kan være med ved at sende dine kommentarer og forslag til indhold til webredaktør
Lotte Endsleff (lendsleff@gmail.com).
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VI ARBEJDER FOR
EN FARVERIG FREMTID

Selskabets faglige fundament består af personer med viden
om zoologi, makroøkologi, adfærdbiologi, geografi og naturforvaltning. Foruden vores fagmedlemmer tæller selskabet
også støttemedlemmer, der ønsker at slutte op om foreningens arbejde. Selskabet drives af en frivillig indsats fra vores
engagerede medlemmer.
Siden foreningens start i 2004 har DZS haft fokus på at formidle emner inden for dyreliv, biodiversitet og naturbevarelse
gennem vores hjemmeside, Facebook og magasinet Habitat.
Fra tid til anden afholder vi arrangementer.
Vi er også med i felten og bidrager selv til at øge viden for
naturens bevarelse. I 2007 udførte DZS Kipiniekspeditionen
med kortlægning af den biologiske mangfoldighed i Wituskoven i Kenya, mens vi også bakker op om Mara Lion Project
ved Masai Mara reservatet i Kenya.
Vi byder nye medlemmer meget velkomne i DZS.
Sponsorater og andre bidrag til foreningens arbejde vil blive
modtaget med stor værdsættelse og tak. Kontakt os, hvis
du eller dit firma ønsker at donere penge til foreningen.
Læs meget mere og meld dig ind på vores hjemmeside
www.dzs.dk eller kontakt os på info@dzs.dk
...og følg os på Facebook og LinkedIn
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Dansk Zoologisk Selskab (DZS) er en demokratisk
og fagligt funderet organisation med fast fokus på
bevarelse af vildtlevende dyr og deres levesteder i
områder, hvor naturen er under særligt stort pres.

og

Sommerfugle
Nyt fra atlasprojekterne:
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guldsmede
responderede akut på den
stabile varme sommer i 2018

Morten DD Hansen,
Naturhistorisk Museum, Aarhus

Kent Olsen
Naturhistorisk Museum, Aarhus

Thomas Eske Holm
Naturbasen.dk
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Figur 1. Bølleblåfuglen lever i højmoser, hvor de fugtige forhold blev opretholdt
i 2018 på trods af tørken. Foto: Kent Olsen, Naturhistorisk Museum, Aarhus.
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Det kommer nok ikke som nogen overraskelse,
at vejret gjorde 2018 til et yderst spændende og til tider
frusterende år for naturhistorikeren. Vinteren var mild, indtil
iskulden slog ned over landet sidst i februar, og der faldt
udbredt sne så sent som den 3. april. En uge senere havde
temperaturen imidlertid for længst rundet 20 grader, og
derefter så foråret og sommeren sig ikke tilbage.
Det gjorde 2018 til et anderledes år for vore
dagsommerfugle og guldsmede.

KORTLÆGNING
Siden 2014 har begge artsgrupper været
kortlagt i henholdvis sommerfugleatlas.dk og
guldsmedeatlas.dk, som er samarbejdsprojekter mellem Naturbasen og Naturhistorisk
Museum i Aarhus. Kortlægningen afsluttes i
år, og de foreløbige optællinger fra 2018 viser,
at varmen og tørken havde en kraftig effekt
på flere arter – især når man sammenligner
med det vejrmæssigt diametralt modsatte
2017 (Tabel 1).
DAGSOMMERFUGLENE
For de sommerfuglearter, hvor der årligt er
set mere end 200 individer (for at få tilpas
mange data), fortæller tallene en helt klar historie: Det var således ikke sjovt at leve på
brændenælder i 2018, og Admiralens tilbagegang sættes selvfølgelig i ekstra relief, når
man tager i betragtning, at 2018 til gengæld
har været alle tiders succes for den smukke
aftensværmer Duehalen, der i lighed med
Admiralen er en træk-sommerfugl.

Også Græsrandøje, som normalt er meget
hyppig i græs, havde det hårdt i 2018. Til gengæld havde arter knyttet til grundvandsfødt
natur et udmærket år, idet de ikke presses
af vandmangel fra overfladen. Engperlemorsommerfugl findes i kær og enge, mens Bølleblåfugl (Fig. 1) er knyttet til højmoser – begge
steder kan sagtens opretholde fugtige
forhold på trods af tørken. Storplettet Perlemorsommerfugl havde det bedste år nogensinde, måske fordi den i lighed med Almindelig Blåfugl og Lille Kålsommerfugl producerer
adskillige generationer årligt, og der derfor er
mere plasticitet ift. æglægning, ligesom den
aparte sommer let kan have hjulpet larverne
med at undslippe eventuelt parasitpres.
GULDSMEDENE
Hos guldsmedene sås ligeledes ændringer,
der adskilte sig væsentlig fra de gængse årsudsving. Over halvdelen af arterne sås med
markant øgede forekomster, og det særligt
hos sommerarterne, hvor der også sås for-

”

Der er tale om et mønster, der ikke kun
går på tværs af de egentlige guldsmede
og vandnymfer, men også på tværs af
deres krav til levesteder.”

ART

2017

2018

Ændringer i %

Storplettet Perlemorsommerfugl

429

4.416

929

Bølleblåfugl

356

1.344

278

Engperlemorsommerfugl

1.236

4.545

268

Almindelig Blåfugl

4.742

15.861

234

Lille Kålsommerfugl

6.332

20.742

228

1.618

1.211

-25

Engrandøje

13.368

9.823

-27

Dagpåfugleøje

10.392

7.498

-28

394

276

-30

48.848

3.887

-92

Stor Kærguldsmed

202

1.016

403

Spidsplettet Libel

420

1.716

309

541

1.878

247

6.824

19.871

191

Måne-Vandnymfe

248

673

171

Kileplet-Mosaikguldsmed

405

1.094

170

Lille Kærguldsmed

577

1.349

134

Stor Blåpil

1.601

3.708

132

Blå Libel

1.077

2.429

126

Nordisk Kærguldsmed

1.335

2.830

112

Stor Hedelibel

1.400

1.291

-8

Blodrød Hedelibel

5.396

3.178

-41

1.237

597

-52

4.459

1.789

-60

Dagsommerfugle

Gråbåndet Bredpande
Admiral
Guldsmede

Håret Mosaikguldsmed
Fireplettet Libel

Almindelig Hedelibel
Sort Hedelibel
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”

Sommerfuglearter tilknyttet græs
og brændenælder havde det svært i 2018,
mens arter tilknyttet grundvandsfødt
natur havde et forrygende år.”
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længede flyvetider. Der er tale om et mønster,
det ikke kun går på tværs af de egentlige guldsmede og vandnymfer, men også på tværs af
deres krav til levesteder. Ligesom hos nogle
sommerfugle sås dog også nedgang hos et
mindre antal arter. Med undtagelse af Gulvinget
Hedelibel, der fortrinsvis sås som træk-guldsmed, der kom i stort antal med de varme sydlige og østlige vinde, var der nedgang hos alle
hedelibeller. Da hedelibeller i modsætning til de
andre guldsmedearter overvintrer som æg, kan
senvinteren i 2018 have haft en negativt indflydelse og dermed være en del af forklaringen.
Når sommeren er blæsende og nedbørsrig som i
2017, har det negativ indflydelse, ikke kun på de voksne guldsmede, når de skal kunne flyve rundt og fange føde, men også i det kritiske stadie, hvor larven
forlader vandet og forvandles til et flyvende insekt. I
kontrast skal de meget store forekomster af voksne
guldsmede i 2018 formentlig ses som et udtryk for,
at det stabile sommervejr har skabt særligt gunstige forhold. Ikke alene har der formentlig været en
ekstra høj overlevelse hos de voksne guldsmede,
men flere har formentlig også haft succes under
forvandlingen. Der er tale om forhold, der ikke afhænger så meget af levested og vandkvalitet og derfor
har haft en gunstig indflydelse på tværs af arter uafhængigt af forskellige tilpasninger.

Databehandlingen af de små 220.000 observationer i sommerfugleatlas.dk og 85.000 i guldsmedeatlas.dk går snart i gang. Vi glæder os til at dykke
dybere ned i arternes udbredelse og hyppighed.

”

Hos guldsmedene sås ligeledes ændringer,
der adskilte sig væsentlig fra de gængse
årsudsving. Over halvdelen af arterne sås
med markant øgede forekomster.”
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Når det handler om arter med højt spredningspotentiale, som bl.a. flere af guldsmedene har, så understøtter en sæson som
2018 ikke kun store forekomster, men også
arters spredning til nye levesteder og dermed
mulighed for genetablering på steder, hvorfra
de regnes som forsvundet. Det gælder ikke
kun generalister, der dog oftest er særlig begunstigede, men også arter, der stiller særlige
krav til deres levested. Eksempelvis sås ÅkandeKærguldsmed og Østlig Kærguldsmed, der
begge regnes som uddøde i Danmark og ikke har
været set siden henholdsvis 1912 og 1975. Begge arter
blev i 2018 fundet på egnede levesteder i Østdanmark,
hvor de grundet de gunstige vejrforhold formentlig
har haft succes med at flyve ind fra vores nabolande.
Ikke at sådanne langdistance-spredninger med
sikkerhed medfører genetablering af bestande,
men de understøtter potentialet, såfremt levesteder
fortsat forefindes gennem eksempelvis naturpleje og
habitat-forbedringer.

EN “VILD” HISTORIE

TIL HABITAT?
FÅ DIN ARTIKEL MED I NÆSTE NUMMER

Habitat

42

Kunne du tænke dig, at skrive en artikel
til det næste nummer af Habitat?
Magasinet Habitat har eksisteret siden 2009
og formidler verdens natur ud til danskerne.
Så kunne du tænke dig at skrive et indlæg
eller har du andet på hjerte, så må du endelig
kontakte vores redaktion på
red@dzs.dk
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Dansk Zoologisk Selskabs

event om
dyrevandringer
Der var fuldt hus, da Selskabet torsdag d. 1. november 2018 havde
inviteret medlemmer og gæster ind på Zoologisk Museum efter
lukketid. Formålet var, med tre oplæg, at lære mere om migrerende
arter, og de særlige udfordringer som dyrene har, når deres instinkter
byder dem at bevæge sig over store afstande regelmæssigt.

Efter en kort velkomst ved formand Dennis
Lisbjerg, til daglig centerleder på DTU Aqua,
blev scenen sat med en kort introduktion
til migrerende dyr af medlem af bestyrelsen
Elmer Topp-Jørgensen, til daglig på Institut
for Bioscience, Aarhus Universitet.
Den første af de inviterede oplægsholdere
var Julie van der Hoop fra Aarhus Universitet,
som kunne fortælle om sine studier af nordlige rethvaler, der årligt migrerer fra Florida
i USA til Gulf of St. Lawrence i Canada.
Rethvalen hører til blandt havets kæmper,
ikke helt så stor som blåhval og finhval, men
større end pukkelhvalen. Nogle af de områder
hvor hvalerne opholder sig, er præget af
meget skibstrafik. Sammenstød er ikke unormale, og mange af hvalerne har ar efter møder med fartøjer.
Et andet stort problem for rethvalerne er,
at de ofte bliver viklet ind i fiskegarn. Sommetider må hvalerne slæbe på fiskeredskaber hele vejen fra Canada til Florida
(eller omvendt). Ikke overraskende er dette
en stor byrde for dyret, og med billeder
kunne Julie van der Hoop illustrere, hvordan
hvalerne tabte kropsvægt over tid.

De 400 tilbageværende nordlige rethvaler
er hårdt pressede, men tiltag med opsatte
lytte-bøjer har dog givet mulighed for at
lave adaptiv forvaltning af havområderne,
hvorved nogle områder lukkes for fiskeri når
hvalerne er til stede, mens de samme områder kan være åbne, når hvalerne ikke er
til stede.
Aftenens andet oplæg var ved Eva Garde
fra Grønlands Naturinstitut: Eva Garde fortalte om arbejdet med at tagge hvalros og
følge artens bevægelser hos de to adskilte
populationer på vest- og østkysten af Grønland.
Mikkel Willemoes, Københavns Universitet,
fortalte til slut om sine studier af danske
trækfugle, som trækker fra yngleområder
i Danmark og til overvintringsområder i
Afrika syd for Sahara. Vi hørte om hvilke
habitater de i høj grad benytter, og om
hvordan forholdene i vinterkvarteret har
betydning for ynglesuccessen og truslerne
mod disse arter.
Aftenen sluttede af med spørgsmål fra de
fremmødte.
Vi siger tak for den store interesse, og vi vil
på opfordring forsøge at gøre mere plads til
debat og netværk næste gang.
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I en verden der hastigt har forandret sig, formet af menneskets aktiviteter, hvilke særlige
udfordringer har så migrerende dyr?

”

När kalvarna föds
under maj månad behöver
älgkon stora mängder energi
för att producera mjölk åt sina
kalvar som under sommaren skall
växa från ca 10 kg till 150 kg.”
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Ko med kalv. En torr och varm sommar gör det svårt för älgkon att producera mjölk till sin kalv. Foto Jonas Malmsten

Sommartorka
älgens värsta fiende?
Sommaren 2018 går till historien som en av de torraste
somrarna på många år. Men när vanliga människor njöt
av sol och bad, mötte de vilda djuren en stor utmaning
i att bygga upp sina reserver inför den kommande
vintern. Älgar, som en av de arter bland stora växtätare
som är mycket selektiva i sitt födoval, är således mycket
känsligare än de flesta andra hjortdjur för torka och
annan påverkan på sin livsmiljö. Denna påverkan kan
få betydliga effekter på individen och populationen.

Av veterinär Jonas Malmsten
Europeisk veterinär specialist i vilthälsa
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ÄLGEN ÄR ANPASSAD TILL KALLT KLIMAT
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Älgen är näst efter visenten, det största
landlevande däggdjuret i Europa. Med sin
tjocka päls, långa ben och nos, och stora
kropp är den perfekt anpassad för att
leva i kallt klimat.

Älgen är näst efter visenten, det största landlevande däggdjuret i Europa. Med sin tjocka
päls, långa ben och nos, och stora kropp är
den perfekt anpassad för att leva i kallt klimat. Den tjocka pälsen isolerar, med de långa
benen kan den ganska obehindrat röra sig i
djup snö, den långa nosen värmer upp inandningsluften innan den når lungorna, och den
stora kroppen kräver lite energi för att värmas upp och underhållas. Mulen, munnens,
och tändernas utformning är perfekt anpassade för att beta kvistar högt upp på träden
om vintern, vilka sedan idisslas och ger energi
åt djuret. En kvistbetare (på engelska browser) som älgen förlitar sig på en stor variation
i födan, och de är minst sagt ganska petiga
med maten. Älgen vill, om den själv får välja, äta från en palett av olika växtarter för att
upprätthålla en optimal näringsbalans i kroppen. Skott från olika trädslag (rönn, asp, sälg,
ek, tall, björk), ris (lingon, blåbär, ljung), örter
och andra växter ger dem under sommaren
välbehövlig energi, när de skall bygga upp
muskulatur (anabol fas) och fett för att klara
en hård vinter, när de går in i ett svält-tillstånd
(katabol fas).
När vintern går mot sitt slut och vårsolen börjar värma upp jorden startar en enorm aktivitet bland allt växande. Växterna påbörjar sin

tillväxt-period och för dem handlar det om
att ta upp så mycket sol och vatten som möjligt för att växa, och bygga blad och blommor. Under denna period lagras mycket energi i form av protein och kolhydrater, vilket kan
nyttjas av djur och för att foster skall växa till,
mjölk skall produceras, och för att muskler
och horn skall kunna byggas.
NÄRINGSRIK MAT ÄR VIKTIGT
FÖR KON OCH KALVARNA
Älgen påbörjar under tidig vår sin uppbyggnadsperiod, och de dräktiga älgkornas foster
är inne i en snabb tillväxtfas under den sista
tredjedelen av dräktigheten, vilken normalt
sett infaller från mars till maj. När sedan kalvarna föds under maj månad behöver älgkon
stora mängder energi för att producera mjölk
åt sina kalvar som under sommaren skall växa
från ca 10 kg till 150 kg. Detta innebär en viktuppgång på nästan ett kilo per dag per kalv,
vilket kräver många kilo fet älgmjölk dagligen,
inte minst för en älgko som har tvillingar, och
inte minst för en älgko som har tvillingar av
hankön.
De nyfödda kalvarna diar som mest intensivt
under deras första månad i livet, och börjar
ganska snabbt även äta grönfoder för att
växa till. Detta grönfoder, som börjat spira
under tidig vår, är beroende av en balans av
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Älgko. Med sin långa nos, tjocka päls och långa ben är
älgen byggd för kallt klimat. Foto Jonas Malmsten
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sol och vatten, men där för mycket sol och för
höga temperaturer gör att processen går för
fort. Detta leder i sin tur till att växterna torkar, förvedas och att energi-innehållet sjunker
dramatiskt, vilket kan ha en stor negativ påverkan på de djur som har valt att äta av dem.
För en älg innebär detta att varje tugga med
foder har ett för lågt energiinnehåll,vilket kan
få förödande konsekvenser om det är en älgko med växande foster, med diande kalvar,
eller för kalvar som skall bygga muskler på
sommaren. Ett antal scenarion kan då utspela
sig:

Älgkon föder en till två (i vissa fall tre) kalvar som dör kort efter födseln
för att kon inte har haft tillräckligt med energi för att producera mjölk.

◆
		
		
		
•

För älgkons egen del är detta optimalt, och hon kan under sommaren
fokusera enbart på att bygga upp sin egen kondition under sommaren.
På hösten kommer hon att brunsta, ha ägglossning och föda kalv (oftast
två!) under nästkommande vår.

Älgkon föder en till två kalvar som lever ett antal sommarveckor, men
mister sedan den ena eller båda på grund av sommarsvält.

◆ För älgkons egen del är detta också ett bra scenario då hon, dock med
		 viss fördröjning, ändå kan få möjlighet att bygga upp sin egen kondition
		 och brunsta till hösten vilket oftast ger kalv(ar) kommande vår.
•

Älgkon föder en till två kalvar, lyckas hålla dem vid liv med en svag mjölkproduktion, men kalvarnas tillväxt blir eftersatt och de når inte en normal vikt
till hösten och vintern.

◆ För kalvarna kan detta innebära att de under flera år är eftersatta i
		 viktutvecklingen. Kvigkalvar får då en fördröjd könsmognad, vilket har
		 effekt på reproduktionen i populationen.
◆ För älgkon kan det innebära att hon inte är i tillräckligt bra kondition
		 till hösten och hon kanske inte brunstar och får inga kalvar året därpå.
•

Älgkon föder en till två kalvar, ger dem tillräckligt med mjölk, men får för
egen del betala ett högt pris i form av försämrad muskeluppbyggnad och
fettinlagring.

◆ Detta gör att hon under hösten inte kan komma i brunst och går följakt		 ligen utan kalv under nästa år.
•

Älgkon föder en till två kalvar, uppehåller sig i en fuktig och frodig miljö
(till exempel våtmark), där både hon och kalvarna kan få i sig tillräckligt med energi för tillväxt och mjölkproduktion. Under hösten brunstar
älgkon som vanligt, och får kalv kommande vår.

 Nyfödd älgkalv som svultit ihjäl när älgkon inte kunnat producera tillräckligt med mjölk. Foto Jonas Malmsten
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”

Torra och varma
somrar kan alltså
få en ganska stor
påverkan på älgens
reproduktion och
älgkalvarnas tillväxt.”

Torra och varma somrar kan alltså få en ganska
stor påverkan på älgens reproduktion och älgkalvarnas tillväxt. Dessutom kan det för födda
kvigkalvar innebära en fördröjd könsmognad, då
dessa kalvar får en ”trög” start i livet.
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De negativa effekterna blir som tydligast i områden där älgen redan lever lite under press med
en bristande variation i födan, och varma temperaturer både sommar- och vintertid och konkurrens från andra arter som rådjur, kronhjort
och dovhjort. I de sydligaste delarna av Sverige
ökar granens dominans som trädslag, vilket leder till en sämre mångfald i dieten för älgen, och
även till en sämre total tillgång på föda. Och det
är just i södra Sverige som man ser en sjunkande
trend i reproduktion hos älg och i vikterna på fällda kalvar. När dessutom en torr sommar slår till,
blir sannolikt effekterna värre än vad de blir där
älgen lever i en optimal miljö, vilket man lättare
kan hitta i mellersta och norra Sverige.
VÄRMEN HAR NEGATIV EFFEKT PÅ ÄLGEN
Men älgen som individ – hur påverkas den av
värmen? Man har börjat studera begreppet ”värme-stress” hos älg med bakgrund av dess fysiologi, det vill säga optimal anpassning till kalla
temperaturer. Man brukar säga att älgen inte
trivs speciellt bra i vintertemperaturer över +4
grader C, eller sommartemperaturer över +15
grader om sommaren. Om det är varmare finns
risken för att de påverkas negativt i form av
minskad aktivitet, minskat födointag, ökad mottaglighet för sjukdomar, och överlag en minskad
”fitness”. Hur viktigt värme-stress är under en
sommar som 2018, är ännu inte känt, men det är
inte omöjligt att det bidrar till de negativa effekterna på reproduktionen.
Avslutningsvis så skall man inte glömma att det
finns variation på regional och lokal nivå. Det
kan räcka med en liten våtmark för att en älgko
skall kunna ta fram stora och fina kalvar, utan
att bli speciellt påverkad av torkan. Våtmarker
skapar mångfald, där flera arter gynnas - till och
med älgar.
 En för älgen dålig sommar kan få långtgående effekter
för älgkon beroende på om hon mister sina kalvar eller inte..
Foto Jonas Malmsten

”

För en älg innebär detta att varje tugga med
foder har ett för lågt energiinnehåll, vilket kan få
förödande konsekvenser om det är en älgko med
växande foster, med diande kalvar, eller för kalvar
som skall bygga muskler på sommaren.”
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KAN DU IKKE VENTE
TIL NÆSTE NUMMER...
Læs mere på www.dzs.dk
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