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11. Damme
de utallige muligheder

Ordet dam bruges her som falhhesbeteg
nelse for vandhuhher og andre sma vand
samhinger med et mindre overfiadeareal
end 1 hektar, men dette valg er tihfalh
digt, og grnsen kunne salttes et andet
sted. Ved valget af betegnelsen dam halg
ges der heller ikke salrhig valgt pa oprin
delsen, dvs. om vandsamhingen er natur
hg, opdalmmet eller udgravet. Det er
udelukkende den hille storrelse, der tallher, og den har flere betydninger.
Damme er meget variable pga. store
forskelhe I oprindelse og omgivehser. Der
er store forskehle pa, om de er opstaet ved
tihgroning af naturhige soer, eller de er
opstaet ved gravning efter mergel, kalk,
grus ehher tory. I de naturhige soer og damme under tihgroning falder vanddybden I
takt med nedsat overfladeareah, mens de
gravede damme ofte har stejhe brinker og
dybt vand, sehv om de er ganske sma.
Grusgravene har saldvanhigvis kiart vand
og en vegetation af undervandsplanter,
mens torvegravene I omrader med kalk
fattig jord har brunfarvet, surt vand og
ofte savner undervandsvegetation. Dam-

me med surt vand rummer f dyrearter
og savner isalr sneghe, mushinger og
krebsdyr pga. mangel pa kalk tih skaller

og yderskjohd, mens de tih gengalhd har
mange specielle vandbihhearter og guld
smedearter. Forskelhighederne fortsaltter
mellem damme I det abne land og I skyg
gede skovomrader. Men uanset oprindel
se og behiggenhed har de stalrkt eutrofie

rede damme enten taltte algesamfund el
her et dalkke af andemad.
Dammenes mihjo varierer over tld.
Temperaturen og ihtforholdene alndrer
sig meget fra nat til dag I det lave vand,
og I hobet af sommeren torrer havvande
de damme ud, mens de om vinteren ri

sikerer at bundfryse. Fra ar dl ar er de
forskehhige, fordi vandstanden veksher
kollosalt med nedborsmalngden. Damme risikerer ret hurtigt at gro til, med
mindre de med mehlemrum oprenses, og
vegetationen fjernes.
Det er karakteristisk, at damme er
beskyttet mod vind af omkransende ve
getation, og vindens omrorende kraft er
ringe, fordi dens vej over dammen er
kort, sa omroringskraften er beskeden.
Sehv om vandet er under 1 m dybt, kan
vandmassen derfor godt vre opdeht I
varmt overfladevand og koldt bund
vand om sommeren figur 11.1. I ste
det for vinden kan den vigtigste omro
rende kraft I dammene vre konvek
tionsstromme, som skabes ved afkohing

af overlEladevandet om natten, hvorved
det bliver tungere og synker. Men fra
dam til dam og fra dag dl dag vil det
variere, om vind eller konvektions
stromme er vigtigst for vandmassens
opbhanding.
Da dammenes stoftilforsel ofte er stor
og vmndpavirkningen hihhe, far man ud
viklet et salrhigt samfund neustonet I
vandhinden isalr I skovdamme. Den
-
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Figur 11.1. Temperaturfordeling I en lille dam p5 en forirsdag. Omtegnet efter Martin 1972.

hille dybde betyder, at omsaltningen pa
bunden lit dominerer I forhohd til om
saltningen I vandet. Den ringe storrelse
betyder, at store organismer forst og
fremmest fisk lit er fravalrende, og det
-

-

er vigtigt for froers, salamandres og sto
re frithevende vandinsekters hivsmuhighe
der. Fodenettene er derfor anderhedes
opbyggede I damme end I soer, og flere
damdyr har salrhige tilpasninger.

De saerlige Iivsbetingelser i damme
Stofpvirkningen
Damme pavirkes meget af deres omgi
velser. Pavirkningen kommer med van
det, som hober md j dammen. Den kom
mer ogsa med stov, pollen og blade, som
blalser md fra omgivelserne. Den skyldes
ogsa froer, alnder og ges, som vandrer
md og ud af dammen. Endehig pavirkes
dammen meget af traler og anden hoj
vegetation, som skygger for Solen og
dermed over stor indflydelse pa tempe
raturen og planternes fotosyntese.
Man kan vurdere den pavirkning,
dammene udsalttes for fra land. Pavirk
ningen via tillobene vil stige med forhol
det mellem oplandets areal og dammens
areal eller vandvolumen. Pavirkningen
ved tilforsel af blade, pollen og stov med
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vinden vil stige med forholdet melhem
dammens periferi og areahet. Begge pa
virkninger vil derfor stige, jo mindre
dammen er. Det er derfor ikke sa malrke
higt, at omsaltnmgen I smA skovdamme
nalsten udelukkende hviler pa tilforsel af
blade, pollen og landlevende insekter,
som falder ned i dammen. Denne situa
tion forstalrkes af, at tralerne skygger for
dammen, og de tilforte humusstoffer gor
vandet brunt, hvorved dammens alger
mangler lys til fotosyntesen.

Temperaturen og dyrene
Den hille vanddybde betyder, at vand
massen I hysabne damme hurtigt kan
varmes op af Sohen. Til gengalld vil van-
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Figur 11.2. Maksimum- og minimumtempera
turer over 1-4 ugers penioder I for5ret og for
sommeren 1992 i sm5 nyetablerede damme i
Arhus Kommune. Data fra Nielsen 1993a, b.

det ogsa hurtigt kunne afgive varmen.
Dammene ophever derfor store tempera
tursvingninger mellem dag og nat figur
11.2. Allerede 1 april kan sma, lysabne
damme pa gode dage opna dagtempera
turer pa 20° C I solbeskinnede afsnit, og
I maj-juni higger maksimum pa gode
dage mellem 25 og 30° C, mens mini
mum higger pa 8-15° C. Da dammene
ofte er afskalrmet mod vinden, og van
dets stromning derfor langsom, optral
der der ogsa store temperaturforskelhe
mellem de solbeskinnede og beskyggede
afsnit af dammen. Der kan snihdt vre
10° C forskel mellem sadanne afsnit.
Temperaturen er vigtig for dyrenes
udvilding, og det er et velkendt fif, at
den varmeehskende skorpiontalge skal
soges I de solbeskinnede afsnit. Om
vendt kan mere kuhdeelskende arter op
soges I beskyggede afsnit. Faktisk kan
man I en og samme dam finde forskelhi
ge arter af guhdsmede, hyis hovedudbre
delse higger enten syd eller nord for os.
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Damme med-havvandede sohbeskin
nede afsnit foretralkkes af varmeehsken
de klokkefroer og lovfroer, som er sydhi
ge arter I landet. Hahetudserne har det
ikke tilstralkkehig varmt og kan ikke na
at gennemhobe udvikhingen I beskyggede
damme eller I damme med stejle brinker
og dybt vand, som aldrig bhiver varmt
nok Fog et al. 1997.
I en hilhe temporalr dam med stikmyg
Aëdes communis I Rude Skov har Iver
sen 1971 I foraret pavist forskehle pa
mellem 5 og 10° C mehhem dammens
forskelhige afsnit og mellem overfiade
vandet og bundvandet pa 30-40 cm’s
dybde. pa det haveste vand blev vandet
opvarmet om dagen, men ogsa afkolet
mere om natten. sa myggelarverne kun
ne ved at flytte sig md pa havt vand
mindre end 10 cm om dagen og ud pa
dybere vand om natten ca. 30 cm opna
bedre betingelser for udvlldingen figur
11.3. Da dammen var skygget, forblev
den ret kold, og den maksimale tempe
ratur steg ikke meget over 20° C efter
bogens lovspring den 10. maj. Myggene
gennemhob hele deres udvikling fra ny
khalgget alg til flyvefalrdig voksen pa 40
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0
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Figur 11.3. I lobet at dognet flyttede stikmyg
gene sig fra lavt vand ved kanten til dybt vand i
midten of en lille dam i Rude Skov den 3-4.
maj 1970. Omtegnet efter Iversen 1971.
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dage. Men hvis temperaturen havde
valret hojere, kunne udvikhingen vre

forlobet hurtigere, da udvildingshastig
heden stiger nogenlunde I takt med tem
peraturen mellem 5 og 15° C Wiberg
Larsen 1978 sa under varmere forhold
tager det kun 20 dage, fra algget klalkker,
dl myggen gar pa vingerne. De fire larve
stadier I dammen I Rude Skov varede

A

-

henholdsvis 10, 6, 5 og 9 dage. I denne

periode lever larverne af alge- og bakte
riebelalgninger, ofte I tihknytning til
bladoverfiader, og de gar tit op tlh over
fladen for at udskifte huften I trachéerne.
pa grund af bladenes nedbrydning og
den hihhe fotosyntese er dammens iltind
hold nemhig hart og altid under 50 % ilt
maltning. Efterhanden, som dammen
torrer ud, og vandvohuminet indskraln
kes, falder iltindholdet yderhigere figur
11.4. Puppen tager ikke fode tlh sig I de
ca. 10 dage, puppetiden varer. Man ser
den normalt halnge ned fra vandhinden
I anderoret, som er I direkte kontakt
med luften ovenover figur 1 1.5A.

B

Figur 11.5. Puppe af stikmyg A og svirreflue
larver B han kontakt med luften for at sikne
iltforsyning. Tegning Bente Vita Pedersen.

litforholdene og dyrene
8

-

Overfiaden

//Bunde

April

Maj

Juni

Figur 11.4. lltindholdet van lavt i en dam i
Rude Skov om fon5ret, og det faldt i takt mcd,
at vandstanden faldt, og temperatunen steg.
Ved ligevgt med atmosfren indeholden
fenskvand ca. 10mg pn. liter ved 15° C. Omteg
net efter Iversen 1971.
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Iltforholdene er stalrkt varierende I hobet
af dognet og I dammens forskehhige af
snit. Vi bar allerede hort, at iltindhohdet
er meget lavt I beskyggede damme, som
modtager betydehige malngder organisk
stof figur 11.4. Stikmyggenes harver og
pupper kharer sadanne forhold ved fra
lid til anden at ga op tih overfiaden og
udskifte huften 1 trachesystemet figur
11.5. Larver af syirrefluer lever nede I

bunden, men kan stikke anderoret op dl
vandoverfladen. Anderoret fungerer som
et 4-6 cm langt udskydehigt periskop fi
gur 11.5. Vandkahve og rygsvommere
tager en luftbobhe med under dykningen,

lit

in

de <. at ac

‘tiL

igeeder

Boks 11.1. Vandkalve nder luft
Voksne vandkahve gar op tlh vandover
fladen for at forsyne sig med luft ill
respiration stofsklftet og tager en
boble med sig, nar de igen dykker un
der vandet. Boblen opbevares under
vingerne pa rygsiden I den bageste del
af bagkroppen. De huftfyhdte traché
stammer I dyret udmunder I denne
hufthomme, sa der er kontakt tll vand
kahvens indre og kropscehlerne. Da
luftbobhen giver opdrift svipper vand
kahvens bagkrop automatisk op over
vandet, nar den gar til overfiaden, og
nar den dykker, ma den arbejde sig
nedad for at modvirke opdriften.
Fordehene ved at udnytte lit fra luft
boblen I forhohd til at optage det fra
vandet er flere De Ruiter et al. 1952,
Sand-Jensen 2000a. For det forste
rummer samme vohumen huft ca. 25
gange mere ilt end samme vohumen
vand, nar huft og vand er I fysisk hige
valgt. For det andet bevalger ihtmole
kylerne sig 10.000 gange hurtigere ved
diffusion gennem huften end gennem
vandet. For det tredie muhiggor huft

hommen en direkte kontakt tIl det huft
fyldte trachesystem. Da den voksne
vandkahv bar et veludvikhet hudpanser,
som stort set er uigennemtralngehigt
for gasser, matte den i givet fald udvik
he salrhige tyndhudede partier ehher
galiher I kontakt med vandet, hvis den
skulle optage ilt ad denne vej.
Antager vi, at gasindholdet I vandet
er I higevalgt med huftens ca. 21% Ilt,
79% kvallstof og 0,03% kuldioxid vih
det samme galhde luftboblens sam
mensaltning I det ojebhik, vandkalven
dykker. Men den situation holder sig
ikke halnge. Vandkahven forbruger
nemhig ilt fra boblen og frigor kuldi
oxid ved sin respiration. sa nar 1% af
ihtindhohdet er forbrugt 20% er tilba
ge, er der ogsa tilfort 1% kuldioxld.
Men kuldioxiden bhiver ikke I boblen,
fordi den er meget ophosehig I det om
givende vand. Kvallstofmalngden I
boblen er ualndret, men kvalhstofpro
centen vih vre steget tIl 80% af det
samlede indhold, da ihten falder, kul
dioxiden holder sig hay, og boblen

Respiration

lluften:
lit
21 C/o
Kvmlstof 78 °/o
Kuldiooid 0,035 O/

lnsektet dykken

lnsektet brugen It
fna luftboblen

Gasligevgt reetablenet,
mindne boble

Skitse of iltudvekslingen oven boblen i bagkroppen hos en vandkalv. Omtegnet
eften Dc Ruiten et al. 1952.
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Voksen vandkalv Graphoderes sp.. leg
ning of Jacob Sunesen.

svinder md figuren. Det er en frem
adskridende proces, bvor iltindholdet
falder yderhigere og kvalhstoflndholdet
stiger. Det betyder, at iltmaltningen er
storre I vandet end I boblen, sa fit dif
funderer md fra det omgivende vand
til dalkning af dyrets respiration, mens
situationen er den modsatte for kvalh
stof, som ikke dehtager I stofskiftet,
men afligeveh diffunderer ud af boblen, sa den samlet set svinder I storrel

men nar ihtforholdene er darhige, ma de
hurtigere til overfiaden igen for at hente
en ny iltrig boble boks 11.1.
Vandedderkoppen er ca. 15 mm stor,
og den spinder et net mellem phanterne
under vandet. Den gar gentagne gange
til overfladen og vender tilbage med luft
I et harlag pa kroppen og i en boble melhem bagkroppen og det bageste benpar.
pa den made far den samlet en hel huft
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se. Pga. forskehle I opiosehighed krydser
Ilt lettere end kvallstof mehlem vand og
luft, sa ilten diffunderer hurtigere Ind I
boblen end kvalhstoffet diffunderer ud.
Gasudvekshingen betyder, at vandkah
yen kan modtage mere fit fra vandet
end den oprindehige iltmalngde I bob
hen, sa den kan holde sig neddykket
lalnge, for den ma op for at erstatte
boblen, fordi den bade er blevet for lil
ie og bar faet et for havt illindhohd
ofte nar ihtprocenten er ca. 5. Hvis
ihtindhoidet er undermalttet I vandet
modtager boblen selvfohgehig mindre
Ilt. Det gor den ogsa ved hoje tempera
turer og ved kraftig svomning, fordi
vandkahvens iltforbrug da er stort, og
der er kortere tid til ihtoptagehse fra
vandet. Man observerer derfor, at
vandkahve gar tIi vandoverfiaden efter
et par minutters dykning ved 20°C,
mens de klarer sig 1 10-20 minutter
ved 15° C og endnu lalngere tid ved
100 C. Under 5°C kan de opholde sig
fra timer til dage uden at ga til overfia
den. Under kritiske forhohd kan de
ogsa oge ihtudvekshingen over bobiens
overfiade ved skiftevis at trykke den ud
ved bagkropsspidsen og tralkke den
tihbage under vingerne.

homme, som spalndes op som en 2-4 cm
hoj klokke under nettet figur 11.6.
Vandedderkoppen sidder med bagkrop
pen inde I huftlommen og lurer pa bytte,
som kommer forbi. Hunnerne lalgger
ggene overst I klokken af hensyn til
ggenes iltforsyning. Det varer knap tre
uger for ggene at ldalkke, og ungerne
opholder sig et par uger I klokken, inden
de forlader den for sehv at danne huft

Damme

-

de utallige muligheder

Figur 11.6. Vandedderkoppen lover et
spind under vandet, som den fylden luft
I. Foto Biofoto/Gerth Hansen.

khokker. Vandedderkoppen overlever
ikke I meget ihtfattigt vand, hvor ihten
hurtigt vil diffundere fra lufthommen ud
I det omgivende vand. I ihtrigt vand vih
hufthommen formodenthigt vre svagt
undermalttet med Ilt, sa den modtager
Ilt fra vandet.
Larver af stikmyggen Coquillettidia
richardii tidhigere Mansonia etablerer
et salrhigt samarbejde med vandphanter I
dammen. Larven sidder fast pa stalng
herne og bar savet et huh md til phantens
huftkanaher. Herefter slikker den bag
kropsspidsen md 1 huftkanaherne og forbinder sit eget trachésystem hermed fi
gur 11.7. Larven bhev forste gang fundet
i Europa af C. Wesenberg-Lund I Donse
dam syd for Hillerod, men ban matte
vente et par salsoner, for ban identifice
rede arten. Han satte sig med bhottede
arme ved dammen for at tihtralkke de
voksne myg, indtil ban endehig fangede
en, sa ban kunne fastsha dens identitet.

Lysforholdene 09 algerne
I meget humusrige damme dalmpes hy
set allerede 1 20-30 cm’s dybde til un
der 1 % af lysintensiteten ved overfia
den se ogsa figur 3. 1 1C. Det kalder
pa salrhge tilpasninger hos algerne. De

er da ogsa nalsten ahhe bevalgehige fla
gellater, sa de kan stille sig I de vand
hag, hvor hyset er mest ideelt. De kan
bevalge sig rundt I dammen I hobet af
dognet op og ned I vandet og md
-

A

Figur 11.7. Myggelarven Coquillettidia ri
chardii boner en stilet A p5 bagkroppen md i
plantestngler og forbinder hermed deres
tnachsystem vist med morkeblSt med plan
tens luftkanaler. Detalje of stiletten B visen
de soven, den skrer sig md I plonten og
tndenne, sam holder respinationsroret med
trochéen p5 plods. Eften Wesenberg-Lund
1918 og Chapman 1998.
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Figur 11.8. øjeflagellaten Euglenasanguineaer
normalt grøn, men kan blive rødfarvet af et sr
Iigt lysbeskyttelsespigment, nàr den udvikier
masseforekomst i vandhinden. Her ses masseop

mod bredden eller ud pa det. ãbne
vand for at opsoge de optimale for
hold. De 0,5-1 mm store kolonier af
Volvox er ser1igt iøjnefaldende i dam
mene figur 6.11. De svømmer rundt
med en betydelig hastighed pa op til 1
cm pr. sekund for at finde de lokale
omrAder, hvor lys, temperatur og n
-

ringsforsyning er ideelle.

Dammene huser ogsâ adskillige arter
af øjeflagellater figur 11.8. Navnet
kommer af øjepletten, som de benytter
til at orientere sig I forhold til lyset med.
De udfører amøboide bevgelsen men
kan ogsá svomme vha. svingtráde. De
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blomstring i spejidammen ved Frederiksborg
Slot A og algens udseende under mikroskop
B. Foto Kirsten Christoffersen.

grsgrønne arter har fotosyntese, men
flere af arterne lever i tt tilknytning til
mudderbunden og krver adskillige or
ganiske stoffer f. eks. vitaminer for at
udvikie sig optimalt. Adskillige arter kan
ogsâ leve af bakterier og andre mikroor
ganismer, som de omslutter og fordojer.
T de smá, cm-dybe vandsamlinger, der
udvikier sig i traktorsporene pa marken
og i damme, der modtager aflob fra
moddinger og gyllebeholdere, finder
man ofte massive forekomster af ojefla
gellater og visse chiorococcale gronalger

figur 6.6.
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Livet I vandhinden
Da vandbevalgehsen som nalvnt er be
gralnset, opstar der salrhige hivsmuhig
heder I dammenes vandhinde for et
blandet mikrobieht samfund af alger,
bakterier og encellede dyr. Det kaldes et
neustonsamfund se Guthrie 1989. Nog
he gange fremtralder overfladen derfor
som en fedtet hinde, uden at det behover
at skyldes forurening. Vandhinden mod
tager nemhig meget organisk stof fra land
via huften. Den kan ogsa beriges med or
ganisk stof fra selve vandet, som fanges I
vandhinden, og fra de mikroahger, der
lever og producerer I hinden. De fedtag
tige, vandskyende stoffer vil have en salr
hg tilbojehighed til at bhive ophobet I
vandhinden, men den indeholder ogsa
aminosyrer, sukkerstoffer og blandede
hydrofobe-hydrofihe stoffer, hvor den
hydrofobe vandskyende del khalber til
vandhinden, mens den hydrofile del
stikker ned i vandet.
Det er muhigt at opsamle overfiade
hinden pa en roterende tromle af teflon,
som man kan have anbragt pa en hille
Ijernstyret modelbad. Analyser af det
opsamlede materiale viser, at overfiade
hinden er mellem 0,03 og 0,5 mm tyk,
og den er bedst udviklet pa de mest be
skyttede steder. Koncentrationer af orga
nisk stof, nalringsstoffer, bakterier og
mikroalger er typisk mellem 5 og 25
gange storre I vandhinden end I vandet
nedenunder Sodergren 1993, Münster
et al. 1998. Antager man, at vandhinden
som gennemsnit er 0,1 mm tyk, og ml
kroorganismernes aktivitet pr. volumen
er 20 gange storre end i vandet neden
under, sa svarer den samlede omsaltning
I vandhinden til den, der foregar I et 2
cm tykt vandhag nedenunder. sa den ab
solutte omsaltning I vandhinden er sald

vanhigvis meget lavere end aktiviteten I
vandet og ikke mindst I sedimentet, men
der er ill gengalhd ofte knyttet ganske
speciehhe organismer til vandhinden.
Man kender ikke meget til bakterier
ne og svampene I vandhinden. Man ved
ikke, om de er specielt tilpasset de salr
hige typer af organisk stof og de hoje hys
intensiteter og UV-pavirkninger, som
findes her, men det er sandsynhigvis til
falldet, da bakterierne ofte bar meget
forskelhig evne til at udnytte organisk
stof af forskehhig type.
En del alger bhiver fanget af vandhin
dens overfladespalnding under vandets
eller deres egen bevalgelse. Visse algear
ter bar ogsa salrhige anhalg for at befinde
sig her Kristiansen 1969. Det galhder
gulalgen Chromophyton rosanofli, der
kan optralde som guhdglans pa overfia
den af sma skovdamme. De sma frit
svommende celler kryber gennem vand
hinden og danner et vandskyende ror,
som de sidder ovenpa. Herigennem ra
ger tynde strenge med celheindhohd
pseudopodier ned I vandet. Cehlerne
sidder side om side, og guhdglansen op
star, fordi deres kromatoforer med foto
syntesepigmenter alle stiller sig I samme

vinkel I forhold til Sohen figur 11.9.
I nalrmgsrige damme danner adskihi
ge ojeflagellater et pulveragtig hag pa
vandoverfiaden, som skyldes, at cehlerne
har krummet sig sammen og omgivet sig
med en shimmasse. Hvis de valdes med
vand, stralkker de sig og svommer igen.
En af ojealgerne, Euglena sanguinea, kan
danne en blodrod hinde, hyis farve skyl
des lysbeskyttende farvestoffer bl. a.
astaxanthin, som ogsa tralffes I bhadene
hos hojere planter. Disse farvestoffers
vigtigste funktion er ikke at absorbere
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Boks 11.2. Skojteløbere ror sig frem
Skojtehobere ehler damtalger, som de
ogsa kahdes, er almindelige pa overfla
den af skyggefuhde damme. Den al
mmndehigste art er Gerris lacustris

foto. Damtalgen bar en ca. 1 cm hang,
tynd krop, og den hviler pa vandhin
den med de lange mellemste og bageste
benpar. Dyret vejer fit mg, og den lange

BenbevgeIse hos damtge, der bevger sig
mod hojre. 1: hvile, 3-4: forben fri of vandover
flade, 3 til 4: knofttog med midterste benpar, 5:
midterste benpor loftes og trkkes frem, mens

forreste benpor hviler p5 overfloden. Efter Nach
tigoll 1974. Foto Biofoto/Jens Meulengnacht
Madsen.

1
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kontaktflade mellem benene og vandet
betyder, at overfladespndingen uden
problemer kan bare dyret oppe. Det
første benpar er kort og kraftigt og be
nyttes til at gribe og fastholde byttet,
som udsuges med tgens spidse snabel
Guthrie 1969, Chapman 1998.
Nâr dyret beveger sig føres det
midterste benpar frem til det første
benpar, som løftes fri af vandet fi
gur. Herefter skubbes det midterste
benpar i kontakt med vandhinden
meget pludseligt bagud iii det bageste
benpar. Herved skabes en huihed i
vandhinden, som forplanter sig bagud
og driver dyret fremad. Herefter løftes
det midterste benpar fri af vandet og
føres igen op foran dyret, sâ det er
-

-

høje lysintensiteter, men at uskadeliggø
re de iltradikaler, som produceres i sr
hg stor mngde i starkt lys.
Der findes flere dyr, som er tilpasset
livet i vandhinden figur 11.10. Blandt
de encellede dyr findes den skalkkdte
amøbe Arcella, som kryber afsted med

-

ae uta hge muhgheder

kiar til at tage endnu et Aretag. Hvis
bevgelsen foretages meget voldsomt
springer damtegen fremad i stedet for
at ro sig fremad. Dyret kan dreje ved
at holde benene stille pa den side, der
skal drejes til igen omtrent efter
samme princip, som man bruger til at
manøvrere en robàd.
Damtgerne frdes ofte i smà flok
ke langs bredden. De ser godt og be
nytter synet til at spotte byttet med.
Men de reagerer ogsâ pa bølger, som
forplanter sig henover vandoverfiaden
fra et hue sprellende dyr, der er faldet
ned pa vandoverfiaden. I forbindelse
med parringsspilet benytter de tryk
bølger pa vandoverfiaden til at ud
veksle signaler.
-

pseudopodierne i vandhinden og skal
len nedad. Den der en blanding af al
ger og bakterier. Der findes tairige frit
svømmende cihiater som Coleps og Eu
plotes, som isr lever af de ttte bakte
riebestande. Der findes ogst former,
som sidder fast i vandhinden sásom
Figur 11.9. Gulalgen
Chromophyton rosa
nofiidanner guld
glans p overfiaden
af damme, fordi kb
roplasterne i able cel
icr løftes op over
vandhinden og hol
des i samme vinkel i
forhold til Solens
strler. Indsat vises
algen i en petriskb I
baboratoriet. Foto
Jørgen Kristiansen.
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2

3
Figur 11.10. Dc encelbede dyramøben Arcel
Ia 1 og cibiaten Stentor2 er sammen med
dafnien Scapholeberis mucronoto 3 abmin
debige I dammes vandhinde. Efter Wesenberg
Lund 1952 og Bente Vita Pedersen.

Stentor og det kolonidannede klokkedyr
Vorticella figur 6.14. Der lever endvi
dere smâ krebsdyr som dafnien Scapho
leberis mucronata og muslingekrebsen
Notodromas monacha. De har fiellestrk
i bygningen, som er tilpasninger til det
samme miljo. Hos begge former er
skjoldets abne bugrand heft lige og for
kunget i en bagudrettet torn samt besat
med fine børster, som gør det muligt
for dyrene at henge i overfladespn
dingen med ryggen nedad og bevge
sig fremad som pa et par meder, mens
de der partikier og organismer i vand
hinden.

Hvirvlerne
Hvirvlere er ca. 1 cm lange biller, som
er tilpassede til at heve i vandhinden. De
ligger med ca. halvdelen af kroppen Un-

242

der vand, sadan at det overste af de to
par ttstil1ede øjne kigger op i huften,
og det nederste par kigger ned i vandet.
Dyret er afrundet som en torpedo for
at skabe minimal modstand ved svøm
ningen figur 11.11. Første benpar er
udviklede til at gribe byttet, som bestar af smakrebs og myg fra dammen
og andre dyr, der er faldet ned pa van
det. De to bageste benpar er specielt
udformede, brede, flade svommeben,
som er forsynet med en bred harlignen
de brmme pa kanten. Nar benene be
vger sig bagud, vender de den brede
side ill og harbrmmen vinkelret mod
bevegelsesretningen, sa vandet skovhes
bagud med maksimal hastighed Nach
tigall 1962, 1974. Under tilbagetaget
kantstilles benene, og harbremmen fol
des sammen som en vifte for at yde mi

47
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Figur 11.11. Hvirvberen GyrinusA og detail
bilbede af svømmebenet og dets relative areal
eksponeret til vandet, nr dyret sparker bagud
gennem vandet under svømmetaget og trkker
benet tilbage med sammenfobdede svømmebør
ster B. Efter Nachtigall 1962.

Ba nme

nimal modstand, og samtidig bevges
benene langsommere for at mindske
vandmodstanden. Benene bevger sig
30-60 gange i sekundet, hvorved hvirv
leren kan opna en tophastighed pa 1 m
pr. sekund pa vandoverfiaden Evans

1975.
Nar hvirvleren bevger sig med mak
simal hastighed, skaber den en hang rk
ke bølger, som rkker op til 6 krops
kungder frem foran dyret. De korte an
tenner holdes ret frem foran dyret i
vandhinden, hvorved hvirvheren kan re
gistrere returbøhger, som reflekteres fra
forhindringer, bytte og rovdyr foran den

e uta iq mul Qtele

Guthrie 1969. Hvirvleren reagerer sa
effektivt pa denne information, at den
undgar forhindringer, nar den bev2eger
sig med stor hastighed om flatten. En
flok hvirvhere, som droner afsted i hver
sin private cirkel med stor hastighed
uden at kolhidere, viser, hvor pracist na
vigeringen fungerer.
Nar hvirvheren svommer under van
det, bevger den sig lige frem, men pga.
større vandmodstand med en ca. 10
gange lavere hastighed sammenhignet
med den i vandhinden. Hvirvlerne er
udmarkede flyvere, og de flytter sig i be
tydelig grad mellem dammene.

Vandinsekter, krebs, fisk og fugle i damme
Artsrigdom, artssammensetning og fø
dekdekungder er vigtige biohogiske for
hold, som varierer med dammenes stor
relse og udformning. øget størrelse be
tyder sdvanligvis, at dammene bliver
dybere, far et større vandvolumen og har
mindre risiko for at tørre ud. Dyr og
planter pa bunden far mere plads i store
damme end i sma, hvorfor de store bade
rummer flere individer og flere arter end
de sma. Den samme effekt ses i selve van
det større vohumen giver flere individer
og flere arter. Større dybde kan ogsa øge
variationsmuhighederne mht. lys, tempe
ratur og ihtindhold og derved sikre eksis
tensen af arter med forskellige mihjøkrav.
Sammenlignet med sma damme in
deholder store damme derfor en storre
forskelhighed af hivsmiljoer med vane
rende bundtype, eksponering, beskyg
ning og undervandsbevoksning, som
øger livsmulighderne for forskelhige an
ter Fairchild et ah. 2000.
-

Endelig er de store damme normalt
permanente dvs. de er til stadighed
fyldt med vand og det giver hivsmuhig
heder for flere arter end i sma damme,
der enten hejlighedsvis ellen hver eneste
sommer tørrer ud. Det betyder ikke, at
de sma udtønnende damme biohogisk set
er mindre wurdifulde. De indeholder
tvertimod en lang rkke sjldne arter,
som er tilpassede til udtørring, f. eks.
damrokker og ferejer, hvis g bade talen
udtonring og frost, og de rummer ogsa
mange arter af froer og tudser, der har
ynglet i dammen om foráret, føn den
tørrede ud. Set med froøjne er det en
vendifuld egenskab ved de sma ud
tørrende damme, at de normalt er fri for
fisk, som ader haletudser; desuden op
nar de solbeskinnede, lavvandede sma
damme en høj temperatun, som begun
stiger haletudsernes udvikhing Fog et al.
-

-

1997.
Fortsttes s. 247

-
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Boks 11.3. Guldsmede i vandet 09 i luften
Guldsmedene omfatten 50 arten i Danmark fondelt pa to grupper. De lever
bade i vandløb, søer og damme. De
egentlige guldsmede Anisoptena, 32
arter en store, kraftige insekter med en
huntig, mairettet flugt figun A. Vand
nymferne Zygoptena, 18 arter en tyn
de insekter med en mere flagrende flugt
figun B. Larverne hos vandnymferne
han tne karakteristiske g1leb1ade i bag
kroppen, som star for ca. hahvdelen af
iltoptagelsen, mens resten fonegan oven
knopsoverfiaden. Larverne hos de
egentlige guldsmede mangler sadanne
halevedhng. De fan istedet hj1p til
iltoptagelsen ved at pumpe vand ud og
md ad endetarmen, som han et udvidet
kammen med glleagtige indfoldnin
gen gennemwevet af tnachéer.

A. Larve og voksen af abmin
debig fbodgubdsmed Gom
phus vulgatissimus med
skitse af masken, sam kan
skydes ud og gribe byttet.
Tegning Bente Vita Pedersen
og Jakob Sunesen.
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Alle guldsmede en novdyr bade som
lanven og voksne Askew 1998. Men
deres adfard athnger af arten og
veksler med individernes stønrelse, til
gngehigheden af bytte og nisikoen for
predation Johansson 1993. Hvad
artsfonskellene angar, sa lever nogen
anten nedgravet i bunden med kun de
sma ojne stikkende op og ventende pa,
at et bytte skal komme forbi; hos hare
de anten af skugten Gomphus spiller fø
lesansen en vigtig nolle for at udløse
angrebet. Blandt de fnitlevende, stonøj
ede anten sidden nogen gennemgaende
stille og angniber kun, nan byttet kom
men inden for angrebsafstanden pa ca.
10 mm for de mindste og 60 mm for de
stønste anter. Andre anter en mere aktive
og fritlevende. De dnagen fondel af, at

1 mm

kunne fange flere byttedyn og denmed
vokse hurtigt, men en til gengeld mere
udsatte for predation fra fisk ellen støn
ne guldsmede af samme ellen anden ant.
Indenfon den enkelte art athnger
guldsmedenes adfterd imidlertid ogsa
afpredationsnisikoen, da: 1 aktivite
ten kan stige om flatten i fonhold til om
dagen, og guldsmedene kan bhive mere
stillesiddende ved høj pnedationsnisiko,
og 2 aktive, frithevende arten kan ud
vise en serhig adfnd for at undshippe
novdynet sasom at sno sig omkning
plantestenglen, sla med bagknoppen og
for visse antens vedkommende svømme
bont. Hvis den bade en lay taethed af
bytte og høj tthed af fisk, han guld
smede et svnt valg, men flene anten ta
gen simpelthen chancen og bhiven mere
aktive for selv at fi mad med nisiko for,
at de falden i novdynenes kaben.

d

si ge mu c ed

Nan guldsmedene jagen vha. synet
neagenen de pa byttets bevgelse, ikke
pa dets fanven ellen form. Nan de angni
ben onientenen de sig i fonhold ill byt
tet, gan fremad og slyngen det srhige
fangstongan masken ud for at gnibe
byttet. Masken liggen nonmalt foldet
op under munden, mens den skydes
eksphosivt ud pa 15-20 millisekunden
ved et angneb, hvonved byttet gnibes af
de to bevgehige knoge pa labialpalpen
ne figun A. Lanvenne fangen stone daf
nien, vandloppen, andre knebsdyn og
insektlarven, og de stønste anten tagen
fiskeyngel, haletudsen og andre stone
insekten; dvs. dyn i stønnelsesomnadet
fra 2 til 40 mm.
De voksne guldsmede en fremnagen
de flyvene, som nonmalt gniben og hol
der byttet i luften med de fremadnette
de ben. Byttets bevgelse registnenes af

B. Larve og voksen af rød vand
nymfe Pyrrhosoma nymphula.
Tegning Bente Vita Pedersen og
Jakob Sunesen.
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C. Vandnymfer rede til parringsfbugt. Foto Finn Pedersen.

de stone sammensatte ojne, som kan se
mere end 20 m frem. De egenthige
guldsmede fangen mange fonskellige
flyvende insekten. Fra udlandet en den
endog besknivelsen af stone guldsmede
arten, som han løftet en hille fro op fra
jorden ellen han fanget en kolibni i luf
ten. Vandnymfenne tagen isn siddende
insekten fna vegetationen ellen vand
ovenfladen.
Da guldsmedene en store insekten
lever de ogsa ganske kunge. Larvetiden
tager ofte 1 ellen 2 an, men for de stønste
anten vanen den op til 3-5 an. De voksne
guldsmede lever maksimalt 30 til 60
dage. Fugle en de vigtigste fjenden. De
stønste guldsmede han et vingefang pa
10 cm, men vejen alligevel under 1
gram, da det luftfyldte tnachésystem en
veludvikiet. De en fremnagende flyvene,
som kan sta stille i luften, flyve net op,
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flyve bagkuns og opna en topfart pa
35-40 km i timen. De undslipper de
fleste fugle pa nn kunkefalk og bkuden.
Guldsmedenes flyveevne betyden
ogsa, at de flytten sig effektivt mellem
fonskelhige damme i landskabet, og de
kan tilbageliegge lange afstande. Man
kan møde stone Aeshna-anten fjennt fra
yngledamme, nan de afpatnuljenen
jagtmankenne langs skovbnyn. Pa oen
Helgoland, som liggen 50 km fra Tysk
hands hovedland, han man negistrenet
35 tilflyvende guldsmedeanten, mens
blot en ant ynglen fast pa oen
Schmidt 1980. Man han ogsa obsen
veret guldsmede, som flyven mod
nond op gennem alpepassene tidhigt
pa sommenen og vender kunsen mod
syd i sensommenen. Endehig en den
besknivelsen af guldsmede, som han
knydset Østensøen.

B ,rnm

Størrelsen af dam me og
fødekaedelaengden
For nsten alle typer af organismer gailden det, at antsantallet stigen i en given
natuntype, nan dennes stønnelse og ud
bud af fonskellige levesteden stigen Ro
senzweig 1995. Denne sammenhng
glden ogsa for fenskvandsorganismen,
den lever i stønnehsesspektnet fra ganske
sma damme oven stønne damme ill
egentlige søen. Men antsantahlet stigen
meget mindne med arealet blandt sma
encehhede alger og dyn end blandt store
flencellede insekten og hvinveldyn. Blandt
planktonalgen og dyneplankton placenet i
bunden af fodekdenne stigen antsantal
let typisk med melhem 12 og 25 %, nan
areahet lO-dobles, men oven et vist aneal
en stigningen endnu mindne ellen udebli

15,8

I
I
III

C

ue uimll q mu qhede

yen heht Sand-Jensen 2000 a, b. Blandt
fisk og fughe placenet i toppen af fodeka
derne stigen antsantallet typisk med melhem 60 og 250 %, nan anealet lO-dobles
figun 11.12. Fisk og fugle han stønne
anealknav end sma planktononganismen,
og fisk han ogsa meget vanskeligere ved
at sprede sig end de ovenmevnte orga
nismer. Den vil denfon vne en genenel
tendens til, at fonholdet mellem antallet
af fiske- og fugleanten i fonhold til antal
let af planktonanten stigen med vandom
nadennes aneal.
Det en eksempelvis kanaktenistisk, at
de mindste damme under 500 m2 sd
vanligvis en heht uden fisk og vandfughe
Skniven og Skniven 1981, Nielsen 1993a,
b. Den mest almindelige ynglefugh i
smadamme under 1.000 m2 en gnønbe
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-
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Damstarrelse, m2
Figur 11.12. Det gennemsnitlige antal ynglende vandfuglearter sam funktion af over
fladeareabet i størrelsesgrupper af damme og smsaer med 20-80 bokaliteter i hver.
Udtørrende ebler nsten opfyldte damme er udebadt. I damme med et areal p5 under
1.000 m2 I er den gennemsnitbige stigningstakt I artsantal med øget areal p5 0,37 p5
dobbebtbogaritmiske akser; med et areab p5 meblem 1.000 og 64.000 II er den 0,25,
og med et areal derover Ill, kun to punkter er stigningstakten 0,20. Sammenstiblet
efter ca. 400 lokaliteter I Skriver og Skriver 1981.
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Figur 11.13. Oct gennemsnitbige antab ynglepar af bible, gr5strubet og toppet Iappe
dykker som funktion af overfladearealet I størrelsesgrupper af damme og sm5søer
med 20-80 bokaliteter i hver. Sammenstiblet efter data i Skriver og Skriver 1981.

net rønhøne, mens de lidt stønne damme
oven 1.000 m2 ogsa tit nummen ynglen
de gnaand, damme oven 2.000 m2 num
men ynglende blishøne, og smasøer oven
16.000 m2 han knopsvanen figun 9.4.
Blandt lappedykkenne oges hyppighe
den af yngelpan ogsa med vandomna
dets aneal, og den sken tilhige et kanakte
nistisk skifte fna lihhe lappedykken, den
kan Mane sig i sma damme, oven gna
stnubet lappedykken, den findes i stone
damme, til toppet lappedykken, den
sdvan1igvis kun ynglen i søen pa flene
hektan figun 11.13. Mens den gnastnu
bede lappedykken ofte tnnges ud af
den toppede lappedykken i stønne soen,
kan den hille lappedykken godt ovenleve
hen i skjul inde i nonsumpen.
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Fisk i damme
Damme kan som nvnt helt mangle fisk.
Det kan skyldes, at de en sa sma, at den
mangler fødegnundlag for fisk Det kan
ogsa skyldes, at fiskene aldnig en kommet
fnem til dammene, fondi de en for sma el
len kun han eksistenet i kont tid. Det kan
endelig vne, at fiskene han vnet den pa
et tidspunkt, men en uddode, fondi be
standen van for lille, ellen den blev maske
namt af iltsvind ellen udtonning.
Nogle af de fiskeanten, som klanen sig
bedst i dammene en tnepigget og nipig
get hundestejhe, kanusse, skalle, abonne
og ai. Man kan ogsa møde udsatte guld
fisk, og i stønne damme lever gedde. Ka
nussen han den snlige egenskab, at den
kan tale iltsvind i lang tid, hvonunden

Damme

den sian oven pa fongning af glykogen i
highed med visse dansemyg og bønsteon
me, nan de opleven iltfnie fonhold i søen
nes bund se side 176.
Fiskene kan have voldsomme effekten
pa dammenes udseende og fødekdennes
sammenstning, men en del af disse ef
fekter en faktisk spansomt undensogt, og
den en modstnidende nesultaten i iittenatu
nen Pierce og Hinnichs 1997. Den en til
syneiadende enighed om, at fiskene isn
pavirken fritlevende insekten og padden
meget knaftigt, mens de i mindne grad pa
vinken smadynene i bunden. Fiskene han
ston indflydelse pa eksempelvis løvfroens
ynglesucces. I en undensøgeise af 25 skan
ske damme med samme miljøfonhohd,
men hhv. med ellen uden fisk, van den yng
iende hovfnøen i godt 83 % af dem uden
fisk og kun i 23 % af dem med fisk Bnön
mark og Edenhamm 1994. Denimod en
pavinkningen som nvnt mindre udtait
ellen helt fravnende hos de arter, som le
ver inde i dammenes vegetation, som ud
gøn et fontninligt skjui tabei 11.1.
Dammenes bioiogi ndrer sig ogsa
pa kont sigt meget mere, hvis man ud
setten fisk figun 11.14, end hvis man
15ennen dem. I det fønste tilflde en arten
ne og bestandene siet ikke indstillede pa
fiskenes predation, hvonfon de reagenen
vohdsomt. I det andet tilflde en de md
stillede pa pnedationen, og hvis dyne
samfundene skal endne sig, ma det ske
ved nyindvandning ellen etabiening af
nye nelationen mht. konkunnence og pre
dation mehlem artenne. Hvis fiskene for
svinden kan det vane adskillige an, før de
anten, den en snligt folsomme oven for
fiskenes predation, han naet at indvan
dre og opbygge betydelige bestande.
Hvis man denimod udstten fisk i en
dam, den tidhigene han vnet fri for fisk
og denfon han tette bestande af fiskefol
-

-
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somme anten, vil fiskene pa a ugen kun
ne gøne et voldsomt indhug i disse.
Fiskenes indflydelse athngen selvføl
gehig ogsa af fiskeanten, dens bestands
tthed og byttets folsomhed. Sma fisk
som hundestejlen han en mindne effekt
pa dammene end karussen og guldfisk,
men hundestejlennes indflydelse stigen
med denes antal. I en blot 200 m2 ston
dam blev den udsat nogle fa hundestej
len, men alhenede ét an senene van bestan
den pa titusind. Denne ndring betød,
at salamandrenes antal og yngehsucces
faldt brat Fog, pens. medd.. Lovfrøen
hvmmes ogsa af hundestejlenne, men
den opnetholder dog en vis ynglesucces.
Kanussen pavinken smadynene endnu
mere end hundestejlen. Hvis kanussen
udsttes, fonsvinden lovfnoenne i løbet af
nogle an. Lovfnøens haletudsen en snligt
udsatte, fondi de holder af at stille sig
iodnet i vandet og de onganismenne og
bekugningen i vandhinden, hvonved de

Med Uden/
fisk f fisk
Artsantab antab/besøg
Gennemsnitsvgt rng/individ
lotalmngde mg/rn2
Rovdyrmngde mg/m2
Grssermngde mg/m2
Mngde af abbe smSdyr mg/rn2

9,2
6,8
183*
100*

12,0
12,9*
516*
346*

27
9170

5
7000

label. 11.1. Betydningen af fisks tilstedev
rebse for biblernes artantab, gennemsnitsvgt,
totale mngde, og mngdefordebing mellem
rovdyr, grssere og andre fødegrupper I 18
damme. Den sambede mngde af able sm5dyr er
vist nederst. Mngder er I rng friskvgt. Statis
tisk sikre forskeble melbem sm5dyrenes fore
komst i damme med og uden fisk er vist med
stjerne; damme med fisk har gennemg5ende
frre rovdyr, mindre størrelser og sambede
mngder af biller, mens den samlede mngde
sm5dyr ikke er forskelbig. Efter Fairchild et al.
2000.
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Antal fisk pr. ndhegning
Figur 11.14. Amerikansk damforsøg, sorn belyser effekten affiskeudstninger Le
pomismocrochirus i indhegninger p5 antalbet af haletudser af løvfrø Hyla versicolor,
voksne sabamandre Notophtalmus viridescens, haletudser af frø Rana catesbeiano
sarnt rovinsekter. Omtegnet efter Smith et ab. 1999.

eksponenen sig maksimalt for angreb fra
fisk. Khokkefrøen en endnu mere sanban,
men den han tihpasset sig pa en sadan
made, at hunnenne undladen at kegge g
i damme med kanussen. Tih gengld en
sknubtudsen tilpasset tilstedevrelse af
fisk, da dens haletudsen en ildesmagende
og giftige. I sin indbyndes konkunrence
med fnoenne vil sknubtudsen denfon have
fondel af, at kanusserne anden dens føde
konkunnenten, mens den selv gan fri Fog
et al. 1997.
Udsantning af kanusser i isolenede
damme ma frarades, og udsantning af
guldfisk en ikke tilladt, da de ikke hønen
tih den natunlige fauna og han negative
vinkningen pa den. Endvidene gøn de ofte
vandet grumset og ukiant ved at node op
i bunden og ande meget af det dyneplank
ton, som kunne hjanlpe med tih at holde
planteplanktonet i skak og vandet Mart
Fog, pens. medd..
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Krebs i damme
Knebs optnanden bade natunligt og "kun
stigt" i damme. Desuden findes bade den
opnindelige eunopaniske flodknebs figur
11.15 og signalknebsen, som en indfont
fra Nondamenika og passivt han spnedt
knebsepest tih den opnindehige ant, som en
tnuet bade pga. sygdommen og konkun
nencen fna signalknebsen, som en en hun
tigene voksende og mere agressiv ant. Det
en ulovligt at udsantte signalknebs.
Begge knebseanten han et meget bnedt
fodevalg Nystnom et al. 1999. De anden
planter, fasthanftede miknoalgen, smadyn
og dødt onganisk stof. De fonetnankken
smadyn, nan de en til stede i tilstnankkehigt
antal, og de vokser bedst pa denne kost.
De fonetnankker fasthanftede alger frem
for de stonre planter, som de fønst slar
sig pa, hvis fødeudbuddet en for hilhe i
fonhold ill knebsebestandens stonrelse.
Nan man derfon opheven massiv ned-
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Figur 11.15. Den europiske fbodkrebs.
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gnansning af planterne, skyides det for
tantte knebsebestande, som fas ved ud
iangning af kunstigt mange skjui. I flere
fonsog han det vist sig, at knebsene des
uden fonetnankken at ande knansnalalgen
frem for egenthige vandplanten sasom
vandpest. hvonfor knebsene ogsa kan pa
vinke hyppigheden af de fonskeliige anten
i vegetationen.
Knebsene fonetnankken ogsa visse dyne
typen og -anter frem for andre. Dc han
svannt ved at fange de fnitsvømmende
smadyn, og fonetroekken sneghe af isann
den tyndskallede type. Krebsenes inten
sive predation pa snegle kan denfon føne
til ogede manngden af fastvoksende mi
kroahger pa planternes ovenfladen, fondi
de nu i mindre grad gnansses af sneglene
Lodge et al. 1994.

Almindelige og sjaeldne padders biologi
Danske padder omfatten bade almindehi
ge, vidtudbnedte anten og meget sjanldne
anter, som en begnannset til bestemte
landsdele figun 11.16; Fog et al. 1997.
Skrubtudsen høren til de ahmindehigste
anten, og den ynghen bade i soen og damme, da den pga. de giftige haletudser kan
ieve sammen med fisk. I damme uden
fisk kan haletudsenne biive andt af ston
vandsalamanden, guidsmedeiarven og
vandkalve, som ikke afsknankkes af gif
ten, og de udsanttes for konkurrence fra
butsnudet fro. Haletudsenne hos but
snudet fnø og andre anten udskillen ke
miske stoffen, den hanmmen udviklingen
af andre haletudsen, hvis udvikiing henmed sinkes. Denne kemiske knigsfoneise
skah sikne, at kun de stønste individen ud

vikies, hvis pladsen en trang. Sknubtud
senne benytten ikke denne metode; tvannt
imod talen antsfanlherne hinanden, og ha
ietudserne samles i stone stimen, den kan
soge md pa det varme, have vand om da
gen, og ud pa det dybe vand om natten,
nan vandet ved bnedden alkohes.
Sknubtudsen udvisen tnofasthed oven
for ynglestedet, som jo netop en storne
vandsamlinger, som fonventes at vanne til
stede hvent an. Nan dc sma tudsen gan pa
land, vanlgen dc en bcstcmt vandningsret
ning og Ijernen sig op til en km fra dammen. Nan de senene bliver voksne, hu
sker de denes vandning og folgen den
samme nute tilbage til den dam, de kom
fra, nansten uanset fonhindningenne.
Nonmalt annsen de ikke andre vandhulher
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Figur 11.16. Samling afde voksne padder omtabt i teksten. Skrubtudse 1, strand
tudse 2, butsnudet frø 3, løvfrø 4, kbokkefrø 5 og bible vandsalarnander 6.
Fotos: Loke Film.

undenvejs, og tilbage i fødedammen op
søger de oven i købet de afsnit, hvon de
selv blev klankket. Fiytten man sknubtud
sen fna ét omnAde i dammen ill et andet
omnade, hvon den ogsa ynglen sknubtud
sen, vih de straks svomme tilbage til det
omnade, de kom fra. Og flytten man en
angkeggende hun oven i en anden dam,
vil den stoppe anglangningen og vandre
tihbage oven land til sin egen dam, ogsa
selv om strankningen en pa flene km. pa
tnods af denne trofasthed kolonisenen
skrubtudsen alligevel huntigt nyaniagte
damme. Det kunne tyde pa, at den tnods
alt i bestanden findes en pnocentdel af
"tnolose" individen sikkert de yngste.
-

252

Strandtudsens udbredelse og adfannd
en heht andenledes end sknubtudsens.
Den fonetnankken midlentidige vandhuh
len og nygnavede vandhuiien med lavvan
dede partien og ninge vegetation. Nygna
vede soen i gnusgnave en yndede yngleste
den, men den ynglen ogsa i nanningsfatti
ge hede- og skovsøen med sandbund og
en danlig udviklet nørskov. Hvis en han i
yngietiden finder et nyt vandhuh, vil den
kvankke knaftigt og kahde andre hanner
og hunnen til inden for de nannmeste pan
km. Ynglen buyer til sma tudsen i løbet
af blot 5 ugen, sa det gøn ikke noget, at
vandet heneften tonnen ud. Denimod kan
det vanne et problem, hvis den en penma

Darume

nent vanddankke, sa butsnudet frø md
vandren, for dens hahetudsen udkonkun
nenen stnandtudsens. Stnandtudsen en
isanr sjanhden i de østhige dde afhandet
Fog et al. 1997.
Butsnudet fnø en den almindeligste
paddeart i Danmank. Den kan yngle i de
fleste vandsamhingen fna helt sma pa blot
10 m2 til helt stone, egenthige soen. Den
fonetnankker at yngle i en havvandet bred
zone, som genne ma vanne gnansbevokset.
I soen med fisk ynglen den pa steder med
tant sumpvegetation, hvon haletudsenne
kan søge skjul for fiskepnedation. I Danmark langgen butsnudet fro typisk ang 1020 april, mens anglangningen i det nondhi
ge Svenige fonegan 1 maned senene. }Eg
genes klankning varen ca. 10 dage ved en
tempenatun pa 100 C, og den efterfolgen
de lanveudvikhing vanen 50-60 dage ved
15 C, hvilket betyder, at de sma danske
frøen gan pa land omkning Sankthans.
Fnøerne begynden at yngle eften denes
anden ovenvintning, men de fleste hunncr ynglen dog fonst eften tre ellen fine
ovenvintningen. Omkning 1 % af froenne
nan en alden pa 8 an i natunen, og man
han negistnenet 11 an gamle individen.
Lovfnoen en et sjanldent og fascine
nende dyn. Fascinationen bestar i, at de
en hidt eksotiske for landet, da de en sma
35-40 mm og i stand tih at knavle
nundt pa stannglen og blade i vegetatio
nen, hvon de holder sig fast vha. hanfte
skivenne pa føddenne. Løvfrøen fore
kommen i det meste af Syd- og Central
europa, og nondgnannsen liggen i Skane
og Danmank. Løvfnøen en dog ikke
tranngt fnem til Dc Bnitiske Øen. I Danmark van den tidhigene udbnedt overall
bontset fna Nond-, Vest- og Midtjyiland,
men den en siden 1950 fonsvundet fna
ca. 97 % af sine ynglesteden. Den uddo
de pa Djunsland, Faisten og Vest- og
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Nondsjaehland kort eften 1960 og fra Fyn
ca. 1970. Stonne bestande han ovenlevet i
Sydøstjylland, pa Als, pa Lolland og pa
Sydbonnholm. I høbet af 1990’enne en til
bagegangen stoppet, og den han vannet
fremgange pga. etablening af nyc, gun
stige vandhullen, pleje af de gamle vand
huller og udsantning af dyn pa isann
Bonnholm, Lolland, Sydsjanlland og om
kning Anhus. Den samlede danske bestand en pa mindst 10.000 kvankkende
hanner fondelt pa ca. 1.000 ynglevand
huller Fog, pens. komm..
Lovfroen kan yngle i smadamme,
hvon vandet en rent, vanmt og helst uden
fisk. Den fonetnankken en lavvandet bredzone med net kort vegetation af gnanssen
ellen undenvandsplanten f. eks. vandna
nunklen. Lovfren talen ikke ret meget
skygge fra tranen ved dammen. Vand
ovenfladens tempenatun skai vanne oven
14° C ved monkets frembnud, for at han
nen vil kvankke, og anglangningen fonegan
forst, nan tempenatunen bliven ca. 170 C,
men anggene klankken til genganld hurtigt
i løbet af 3-4 dage. iEgkegningen fonegan
i maj-juni, haletudsenne fonvandlen sig
til fnoen i penioden fna 20. juhi ill 15. au
gust. Knavet om rent vand betyden, at
damme, den tilfones for mange god
ningsstoffen fra landbnuget og husspihde
vand, fungenen danhigt som ynglested, da
anggene nadnen, eiler de sma haletudsen
gan til. Haletudsenne opholden sig genne
pa de abne steden i dammen, hvon de af
granssen belangningen af alger og bakteni
en pa piantestannglenne og i vandhinden.
Dc en denfon folsomme oven for novdyn
som fisk og stone vandkalve.
Klokkefnoen en den sjanhdneste padde
i Danmank. Den en giftig og kendes pa
sine smukke onangefanvede monstre pa
bugen. Den en gaet kollosalt tilbage i ho
bet af de seneste 100 an, hvon den bl. a. en
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Boks 11.4. Løvfrøens omrokeringer
Lovfnoen en et eksempel pa en ant, som
udnytten en khynge af tanthiggende
damme. Hvis hovfnoen og andre arten
van ekstnemt stedfaste og altid kun
ynglede i de damme, de selv voksede
op i, ville de aldnig kunne bnede sig til
nyc vandhullen i tennannet. Dc ville til
sidst uddo, hvis darhige fonhold i denes
hjemmedam fonhindnede dem i at
yngle i flere an i tnank, ellen denes hjem
medam voksede maske til, sa den blev
penmant ubrugelig. Hvis de pa den anden side vandnede tilfanldigt omkning
og lagde ang hvon som heist, sa yule
mange g ga til spilde pga. uegnede
miljofonhold, og anten vihie ikke kunne
Mane sig. For at haletudsenne skal ud
vikie sig til nye lovfnoen, en den nemlig
specifikke knav til tempenatur, vand
kvalitet og fnavann af fisk.
Lovfnoerne han en blandet strategi,
hvon i hvert fald de gamle froen en net
stedfaste Fog, pens. komm.. Dc ud
vanlgen ofte en udpnanget velcgnet dam,
hvon nansten al ynglen bhiven til og han
succes. Nogle f hannen kvankken dog i
mindre velegnede damme, og den
kommen ogsa hunnen og keggen ang
hen, men ynglen don. Den optnandcn alt
sa en basisdam og nogle satelhitdam
me, hvon bestandene i de sidstnanvnte
kun opnetholdes takket vanne ynglesuc
cesen i basisdammen, den hele tiden
kan levene et ovenskud af individen til
satellitdammene. Hvis basisdammen
denfon forunenes kan hele bestanden
uddo. Men i sannligt gunstige an kan
det dog vanne, at nogle af satellitdam
mene nesulteren i nyc fnoen. I tidens lob
vil visse sattelitdamme ogsa udvikie sig
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i en gunstig netning, sa de bhiven ill ba
sisdamme med ynglesucces nansten
hven an. Dammenes egnethed og by
froens fondehing og ynglesucces mel
hem dammene en denfor ikke statisk
over tid.
Froennes levetid en kort. Hvent an
vii de fleste hannen yngie for fonste
gang, og unge hanner en mindne sted
trofaste end anldne hannen. Hvis den i
vade an opstan ovensvommehsen pa nyc
lavvandcdc steden, vii de hurtigt blive
vanme om foranet, sa de froen, den iii
fanldigt finder frem, vii kvankke knaftigt
og hidkalde stonnc andele af omnadets
bestand. Hvis ynglesuccesen bhiver
god, fondi dammcnc holder vand, en
strategien en succes, men hvis yngie
succesen en lay, en stnategien en fiasko.
Hvis fannomenet optnander i flene an ef
ten hinanden, kan man enten opleve,
at hele bcstanden han flyttet sig, ellen
altennativt, at den en uddod, selv om
basisvandhullet en ufonandret.
I visse egne sen det ud til, at yngie
dammene skifter fra an lii an. Denne
adfannd kan sikne huntig kolonisening
og spredning, men bestanden kan kun
lige akkunat ovenheve, hvis den en god
ynglesucces hvent tnedie an Fog, pens.
komm.. Hyis man eksempelvis i et
omnade han tne damme, som lovfroen
skiften imellem eften tun, men hvon kun
en dam given succes, sa kan bestanden
ovenleve. Men graven man en fjende
dam, som tiltnankken lovfrocnne, men
som visen sig ikke at give succes, sa kan
bestanden uddo. Det knanver denfon et
gnundigt kendskab til antens behov, nan
man skal siknc bestanden ellen oge den.

Dm

fonsvundet fna Ah, Bonnholm, Falten,
Langeiand, Loliand og Mon. 11990
fandtes ca. 1.000 dyn i 8-9 bestande for
delt mcd 1 pa Fyn, 3 i Det Sydfynske
øhav, 3 pa ocr ved Sjanlland og 1-2 pa
Sydsjanlland. For at nedde anten blev den i
1987 igangsat et omfattende program
med opnensning af vandhullen, gravning
af nyc samt opdnant og udsantning. Det
samlede antal dyr van i 1996 pa ca. 2.000
dyn Stoltze og Pihi 2000.
Khokkefroen en som hovfroen men sin
nondlige udbredelsesgnannsc i Danmank.
Det en imidlentid ikke khimaanndningcn,
den han font til antens styntende tilbage
gang i Danmank, men denimod, i lighed
med de andre padden, odelanggcisc af
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dammene og livsmuiighedenne i det om
givende iandskab. Kiokkefroen yngien
kun i lavvandede vandhulier, den en fuidt
soibcskinnede. Dc bedste ynghevandhul
icr en 15-30 cm dybe i slutningen afmaj,
men ma ikke tome ud for allensidst pa
sommenen. Sadanne vandhullen findes
kun i udnannede omnaden, hvon grund
vandstandcn ikke en kunstigt sannket.
Klokkefnoen fonetnankken vandhulien
uden fisk og med tant vegetation af f. eks.
vandranunkel. Haletudsenne ennannen sig
ved at gnansse belangningen af vandplan
ternes overfiaden. }Eggene langges sent fra
midten af maj lii midt i juni. Haletud
senne fonvandles iii froer fra midt i juhi
ill begyndelsen af september.

Hvordan hvirvlere og frøer kan overleve
i en klynge damme
I en lang nankke tilfanide athanngen dyne
nes tilstedevanrelse og ovenievelse i den
enkelte dam ikke bane af forholdene i
den paganidende dam, men ogsa af mu
ligheden for at udnytte flere, tantliggende
damme. I den enkeite dam kan en ellen
flenc anten nemhig nisikene at do ud, men
hvis de bane han ovenlevet i en nabodam,
kan den ske genkoionisening henfra. Selv
om denne situation en sanndeles relevant
for mange anter i damme, en fonholdene
sjanident blcvet belyst i danske undenso
geisen, mens det en sket i Svenige, hvonfra
eksemplenne nedenfon da ogsa en hentet.
Bo Svensson 1988, 1999 han illu
strenet disse fonhold i en arelang under
sogelse af hvinvlemne i en lang nankke pyt
ten rock pools i et kiippeterrann ud
mod Østensoen. Han han fulgt hvinvlen
nes fodsel, dod og vandningen mellem

pyttenne ved at bnanndc sma koden md i
dankvingenne, som kun fungenen som be
skyttelse og ikke benyttes ved flyvnin
gen. I et omnade med mange smadamme
van ikke aile damme beboct af hvinvlcre
pa samme tid, og det vekshcdc ogsa fra an
tii ar, hviike damme, den van beboet. Sto
ne og permanente damme, som ikkc ton
nede ud om sommenen, husede flene
individen og van sikrere for overlevelsen
og van denfon ogsa okkupenede en stonne
dci af tiden. I damme med fit individen
fonegik en stomre udskiftning, som ogsa
viste sig ved hyppigene lokal fonsvinden
og nekbionisening af hvivlenne.
Den samlcde bestand af hvinvlere i de
mange damme i omnadet danner en sa
kaldt metapopulation, som em godt sikret
mod uddoen oven en anrankke pa trods
af, at de enkelte sma bestande delpopu
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lationer i de enkelte damme vanieren
meget og hyppigt uddon. Lokal forsvin
den af hvinvlene i visse damme i et an
modvinkes af god ovenlevelse i andre
damme, som saledes fungenen som kolo
niseningsgnundlag for genetablening af
de tabte bestande.
pa samme made som hos hvinvlerne
kan en klynge damme fonventes at for
oge artsnigdommen og sikkenheden for
ovenlevelse af de enkelte froarter. Disse
forhold en blevet grundigt belyst ved et
studium af kontbenet gron fro lessona
fro, Gulve 1994. Lessonafno lever med
sikkenhed kun et sted i Skandinavien
nemlig mcd knap 10.000 individen i 60
damme ud mod Østensokysten i Upland
nond for Stockholm. Dc nannmeste sam
menhanngendc bestande findes i de Bai

tiske staten, og arten han desuden en
vidtstnakt udbnedelse i Mellem-, Syd- og
Sydosteunopa. Den svenske undensogelse
viste, at en tant behiggenhed af dammene
og hoje vandtemperatuner begge en nod
vendige for bestandenes ovenlevelse. Les
sonafnoens langsigtede overhevelse i den
enkelte dam athanngen af afstanden lii
kolonisenede nabodamme, idet bestan
denc oplever en stannkt oget nisiko for
permanent uddoen, nan denne afstand
ovenstigen 1 km figun 11.17. Isolerede
damme med mere end 4 km til nabo
damme mangier froen. Uanset egnethe
den som levested i ovnigt ophevede de
isolerede bestande saledes en stanrkt
oget nisiko for at uddo, hviiket en et vel
kendt fannomen for mange froanten. Den
gennemsnitlige uddoningshastighed van
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Figur 11.17. Lessonafrøens status i et stort antab damme I et omr5de ud mod øs
tersøen nord for Stockholm. Ordinaten viser gennemsnitsternperaturen i den sid
ste uge af rnaj, mens abcissen viser afstanden til den nrmeste dam med frøer.
Status i de enkebte darnrne er angivet ved:* med ynglende frøer, med kvk
kende hanner, men ingen ynglende, E med bokal uddøen I løbet af de sidste 5 Sr og
* uden frøer i løbet af de 5 Sr. Omtegnet efter Gulve 1994.
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Damme

2 % pr. an i de koloniserede svenske
damme, hviiket indebanner, at damme,
som buyer koloniseret, i gennemsnit op
nethoiden en bestand i 35 an. Det en fak
tisk ret kenge, idet andre undersogelser
af froen viser hastigheden ved kolonise
ring og uddoen i damme pa meilem 2
og 40 % pm. an. Tallene viser, hvor dyna
misk frobestandenes tilstedevannelse i
damme kan vanne.
Den anden vigtige fakton for lessona
froens tilstedevannelse og ynglesucces van
temperatunen, idet kun de ret lavvande
de og ubeskyggede damme med de ho
jeste vandtemperatuner van beboede.
Denimod havde indholdet af gedder og
vandets kalkholdighed ikke en malelig
betydning for antens udbredelse.
Det en muligt at anskue dynamikken
hos lessonafro ved den svenske Østenso
kyst i sammenhanng med den fortsattc
landhanvning i omnadet, som en pa 60
cm pn. hundrede ar. Ved landhanvningen
dukken nyc damme til stadighed op som
fordybninger i terrannet, nan gammel
havbund omdannes til land. Med stigen
de afstand fra havet buyer dammene ani
dre, de mest lavvandede forsvinder ved
tilgroning, mens kun de fannneste og dy
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beste bhiver tilbage og denfon far en sta
digt stonre gennemsnithig afstand til hin
anden. Dc anidste damme udsanttes ogsa
for foroget skygge fra opvoksende buske.
Denimod vii en samhing af nelativt unge
damme tant pa østcnsoen iigge ret tant pa
hinanden, en ret stor andei af dem vii
vanre lavvandede, de vii vanne nelativt van
me og flere af dem vii vanne beboet af
lessonafro.
Ud oven miijoet i den enkeite dam og
klyngeeffekten mehlem nabodamme af
hannger frobestandenes velbefindende
ogsa af naturfonholdene pa land om
kning dammene. Det en selvfolgelig lo
gisk, fordi de voksne froen om somme
ren sogen fode omkning dammene. Det
en denfor afgorende, at den eksempclvis
findes vedvarende grans ellen engomna
den, hvor froemne kan skaffe sig foden, og
ikke kun opdynkede komnmarker. Ønsker
man at skabe optimale fonhold for froer
og andre damdyr, ma man denfon bade
tannke pa: 1 mihjoet i den enkelte dam,
2 betydningen af gode fonhoid i en
kiynge af tanthiggende damme og 3 be
tydningen af forholdene omkning dam
men, hvor mange af dynene opholden sig
en del af tiden.

Trusler, pleje og nyetablering
Trusler
Opfyldning han tidligene vanret den ston
ste trussel mod smadammes eksistens. I
penioden 1900-1980 forsvandt skons
manssigt 2/3 af aile damme, men om
kning 1980 kom de forste bestemmelsen
om beskyttelse af damme og soer md i
Naturbeskyttchsesboven, og i dag en aile
dammne pa oven 100 m2beskyttet.
Fra 1988 han man en samlet vurde

ring af kvaliteten og truslemne mod sma
paddedamme i et 35 km2 omnade pa Abs
og et 45 km2 omnade i Vestsjanliand Fog,
pens. medd.. I de i alt 155 damme yng
iede hue vandsaiamander i 1/3. Lille
vandsalamanden en en af de allenmest to
lerante dyrearter over for eutrofiening og
fonstyrreise, og nan den ikke kan yngle,
ganhder det samme for flertailet af dyne
arter. Det betyden, at ca. 2/3 af dammene

257

Sot

e

rut

t

at rt5pe

var i en sa darlig forfatning, at de fleste
damdyn ikke kunne yngle i dem.
Hvad var den sa galt med de mange
smadamme, hvon hille vandsalamander
ikke kunne yngle? Vurdeninger pegen pa,
at 28 % af dammene van for eutnofierede
pga. nanningstilfonsel med mankdrann og
khoakudhob, og 23 % van for overskygge
de pga. tilgroning med buske og isanr pi
lekrat. 110 % af smadammene forhin
drede fiskene yngelsuccesen hos hiile
vandsahamanden, og i 14 % af dem ode
lagde andehold mulighedenne. Af ovnige
knitiske faktorer kan nanvnes, at damme
ne torrede for tidhigt ud om sommeren,
at bninkemne van for stcjle, at de van uden
bundvegetation ellen van etabieret for
nyhigt ellen ia for isoleret til, at salaman
drene havdc nact at indvandre.
Den en ogsa lavet en opgorelse af trus
selbilledet i 80 smadamme pa Born
holm, som lovfroen fonsvandt fra i pe
nioden 1950-85 Fog 1988. Eutrofiening
van den vigtigste arsag til lovfroernes
forsvinden i 1960-70’erne forarsaget af,
at mange ejendomme fik lagt aflob fna
bad og kokken ud ill den nanrmeste groft
mcd tilbob til en dam. Udsantning af fisk
van den vigtigste knitiske faktor i 1980erne, og den spiilede fortsat en rolle i
1990’emne. I de tilfanlde, hvon den ikke
havde vanret en anndrct ydre pavinkning,
kunne Arsagen iii lovfroemnes forsvindcn
vanre, at det faldende antal yngledamme
betod, at den cnkelte bestand biev for
isoleret, da nisikoen for uddoen dermed
stiger se hessonafro side 256.

Pleje og afhjaelpende
foranstaitninger for padder
Kendskab ill trusiemne mod dammene
og deres okologi kan danne grundlag
for at sknide til handling og skabe for
bedninger for padderne. Eutnofiening
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kan mindskes ved at afskanre skadehige
tillob ellen rense vandet. Dammene ma
ofte oprenses for det slam, som en op
hobet. Omfattende overskygning athjanl
pes ved at fanlde buske og traner, isanr pa
sydsiden. Af hensyn till paddemne kan
man onske at udrydde fiskenc ved at
pumpe dammen helt tom i en varm, ton
peniode, men for at det skai lykkcs knan
yes grundighed og hidt held. Fiskenes
muhigheden for at gcnindvandre, f. eks.
gennem norlagte grofter, ma Ijernes. An
dehold kan fonsogcs stoppet for at und
ga forurening ved at overtale ejeren til
at pnionitere andre organismer hojere og
ved at gore opmannksom pa, at anndcmne
odelanggen hivsbctingelscnne for det op
nindehige dyrchiv. Desuden kan det vise
sig nyttigt at hanve vandstanden ved at
blokere drannror, at anndre dammens
form og stonrelse og sikre udyrkede arc
alen til voksne fnoer i dammens umid
delbane nanrhed.
Det hyppigste indgreb tih forbedning
af dammene for paddenne bestar i op
rensning for at forhindre, at dammene
helt gror til og forsvindcn. Oprensningen
gennemfores ved at Ijemne alt mudderet
ned till den faste bund. Oprensningcn
fungerer bedst pa tidspunkten, hvor
vandstanden i forvejen en lay. Resultatet
buyer som negel bedst med en baehteko
rende gravcmaskine, men i mindre ma
lestok kan rendegnaver benyttes. Slam
sugning en kun mulig, hvis mudderet en
tyndtflydende, og bunden en uden sten.
Det oprensede mudder skal kegges pa en
sadan made, at regnvandet ikke vásker
nanningsstoffemne ud i dammen igen.
Mudderet ma spredes bedst muligt og
eventuelt kones bort, selv om det en be
kosteligt. Hvis den skal tages sannligc
hensyn til vandinsekter under gnavnin
gen, kan vand med insckten midlentidigt
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pumpes op i containere, som sa tommes
ud i dammen igen, nan opnensningen en
fanndig.

Gravning og kolonisering
af nye damme
Tab fra 1980’enne viser, at antallet af
smadamme i denne peniode blev oget

med 5-10 %. Tab forehigger ikke fra
1990’emne, men etabbeningen en formo
denthig fortsat i nogenlunde samme
tempo. En dcl nyc damme en anlagt som
regnvandsbassiner og til opdrant af annden og han ninge biologisk vanrdi for de
fleste damdyn. Men den en ogsa anlagt en
dcl damme for at tilgodese specifikke
biologiske formal og gavne naturvanrdi
erne. I penioden 1986 til 1997 han amter
ne givet tihskud till at anlangge ca. 1.700
damme til padden, og dentil kommer et
betydchigt antal anbagt pa kommunennes
initially. Praktiske anbefabinger ved an

ianggelse af nyc damme findes i Weder
kinch 1988 og Fog 1993.
Det knanver normalt tilladelse at an
langge en ny dam. Mange steder kranver
det godkendelse efter planloven, hvis
dammen en over 100 m2. ønskes dammen anlagt i en beskyttet naturtype f.
eks. en eng ellen mose, knanver det am
tets tibladelse eften Naturbeskyttelseslo
yen. Hvis indgrebet pavirker et vandbob,
kranven det tihbadelse efter Vandlobslo
yen, og efter Landbrugsloven, hvis den

em landbmugsphigt i omnadet.
Mange hodsejere en interesserede i
stottemuhighedem ved oprettelse af nyc

damme. En sadan stotte gives af visse
fonde, kommuner og amter. Ofte en
stotten betinget af, at initiativet vil oge
naturvanrdicmne i omridet, og den stilles
krav om, at den ikke udsanttes fisk ellen
fodres vildt.

Det er sjoeldent nodvendigt at plante
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omkning en ny dam, da artemne hurtigt
indvandrcr pa den bare jord. Hvis dammen udgraves i august-september, nan
planterne at spire inden vintenen, men
hvis den fomst graves i oktobem-novem
ben, spirer phantenne forst i lobet af nanste
forar. Udvikhingsforlobet en forskebligt
for plantemne pa bredden og for under
vandsplantemne, idet de fonstnanvnte md
vandrem hurtigere end de sidstnanvnte. I

en undemsogeise af 40 lysabne ostjyske
damme med en stomrelse melbem 120 og
5.000 m2 van det samlede artsantab af

bred-, sump- og vandphanten allerede i
genncmsnit 33 pm. dam efter 2 am, og det
van steget til 45 artem pm. dam efter 5 am
Strom og Pnimdahl 2000. Det samlede
artsantal van nogenlunde det samme

45-50 pm. dam i damme anldnc end 30
an, men de indcholdt dog i gennemsnit 8
arter afvand- og sumpphanter sammen
hignet med 6 arter i de 5 am gambe dam
me. Bredplantcmnc donlincrede vegeta
tionen og amtsbihledet, idet de 40 damme
i alt indcholdt 242 arter afblomsterphan
ten og knansnalalgen, og blandt dem van
den blot 6 antem af flydebladsplanter, 7
undervandsplantem og 5 kransnalalger.
Blandt de forste undenvandsphanter i
nyctablenede lysabne damme modem
man kransnalalger, som ham modstands
dygtige sporer, den cnten ham higget i jonden ellen en sprcdt med fugle og fiyvende
vandinsekter. Vandranunkler dukker
ogsa hurtigt op. Dc kan senene udkon
kumreres af arter som vandpcst, den vok

sen kraftigt op i vandet, ellen svommen
de vandaks, den han bladene pa vand
overfiaden og denfor dels taher uklart
vand debs skygger for undervandsplan

temne. I en tidhigere undersogeise af 120
ostjyske damme fandt man, at amtsantal

let af vandplanter toppede 2-6 am cfter
genetableningen Nielsen 1993a.
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Figur 11.18. Tørvegrave under tilgroning med tuekruld. Fugbsø i Arhus Amt. Foto Ole
Malling/Skov- og Naturstyrelsen.

Dyrene indvandnen ogsa humtigt.
Amtsantallct af dansemyg kan toppe ai
lemede efter det fonste am. Antem, den kan
ga over land ellen flyve, kommem ogsa
humtigt frem. Muslingem, vandbannkebi
deme og snegie, den ma spredes passivt,
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indfindem sig noget langsommere, men
vil alhigevel lilt vanme tii stede efter to-tre
am. En undensogelse af paddemnes md
vandning i 83 nyanlagte paddedamme
ved Anhus viste, at 60 % af dammene
mummede liie vandsalamanden efter

Bamme
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..ea

Lille vandsalamander

Figur 11.19. Sarnrnenhngen mellem vand
hulbernes alder og procentandelen af vand
huller med ynglende padder af forskelbige
arter i 83 vandhuller ved Arhus undersøgt af
Henriksen, Jensen, Nielsen og Skriver. Antal
observationer i hver alderskbasse er vist for
neden. Efter Henriksen 2000.
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1-2 am, hvomefter procentdeien gradvist
steg 111 90-100 % eften ca. 10 am figum
11.19. Koioniseningen skete iangsom
mere og procentdelene van laveme mm
dre end 30 % for stor salamander.
Skrubtudsen fomekom faktisk hyppigst
efter 1-2

am, hvomefter dens forekomst

faith i takt mcd, at konkummenten but
snudet fro indvandmede. Nommait em den
ingen grund til at udsantte dyrene. Det

kan tvanmtimod vanne en opieveise at
iagttage, hvoniedes de selv finder frem.
I sanmhige tilfanlde, hvom man onsker at
tilgodese sjanldne paddem, og demes nanr
meste yngeldam liggem langt bonte, ma
man dog ovenveje udsantning, som det
bl. a. en sket med lovfro. Det en en god
ide at kontakte sit amtskontom ellen
Skov- og Naturstymelsen inden udsant
ningen.
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