Kapitel 4:

Overdrevets økologi

Det gamle ovendnev en et komphicenet okosystem fuldt af tilpas
ningen mehhem planter, dyr og svampe, og speciahiseningen dl de
meget forskellige levevilkitn, som man kan finde den. Dette kapi
tel vmh fonsoge at give et indtryk af de okologiske sammenhtenge
pit ovendrevet. Eften en genereh besknivehse af stofkredshob og
nedbrydningsprocesser beskrives noget af den nige variation
man finder pit ovendrev, og som pit smukkeste vis afspejler sitveh
vekshende itrstider som jondbund og mikrokhima. Til sidst sen vi
ntermerc pit vegetationens dynamik og okosystemets reaktion pit
dniftsmtessige pitvirkninger. Hvon andet ikke en ntevnt drekker
gennemgangen forholdene pit ugodskede ovendrev med hang
grresningskontinuitet.

Kredslob og stromme
Stof- og energistrommene pit overdrev kan i grove trtek fonenk
hes dl folgende:
energi

Pnimcenpnoducentenne, de gronne phanter, udnytter energi fa
solen tih at omdanne kuldioxid, vand og nteningsmineraler tih or
ganisk stof. Dc gronne planter leverer derntest energien til alhc
kommende led i fodekceden. Herbivorerne, parasittenne og sym
biontenne forsyner sig mens planterne endnu en i hive, og senene
hevener planterne forne dode blade og nodder til nedbrydenne,
som fortninsvis en aktive under jorden. Gitn man i detaljcn bhiver
det mere komphiceret. Udenlandskc undersogelser viser at plan
tennes itrlige nettopnoduktion pit ugodskede anealen kan vaniere
meget:

nettoproduktion

Era 0,2 kg tonstofpr. m2 pit terre ellen sure, sandede overdrev tih
1,2 kg torstof pn. m2 pit fugtige, lerede overdnev. Pnoduktionen
pit et typisk overdnev vii higge i storrelsesondenen 0,5-0,8 kg. pn.
m2. Godt hahvdelcn af produktioncn vii vterc i form af rodbio
masse.

mykorrhiza
Inden det en kommet sit vidt at man kan mitle denne nettopro
duktion, en den dog ahlerede organismen, den han nydt godt af
plantennes evne tih at producene organisk stof. Symbiontenne og
parasittenne han nemhig taget deres dcl. Den vigtigste gruppe af
organismer i denne kategoni en A-mykorrhizasvampenc, den fun
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Mykorrhiza og endofytter
Ondet mykorrhiza, den kommer fra grtesk,
betyder svamperod, og bctcgncn en sym
biose mcd svampe i planters nodder.
Mykonrhiza er i natunhige phantesamfund
snanere neghen end undtagelscn, og en pit
inficenede planter en integrenet funktioncl
dcl af pianten.
Den type mykonrhiza man finder hos
grtessen og tokimbladede unter kahdes Amykonnhiza tidhigenc VA-mykonnhiza chler
VAM, og en monfologisk og funktionclt
fonskehhig fra sitveh den mykorrhiza man
kan finde hos mange af yore trteanten,
som dem man finder hos planter i hyng
og gogeurt-famihienne. A-mykonnhiza findes hos ca. 80% afvcrdcns planteanter og
en ogsit fundet pit 400 mihhioner itn gamle
fossile nodder. A-mykorrhiza en mindst
hyppig i nchhikc-famiiien 30%, halvgrtes
famihien 31 % og konsblomst-famihien
46%, men tih gengteid ntestcn obhigat
hos for ekscmpeh grtesserne 87% og i
kunvblomstfamihien 96%. Generelt en
A-mykorrhiza mindst udbredt pit meget
nteningsnige og forstynrede biotoper som
fx tangvohdc og skovnydningen, og mest
udbredt i nteningsfatdg, grtesdomincrct
vegetation.
Fonskningen han fokuscnct meget pit
den fysiohogiskc betydning af A-mykor
rhiza, og man mener i dag, at mykorrhi
zaens vtescnthigstc funktion en at oge
phantennes fosfon-optagehsc. Tilgtengehigt
fosfon findcs normalt i jonden i meget smit
mtengdcn, og svampcncs fint fongrenede
mycehium gon dem i stand iii at afsoge ct
langt stonre volumen jond end plantenod
den vihhe kunne. Dcrtil kommer en evnc
hos svampene tih at oplagne et cvcntuelt
overskud af fosfon. Svampen forsyner dog
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ogsit planten med bh.a. kvtelstof, kahium,
magnesium, calcium, kobber, zink samt
vtekstreguhcnende hormoner. Undersogel
sen tyden desuden pit at A-mykornhiza beskytten planter mod patogene svampe og
ncmatodcangrcb.
A-mykonnhizaen hteggcn beshag pit et
sted melhcm 5% og 20% afpnoduktenne
afphantens fotosyntese se boks. Nyc un
dersogelsen med nadioaktivt mtenkct fos
for og kulstof han vist at mykornhiza
svampe kan vtene aktivc i en distribution
af nteningsstoffen og kuistof melhcm plan
ter, som en inficenede med samme svam
pemycehium. Den en napportenet om oven
fonshen fna en art tih en anden pit omkring
10 % af dononens nettoprodukdon af kuh
stof.
Endofytiske svampe en en anden sym
biotisk svampegruppc af nelevans for
planteokologien. Endofyttenne lever mdc
i phantens vtev uden at optntede som syn
hige panasitten. Pit ovcrdrcv en det isten
gntes-endofyttcrne som han pitkaldt sig
opmterksomhcd ved at kunne producene
gifdge stofskiftcproduktcn mdc m gntes
senne, og den kendes ficre tihftelde af for
giftning af husdyr. Grtes-cndofyttcrne ad
skillen sig fra de fleste andre planters
endofytter ved at inficene systemisk hele
phanten og spredes mcd grtessets fro.
Mange af grtes-cndofyttcnnc en kun kendt
i dcrcs ukonnede stadium, men pit bag
grund af sitvch de ukonncdc som de
kendtc konnedc stadien mcnes de ahic at
vterc steksporesvampc Ascomycetes og
dlhorc meldnojenfamiiicn Glavicipitace
ae. Eonsog han vist at grtes-endofytternc
kan oge dcncs vterts ncsistens mod bitde
henbivoni og angreb af andre svampe.
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gener som en integrenet del af plantens nodsystem se boks.
parasitter og
endofytter

I de senene itn en man desuden bhevet opmterksom pit endnu en
svampegruppe, endofytterne, som lever et upitagtet liv mdc
phantens vtev uden at pianten visen synlige symptomer pit infek
tion se box. Sidst men ikke mindst, en den parasitterne, sit som
rust- og bnandsvampe samt gallefremkaldende insckter og
svampe. Panasitternes og endofytternes indhug i produktionen
er henhohdsvis mere svingende og ditnhigene undersogt end de
mere konstante A-mykornhiza-svampes.

husdyrgrcesning

Phanternes biomasse udnyttes derntest af herbivoner. Dc overjon
diske phantedehe udnyttes fortninsvis af insekter, snegle og patte
dyr, de undenjondiske af en ntekke forskelhige hvirvelhose dyr. Nycrc undersogelser tyder pit at insekt- og sneghegntesning af lys
itben vegetation finder sted i stont omfang. I knaft af at grtesnin
gen ofte en artsspecifik kan forhohdet melhem forskellige anter
pitvinkes kraftigt. Insektenne spisen et sted mehlem 1 og 10% af
nettopnimrenpnoduktionen. Undersogehsen i Mehhemeunopa han
vist at smitpattedyr her sydmarkmus kan konsumere et par
procent af den stitende biomasse og odeltegge ydenhigere 6%.
Andre steder i Europa bh.a. England en det mange steder vÜd
kaninen, som i favten af kvteg og fitr stitr for hovedpanten af
gntesning. Kvantitativt spiller husdynene dog den storste rolle,
idet de athtengigt af grtesningstrykket kan spise mellem 40% og
80% af den ovenjordiske nettopnimtenpnoduktion. Udnyttelses
graden en dog sit hille, at melhcm en tnedjedeh og halvdelen af det
konsumerede kulstof vender tihbage med dynenes godning.
-

-

-

-

Nedbryderfodekaden
Nitr phantetedende dyn og svampe han taget denes del resteren
stadig melhem hahvdehen og ire fjendedehe af den ovenjondiske
nettoprimterproduktion, og den ender som substrat for ncdbry
derne i form af forne og godning. Eftersom den undenjondiske
pnoduktion af nodder omstettes samme sted, en det khart at ned
brydnmngsprocesserne en vigtige for ovendrevets stofkredshob.
Nedbryderfodekteden en bestemmende for mineraliseringens
hastighed omstetningen af de nteningsstoffer som findes bundet
i det organiske mateniale. I praksis en den tale om et intimt sam
anbejde mellem fonskelhige onganismegnuppen, som med hven de
nes specmahmsenmngen en i stand dl at findehe og nedbnyde de dode
planteresten se boks. I en ikke for sun ovendrevsjond vih jond
bundsdyrene stit for 5-15 % af omstetningen, mens de nestenen
de 85-95% gitn til bakterien og svampe.
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jordbundsdyr

Jordbundsdynenes betydning kan imidlertid ikke alenc bedom
mes ud fra deres pnocentvise andeh af omstetningen, idet dyrene
en af ston betydning for findehing og opbianding af substratet i
jorden, sit den mikrobielhe omstetning kan fonlobe effektivt. En
ditrhigt fungenende nedbrydenfodektede vil pit langt sigt resuhtere
m humusophobning, forsuning og nedsat produktivitet.

substratkvalitet

Substratet en ikke uden betydning for nedbnydningsprocesserne.
Dels vanieren C/N-fonhohdet melhem fonskelhige phanteanters
forne, dels producerer noghe planter gifdge stofskifteprodukten,
hvis funktion ofte vil vtenc et forsvan mod herbivoni, men som
samtidig hcemmen nedbnydningsprocessenne. En engehsk undersogelse vmser, at langsomt voksende anter som fdre-svingel, alm.
hvene og belget bunke, knyttet til nteningsfattige overdrev, typisk
vih nedbrydes langsommene end huntigt voksende arter knyttet
dl pnodukdve voksesteder, som fit hvidmelet gdsefod, vild kervel
og stor ncelde.
Bhandt overdrevsartenne en den ogsit stone fonskehle. Genereht
en blade af grtesser og halvgntessen mere svtert nedbrydehige end
blade af tokimbhadede unter. Den en dog ogsit undtagelsen som
flejlsgrces og alm. rajgrces den nedbrydes hurtigt, og redknce og
smalbladet timian, den nedbrydes nehativt langsomt. En parallel
undersogehse viste, at den van en god konrelation mellem de enkehte arters nedbnydehighed og denes populanitet hos phantene
dende sneghe og insekter.
Med denne viden in mente en det let at se, hvor vanskeligt
det en at finde noghen til en forstiteise afnteningsstofkredslobene:
Klimaet pitvirker jordbundsprocesser som forvitning og udvask
fling. Jordbund og khima pitvinker sammenstetningen af sitveh ve
getation som nedbnydere, og bitde planter og nedbnydere vinken
tilbage pit jondbundens sammenstetning plantenne ister ved at
hevene et substrat hvis nedbrydelighed affitenger af vegetationens
artssammenstetning.
-

Naeringsstoffer
kalium

Dc ire phantenteningsstoffer den oftest en begrtensende for plan
teproduktion pit overdrev, en kvtehstof i form af nitrater og am
monium-salte, fosfor i form af fosfater, og kahium i form af ka
lium-sahte. Jordbundens indhold af kahium stammer fra fonvit
ring af mineraher bl.a. fehdspat og findes i nigelig mtengde i de
fleste danske jorder. Erie kalium-ioner en meget vandophoselige
og mobile og udvaskes let. Imidhentid findes stonstedehen stabiit
bundet til lenminenahenne, hvonved udvaskning hindres. Kun i
sterligt grovsandede og meget udvaskede jorden en indhohdet af
kahium sit lavt, at det kan vinke begntensende pit phantevteksten.
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Nedbrydning
Nedbrydenfodckteden en fascincrende i
ah sin kompheksitct. Dode plantedele i
form af nod- og bladfonne en, sammen
med godning fa grtesscnde dyn, det vtescntligstc substnat for jondbundsonganismenne, som nedbrydcn fonncn tih kulstof, vand og nteningsstoffen samt en organisk ncdbnydningsncst humus.
Den en ikke noget mere natunhigt sted
at stante i knedsiobet end mcd dct vel
bedst kendtc jondbundsdyn regnormen.
Regnonme kan have en enorm betydning
for omstetningcn i jondbunden. Den kan
vtene mange hundrede regnorme under
en kvadnatmctcn ovcndrev, og de bidragen
dl at firidehe og opbhandc fonnen i jondvohumenet, sithedes at andre jordbundsdyr, svampe og baktcnicr kan fonctage en
effektiv ncdbnydning. Regnonme indtager meget jond sammen med
phantedehenc, og natunhigvis ogsit mange
baktenien og svampe. Ved at omstette en
dci af disse miknoonganismer, bidragen
dc tih omstetningen af den miknobiclhe
biomasse. I denne proces forbrtendcn
bitdc negnorme og miknoflona kuhstof og
bidnagcr denved dh et for nedbrydningen
gunstigene formindskct C/N-forhohd i
substratet. Betydningen af C/N-forholdet kan ihiustreres ved at bctnagte kulstoffet C som bntendstoffct fon nedbnydcrnc og kvtehstoffet N, den en nodvendigt for dannclscn af de levende cclhens proteinen, som byggcstencnc. Ofte en
den for meget bntendstof og for fit byggesten i substratct set i fonhold tih en maksimah nedbnydningshastighcd.
-

-
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Andre vigdge gnuppcr af jondbundsdyn
en sncgle, enchytrtecr, nematoder, miden
og spninghaher. Udoven at fonetage finde
hing og opbianding, gntessen en dcl af
disse dyr spccifikt pit svampehyfen, som
han et hojere C/N-fonhold end plante
fonne. I en fodcktedcsammcnhteng en det
interessant, at dyrene ved at gntesse pit
A-mykorrhizaens ekstcrnc mycehium i
neahiteten skaffen sig adgang til fotosyn
tcsepnodukter dinckte fa de gronne
planter, og sitledes "kortshutten" kncdsio
bet. Det gon jo ikkc det hclc mindre
komplicenet, at en dcl svampe han speci
ahiscret sig i at fange og nedbrydc nema
todcn!
Substrat, khima og jondbund en afgo
nende for en effektiv fodektede. I substratet en isten C/N-fonholdet i kombina
don med indhohdct af vteksthtemmendc
stoffen afgonendc for nedbrydningsha
stigheden. Dct idcchhc khima for nedbry
derne en fugtigt og temperenet, mens
kulde og stterk udtorning virker htem
mende. Jondbundens indhold af ntenings
stoffen han en indinekte cffekt via plante
vtekstcn, mens pH og vandkapacitct ogsit
han en dincktc effckt pit ncdbnydennc.
Ved hay pH fonsvindcr en hang rtekke af
de storne opblandende jondbundsdyr, fx
dccimenes mtengden af negnorme til en
ticndcdcl ellen mindre fra pH 6 til pH 4.
Dette foner til en ophobning af ditrhigt
ncdbnudt plantefonne rithumus ved
jondovenfladen. Desuden falder akdvitc
ten af baktenier betnagtchigt og nedbryd
ningen bhivcn dominenet af svampe.

KAPITEL 4: OVERDREVETS ØKOLOGI

kvcelstofijorden

nitratudvaskning

Kvalstof
Kvtehstof findes normalt ikke i det geologiske udgangsmateniahe,
men optrteden i jorden som folge af biologisk akdvitet. Forskcl
hige fnithevende og symbiotiske alger og bakterier fit baktenie
shtegten Rhizobium i knohdene hos tertebhomstrede en i stand tih
at fiksere kvtelstof fra huften og indarbejde det i biomassen. Af
stetning af kvtelstof fa husdyrhohd og afbnnending af fossihe
brtendstoffen en omtalt senere i dette kapiteh.
Langt hovedpanten af kvtehstoffet 90-95% pit gammelt
overdrev en utilgtengehigt for plantenne, idet det findes hitndt
bundet i jondens humus. Pit et typisk overdrev en den samlede
kvtehstofpuhje i storrelsesondenen 350 g N/m2, og den itrlige
minerahisening i storrelsesordenen 20-25 g N/m2.
Phantetihgtengehigt kvrehstof findes i jorden som ammonium og
nitrat. Mtengderne imidhentid meget smit, og afgorende bhiver
derfor den hastighed hvormed organiske kvtehstoffonbindelser
minerahiseres dl ammonium og nitnificeres til nitnat. Nitrat en
vandophoseiigt og udvaskes let, men under en shuttet vegetation
optages det hundgt af planter og mikroorganismen.

immobilisering

Den higger en vigdg pointe i at miknoorganismcnne pit en og
samme lid en leverandoren af minenaliscret nteningsstof tih plantcnne, og samtidig hitrdc konkurrcnter til plantcnnc om de samme nteningsstoffer. Afgorende for udfaldet af denne konkurrence
en balancen melhem nedbrydeligt kuhstof og tilgtengehigt kvtehstof
i jorden. Fonsog med tihstetning af let omstettehigt kulstof til
ovcrdncvsjord han sitledes vist at mikroonganismerne en i stand til
hurtigt at ltegge beslag pit sitveh kvtehstof som fosfon, hvis blot de
han adgang til en passende kuhstofllilde. Det en derfor nimehigt at
forestilhe sig at en del af nteningsstofbegntensningen for planter
pit et gammelt overdrev netop bestitn i mikrobieh nteningsstofmonopohisening. Af samme grund vih man kun kunne forvente at
finde frit plantedhgtengehigt kvnehstof NH4, NO3- efter perio
den med hitnd torke ellen frost, hvor en vtesenthig dcl af mikroon
ganismenne don.

grcesning og omscetning

Dc fleste ovendnev grtesses af husdyr, som han en tydelig effekt
pit nteningsstofkredslobet og den rumhigc fondehing af ntenings
stoffen pit ovendrevet. Modenat gntesning han generelt en fonstten
kende effekt pit nneningsstofomstetningen. En vigtig itsag tih dette
en at kvtehstofindholdet en hojt i unge phantedehe 2-3% sam
menhignet med gamhe 0,5-1 %. Ved modenat gntesning vil blad
massen vtene yngre og sitveh forne som godning fra de grtessende
dyn vih vtene af hojere kvahitet for nedbryderne. Ltengere tids
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hitrd grcesning vil imidherdd stresse phanterne og fore til udpi
ning af okosystemet og nedsat pnimtenpnodukdon.
urin og
godning

tilgcengelighed

mykorrhiza og
fosfor

Husdyrene indtagen fa 0,2 til 2 g N pr. m2 pr. itr, men udnytter
kun 10-20% henaf. Resten afgives m form af godning og unin.
Unin indehohder normaht 5 0-80% af dette kvtelstof hojest andel
ved hojt protein-indhold i foderet. Det hyder ikke af meget, men
man skah tage i betragtning, at tilforshen af kvtehstof sken meget
hokaht uninphetter og kokassen. Dyr han desuden ofte stenskilte
hatninphadser, hvon en stor dcl af deres godning og unin samles
se fig 4.1. Sitdanne hatninphadsen findes isrer, hvon dyrene sam
hes i flok for at overnatte. En undersogehse af fnit grtessende fitn
viste, at man pit mindre end 5% af areahet kunne finde 33% af
denes godning, svarende til godt 10 g N pr. m2, hvilket svarer til
en moderat godskning med NPK-godning. Det en almindeligt,
at dyrene ikke gntesser omkring deres egen godning, og man sen
derfor ofte en hoj grtesvegetation dominenet af hurdgvoksende
grcesser ved dynenes latninphadser.
Fosfor
Fosfor-tihforsel til okosystemet kommen dels fra atmosfteren dels
fra fonvitning af det geologiske udgangsmateniale. Begge strom
me en dog nonmaht smit, i storrelsesondenen 0,01-0,05 g P pr. m2
itrhigt hver. Planternes itnhige optager 0,2-0,5 g P pn. m2, og stor
steparten af dette stammer ahtsit fra necirkulenet fosfor.
Uorganisk fosfor findes altid i jorden som fosfat-anionen.
Fosfat indgitr imidlertid i tungt oplosehige fonbindehsen med alu
minium og jern sure jonder samt kalcium basiske jonder,

Figur 4.1. Kvceglatrin.
Keerne hviler sig og
tygger drev
jcevnt
terrcen og i lce for
vinden. Derved

pa

koncentreres deres
gedning her, hvilket
ses som et omrade med
en intens gren farve pa
grcesset i et omrade op

mod hegnet. Fejrup
Strand pa Helgences,
maj 1995.
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hvihket vinker begrtensende pit tilgtengehigheden af fosfor. Hovedpanten af jondens fosfon en higesom for kvtehstofs vedkom
mende bundet til organisk stof. Minenahiseningen af denne puhje
foregitr dinektc ved hjtelp af enzymer fosfataser producenet af
bitde planter og mikroorganismen. Det en veldokumenteret at en
af de vigtigste funktioner af plantennes A-mykorrhiza en at sikre
plantenne en stabih forsyning med fosfor.
Fosfor en fonmodenthig det mineralske nteningsstof som oftest en
begrtensende for pnimtenpnoduktionen pit ovendnev. Ligesit vigtig
som nteningsstofferne en imidlertid vandtihgtengehigheden. Vand
en typisk en begrtensende fakton pit ovendrev, og pit sandede
overdrev og tome skrtenter vil manghen pit vand hangt overskygge
j ordens nteningsstatus.

Iordr

Arstidsvariationer
Ovendrevet fohger en karaktenistisk itrsnytme dlpasset svingnin
ger i temperatur, nedbon og sohindstnithing. Som det vil fnemgit af
det folgende, drejer det sig for de enkehte arter om at overheve de
ugunstige itrstider, som pit ovendnev ister en den tone sommer.
Karplantenne vokser mest om foritret fra april til juni, hvor soh
indstnithingen, dagsltengden og tempenaturen en optimal, og den
stadig en tihstntekkelige mtengder plantedhgtengehigt vand i jonden. Pnimterproduktionen en for mange arter rettet mod produktion af blomster og fro, og flene enitrige arten han deres vtekst
koncentreret i nogle fit mitneder. I bitde foritrs- og sommenmit
nederne affitenger produktionen i hoj grad af nedborsforhohde
ne. I tome itr en pnoduktionen hay og den ovenjordiske bladbio
masse visner tidhigere bont efterhadende tome skud med bhom
stem og fro pit nten enkelte scntblomstmende og tonketoherante
amter fx. gul snerre, liden klokke og alm. reiike.
Karphanternes produktion genoptages nitr fugtighedsfomhol
dene igen en gunstige, det vil sige eften nedbonspeniodem ellen
septemben/oktoben nitr fordampningen en reducenet. Karplan
tenne, og ister gmtesserne, en i stand til at opretholde en vis pro
duktion i vinterhalvitnet ogsit. Mosscrnc en mere folsomme over
for fordampning end karphantenne, og de han deres vtekst og for
meming koncentreret i vinterhalvitret, fra september til november
og i marts-april samt i frostfni pemiodcm i vintemmitnedemne. Plan
ternes nteningsindhohd og denmed denes kvahitet som fode for de
herbivore organismer vekslem ogsit med itrstiden.
-

sentblomstrende

insekter

Farveskift pa overdrevet
Arstiden ham afgoncnde indflydclsc pit ovendrevets udseende se
fig. 4.2 til 4.5. Midt pit foritmet i april og maj mitncd en ovendre
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vet frmskgmont og mossemne sygner hen i bunden af den hastigt
voksende vegetation. Tidlige arten som fx mcelkebette-arter, kornet
stenbrcek, mark-fiytle, knold-ranunkel, veiugtende gulaks og hulk
ravet kodriver bhomstrer. Hen pit sommeren fanves ovcrdrevet
gyhdent af tome strit og blade. Sommerartem som liden klokke, gul
snerre, lay tidsel, alm kongepen, alm pimpineie og bugtet klover
bhomstren. Insekthivet kulminener med bl.a. sommerfughe, svinme
fluer, biller og tteger. Sit kommer efteritnet, og hvis ovendrevet en
grtesset ham dyrene nu, i modstetning dl i det pmoduktive foritr,
fitet omsat det meste af vegetadonen.
mosser

Ovendrevet syner ttetklippet og eftenhitnden som efteritret skni
den frem mere og mere gulgmont, som folge af det store isitet af
-

-

Figur 4.2. Overdrev om fora ret. Krat-fladbcelg og
hulkravet kodriver blomstrer. Mols Bjerge, maj 1996
Figur 4.3. Overdrev om sommeren. Skov-klever og
bakke-soleje blomstrer, tidlig dvcergbunke er vissen.
Uglestrup Bjerge, juli 1996
Figur 4.4. Overdrev om eftera ret.
Mosserne Rhytidiadelphus squarrosus og
Scleropodium purum ifuld viger sammen
med en hjcelmhat. Mols bjerge,
november 1996
Figur 4.5. Overdrev om vinteren.
Dragsmur ved Helgences, januar 1996
foto Anne Dalsgaard.
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mosser. Ister stone sidefrugtede mosser som eng-kransemos
Rhytidiadelphus squarrosus og alm. cypresmos Hypnum cupressif
orme vokser fnem meihem gntesstnitene. Det em om efteritmet at
man, i fugtige pemioder, kan vtene hehdig at finde svampe som
vokshat, kellesvamp og redblad i mange smukke fanver. Den en
ogsit sentbhomstrende planter at finde i august-september: Alm
knopurt, hedelyng, djcevelsbid, hest-borst, og iblandt ogsit sjtehden
heder som smalbcegret ensian, negleblomstret klokke, strand-neiike
og due-sha biose.
Phantemnes ftenologi afspejher deres livshistonie, ellen med andre ond deres artsspecifikke ddspunkt for fopmoduktion, spi
ring, vtekst og bhomstning se boks.

Mikroklima, jordbund og vegetation
Ovendmev findes typisk i kupenet temrten og ofte hangs kystenne.
Dette giver en stor variation i mikmokhimaet athtengigt af hteid
ning og onienteming. Den en en dlsvarende variation i jondbunds
typenne, fra sand, gnus og muihesten over rene kahkjorden tih svtene
jonder af montenelen og plasdsk hen.
topoklima og pH

Nitr man sen bont fra dnifthistonien, em de to faktoren som bedst

Planternes livshistorie
Man skehncm ahmindcligvis mchicm fleranige, toamige og enanige planter, hvor de
enanige enten kan ovemvintne som froplanter vinten-annucihe ellen som fro
sommcn-annuehhe Den mest udbmedte
regenerative strategi pit ovemdmcv en den
flemanige vel at mtemke nan man
undtagen tonskrtenter, hvom énitnige spilhen en vigtig molhe Noghc flerange oprctholder en ovcmjomdisk bladmasse hcle
anct, det gtelder for eksempel dc fleste
gmtesser, fare-svingel, alm hvene og aim
hundegrces for blot at ntevne noghe Andre visner hen efter blomstning og overlever den ugunstige tome sommcr som
underjordiske knoide Det gteldcr for eksempel knold-ranunkel, hvid anemone og
hornet stenbrcek En mindne gruppe af
kortlivede fleranige behovcn en fonstterk
-
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ningspeniode pa et til flere am for de
blomstren, og dereften visner vtek Det
gteldcn for eksempch bakke-tidsel, vild gu
lerod og amten af ensian, mens vild her
bade kan optmtedc som enanig og komtli
vet flcritmig. Flertallet af de énitnige pit
ovendrev cm vintcn-annuchhc somfemhan
net hønsetarm, tidlig og udspcerret dvcerg
bunke, bakke-forglemmigej og aim markarve, mens kun nogle fa, sa som enarig
knavel, hden skjaller og anter af ejentrest,
en sommer-annuelhc Plantcrncs hivshi
stone en ofte knyttet til denes regenera
tive strategi, som involvenen vahget mel
1cm vegctativ fommening og foformering
samt tihpasningcr til frospncdning og
ctablenng af fobank Frospmedning og
frobank en omtalt senene 1 dette kapitel
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fonklaner vegetationens sammenstetning pit danske overdrev,
topokhimaet, som hovedsagehigt bestemmes af hceldning og onentering, samt jordens sumhedsgmad pH. I nteste ntekke kom
men hokahkhimatiske fomskelhe, samt de hydnohogiske forhold som
bestemmes af jordens vandkapacitet og eventueht udsivende
tmykvand pit skntenten se kap.3.
torkestress

I tab. 4. 1 kan man se, hvon store temperaturforskelhe den kan
vrere pit forskehhige siden af en bakke pit sehvsamme dag. Mikno
klima-forhohdene en dog mere komphicenede, end det fremgitr af
tabehlen. Eon det fonste vamiemer mikrokhimaet oven itmet. Denmed
kan den rehativt store sohindstritling og hojeme tempenatun pit en
sydskritning viere en fomdel for plantenne i det tidhige fonitn, hvor
vteksten kan komme hurtigt i gang, men en oplagt uhempe hen
pit sommenen, hvom phantemne udsiettes for tonkestmess og meget
hoje temperatumen men jordovemfiaden. Om eftemitmet og vinteren
kan den pit sydskrtenter opmethohdes en nehativt hoj miknobioho
gisk aktivitet, idet jonden vil fryse sjteldnene og senere, og to oftere og tidhigere.

torre
ostskrdninger

Som man kan se af tabellen en den stor forskel pit miknokhimaet
pit ost- og vestvendte skmtentem. Det skyldes, at jond- og hufttem
penatuner em have om fommiddagen, nitm ostskritningen beskinnes
og hoje, nitn solen seneme pit dagen skinner pit vestskritningen,
som pit vanme dage kan bhive higesit varm ellen varmere end syd
skritningen. Det en imidhendd ahmindeligt, isten pit sandet kalk
fattig jondbund, at finde en mere itben steppeagtig vegetation
med fit eng-havre og nikkende limurt pit ostskmitningen, mens man
pit vestskritningen ofte finder en monoton hedeagtig vegetation
med belget bunke. Amsagen til dette skal formodenthig soges i det
forhold at vestenvinde en fremhenskende i Danmank, og at ost
vendte skritningen derfor modtagen mindre nedbøn end vestvendte skritninger, og formcnthig ogsit afkohes mindmc af vinden.
Den hojere ncdbon pit vestskritningemne forem tih stomre udvask
ning, og denmed dl forsuning. Pnoduktionen bhivem desuden ho-

Tabel 4 1
Dagtemperaturer pa
skrcenterpaen
sommerdag. Böcher
1980
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M iddeitemperatur
heiedagen

ki 7

ki 14

ki2l

osteksponeret

19.4

22.8

22.0

13.4

sydeksponeret

23 5

17 2

38 1

15 1

vesteksponeret

24 2

17 0

411

14 6
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jere end omstetningen, og den vil kunne ophobes et rithumus
lag. Pit kalknig bund og pit lenjord synes fomskehlen i vegetation
mclhem ost- og vestvendte skritningem mindre udtalt.
Jordbund
Jordens surhedsgrad pH en en noghefaktor, som en komrelenet
med vigtige plantefomdehende faktoner, og som desuden ham evo
hutiontem og vegetationshistonisk nelevans se kap 3.
muldbund

Jordbundens pH en hovedsagelig bestemt af det geohogiske ud
gangsmateniale, khimaet og det biohogiske kulstofkredslob. Afgo
rende en om jomden bcstitr af her ellen sand samt om jorden mdcholder kalk calciumkarbonat, CaCO3. Pit en modenat kahkhoh
dig lerjomd en ntenings- og vandforhohd gunstige for bitde phante
pnoduktion og nedbrydning. Det dode plantemateniahe, som en
substrat for nedbrydningen, en generelt af en god kvahitet set med
jondbundsdyrenes ojne, hvihket ogsit foner tih en effekdv nedbryd
ning. Dc ophobede humusstoffer vih vine af muldbundstypen og
danne kompheksen med lenpamtiklemne og ikke bidmage iii forsu
ring. Genenelt vil pH i vandig ophosning for en ovendnevsjond
pit kahkfnit her higge omkning 5 . Typiske lenbundsarter en vild
kommen, hvid okseoje, aim. bjerneklo, dunet vejbred og aim. knopurt.

udvasketfor
kalk

Pit en sandjord udvaskes bitde nteningsstoffen og kalk hurtigt.
Undemsogehsem ham vist at i hobet af nogle fit hundrede itm, vil en
hievet havbund bestitende af kahknigt sand viene udvasket for
kalk, og pH vtene fahdet fma mere end 7 tih omkning 5. Ydermene
vih en udvasket sandbund betinge en vegetation af lavproduktive
grtesser og dvtengbuske, som fx fare-svingel, sand-star og hedelyng,
som producerer en forne den en af en ditmlig kvahitet ellen hige
fem giftig for nedbrydemne.

hedeagtige
overdrev

Pit tome, sydvendte sknitninger en udvaskningen og plantepro
duktionen sit ninge, at den ikke sker nogen forsuning. Genemelt en
det sitdan, at jo stonme nedboren en og jo fugdgeme og kohigere
mikrokhimaet en, jo hurtigere vil udvaskningen og fonsuningen
fonlobc. Mange hedephanten foretntekker netop dct rcgnfulde at
hantiske klima, og bidragen sehv yderhigenc iii forsuningen i kraft
af deres svtent nedbmydclige fomne. Herved skabcr de et miijo,
som ikke mange arter udover dem sehv kan leve i.
Hedcagtige overdnev pit sandet jordbund vil typisk have en pH
pit mehlem 3,8 og 4,8. En sit hay pH forem til en hoj ophosehighed
af aluminium, som i de koncentrationen en giftigt for mange
planter.
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aktive
jordbundsdyr

Pit en finkomnet kalkjord ellen lenjond mcd hojt kaikindhold vil
udvaskningen forhobe langsomt og indholdet af cahciumkambonat
vimke som en buffer, sit jondens pH fonbhiver i intenvahhet 6,8 til
8,5 . Nedbnydningen foregitm effekdvt, bh.a. em negnomme og andre
stone jordbundsdyr samt baktenien meget akdve. Ehere arter af
karphanter en niesten udehukkende knyttet til neutraht-basiske
jordem, det gteldem for eksempeh bldgren star, humle-sneglebc-elg,
aim. markarz’e og viid her. Den en dog ogsit arter som bitde forekommen ved lay og hoj pH, men ikke sit ofte i den mehhemhig
gende dcl af spektret. Det gor bhandt andre tandbcelg, djc-evelsbid
og tormentil.

vandtilgcengelig
hed

Dc hydnologiske fonhold en komphicerede. En dcl af definitionen
pit ovendrev en, at det cm vegetation pit vehdrtenet bund. Men selv
da kan den viere vtesenthigc fomskchle i vandtihgtengehighed mel1cm forskellige jordtyper og fonskellige behiggenhedem. Jo mere
finkornet en jomd en, jo mere vand vil den kunne dhbagehohde, og
jo ltengeme tid eftem nedbor vil den vteme vand til ritdighed for
phantenne. Det en isten de meget smit herpamtiklem og humusstof
fer, som bidrager til en stom vandkapacitet.

trykvand

Mange af de gamle overdrev findes i kupenet temmien pit uopdyr
kehige skrtentem, og mange stedem vih den viene store vaniationem i
jomdbundsfugtighed. Typisk vih man kunne obsemveme, at pander
af en skmtent om sommenen fncmtnteden fniskgronne midt i alt det
visne, uden at man kan se vandet og uden at jomden en blod se
fig. 4.6. Sitdanne steden kommem gnundvandsspcjlet ttet pit
ovenfladen og sikrer en god vandtilgtengehighed uden at den ska
bes vandmtettede og ihtfni forhold, som det en tihftehdet i et egent
higt vneld. Fienomenet kaldes tmykvand, og det en almindehigt at
finde en mere frodig vegetation sitdanne steder. Pit hedeagtige
overdmev, vil man pit trykvandspitvimkcde skmtentem opheve, at jonden em knapt sit
sun bedme omstet
ning af organisk
stof, og vcgeta
tionen en mere
artsnig med fleme
arter den ehhems
findes pit her- og
kalkbund ellen pit
fugtige enge. Midt
i en artsfattig
hedeagtig vegeta
tion kan man

Figur 4.6. Overdrevs
skrcent med udsivende
trykvand. Skibtved
ncer Sceby, august
1995.
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phudsehig finde stivhdret borst, aim. bruneie og var-star.
regionalt klima

Dc regionahe jordbunds- og khimaforskehhe i Danmank samt forskelle i landskabshistonie en behandlet i kapitel 3, og vih ikke bhi
ye omtalt hen. Generelt en det dog sitdan, at mens mikmoklima og
pH bestemmer hvilke almindelige overdnevsamter den dominener,
og dermed hvilken type vegetation, den udvikles, sit en de regio
nale forskelle med hensyn til landskabshistonie, khima og jond
bund ofte afgorende for hvihke mindre ahmindehige og sjtehdne
anter, som gennem tiden han kunnet opretholde hevedygtige bestande i et omritde. Man ham for eksempch stonebreltsartem som
dansk astragei og iiden snegiebc-eig, vesthige oceaniske arter som
guidbiomme og tyttebcer, samt nordjyske kahkanter som dansk
kambunke og bitter mceikeurt.

Vegetationsprocesser
Det en ikke blot antemne den en forskehhige pit fonskellige ovendmev,
men i hoj grad ogsit de fmemhenskende strategien og mitden mdividemne em fondelt pit i vegetationen. I det folgende gennemgits
og diskutenes de mest relevante af plantennes tilpasninger iii
overdmevsmihjoet.
Strategier
I den modne ovendrevsvegetadon en artennes hivsformer og stra
tegier dhpasset de gieldende okologiske fonhold. Pit et sunt ovendnev med ophobning af rithumus i ovenjorden, en betingelserne
for frospining ditrhige og den dominemende regenerative strategi
se boks en vegetadv spredning ved hjrelp af udlobere. Omsnet
ning af nreningsstoffen og organisk stof en ditnhig, og det en et
grundhneggende tniek hos artemne, at de kan holde pit de fit tih
gtengehige nteningsstoffen. Det kan arten som belget bunke, pilie
star og lyng-snerre hvis vtekststnategi ovenvejende en stress-tole
rant 5-strateger, se boks.
rene bestande

Vegetationen en artsfatdg og lavdivers se boks, og det en almin
dehigt at antemne, fx beiget bunke ellen krybende hestegrc-es, danner
store, niesten nene bestande, hvilket given vegetationen et mo
saikagtigt udseendc se fig. 4.7. Antallet af arter pit en m2 vil
higge mellem 10 og 15, mens dct genncmsnithige antah af arten
pit 1/10 m2 vil viene melhem 4 og 10.

froformering

Pit et fugtigt kahkovendmev, en billedet heht anderledes. Hen en ye
gctationen typisk lay og itben. Jordbunden en ntemingsfattig, men
den em en hurtig omstetning af de fit tihgtengelige nteningsstoffer.
Den en itbningen i vegetadonen, som fremmem koloniseming. Ero
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Livsstrategier og regenerative strategier
Der en foneslitet mange fonskehhige okologiske inddelinger af planter eften denes
kanaktertntek. Christen Raunkiten van
blandt de forste, da han i 1903 foneslog
en inddehing af planter efter plantennes
vemtikale placening af denes fonyngchscsknoppen. Fonyngehsesknoppcnne en
hvilestnuktuneren og denes phacening i tid
og rum afspejhen dct klima plantenne leyen under. Dc fleste ovcrdmcvspiantcm ham
deres fonyngchscsknoppcn pit
chamaephytem, i hemiknyptophyten,
ellen under geophyter jondovenfladen;
ellen de em enitnige og ovenheven den
ugunstige itnstid som fro thenophytten.
Imod anvendehigheden af Raunkitens

inddehing til fonkhaning af okologiske sammenhtengc pit overdnev tahen, at fordehin
gen i handskabct af planter som lever un
den samme khima, snancre htengen sammen mcd dlpasningcn mellem miljoet og
plantennes mitdc at voksc og spredes pit,
end med phaceningcn af demes hvile
onganer.
John Philip Grime pubhiccredc i 1974
et klassifikationssystem, den tagen som
udgangspunkt, at den set fra en phantes
synsvinkel findes ire forskehhige hoved
typcn af hevesteden. Til hven type svancn en
strategi, som en tihpasset de stenhige udfom
dningem i det pitgtehdcnde miljo:

Miljo

Udfordring

Strategi

Nomenklatur

Stabilt og
ressoumcenigt

Konkunnence om
ncssoumcer

Individets vtekst

Konkunnence-stra
tegi C-stnatcgi

Stabilt og
ncssoumcefattigt

Mangeh pit
ressourcen

Individets
overlevelse

Stmesstoienance
S-stnategi

Ustabilt og
ressoumcenigt

Destmukdon

Huntig
ncpnoduktion

Rudenah-strategi
R-stmatcgi

Systcmct cm ikke blot tconetisk Man han
i England khassificenet en hang ntekke
planter ellen dcncs strategien pa bag
gnund af grundige autokohogiske under
sogelsen. Dc flestc planter repntesentemen
mehlemformer mehlem en ellen flere stna
tegiem, men den findes ogsit ekstreme ek
semphcm som draphavre C-strateg, varstar 5-strateg og fugiegrces R-strateg.
Det visen sig at de enkehtc hovedtyper
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ogsit han mange ftelhestntek hvad livsfon
men og regenerative strategier angitr. Ru
denale anten satsen typisk pit hundg pro
duktion af en stom mtengdc smit fro, hvom
af en dcl indgitn i en vedvanende frobank,
konkumnencedygdge antem kombinenen ofte
en betragtehig fropnodukdon med en ef
fcktiv vegetativ formening, mens mange
strcsstoherantc arten ntesten udehukkende
klanen sig med vegctativ fommening.
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Artsrigdom, diversitet og konkurrence
Diversitet kan mitles pit mange mitden.
Mest bmugt til besknivelse af vegetation en
a-diversitet og b-diversitet. a-divcnsitet kah
des ogsa artsttethed og definencs som antahlet af arter pa et hille ommitde mcd homogent mihjo b-divcnsitct en antahlet af
anten langs med en gradient af en angivet
htengdc ellen indenfor et nienmene afgncen
set aneal, og en sitledes et udtryk for en
kombination af a-divemsiteten og vamiatlo
nen i levestedem i dct pitgteldende omnitdc.
I dennc bog bruges divensitet om vegeta
tion synonymt med a-diversitct
Pit kalkgnteshand kan man finde noget
men verdens hojeste a-divensitet. Mange
pianteokologer han undmct sig over denne
ustedvanlige grad af sameksistens og ham
ekspemimentenet og neflektenet sig fnem iii
mulige fonkhaningem En fomkhaningsmodeh
bygger pit iagttageisen af, at den hoje
antsdivensitct i grtes-urtehaget fonckom
men, hvon den stitende biomasse+fonne
udgon mellcm 350 og 700 g/m2. Kommer
man oven dette pmoduktionsintcrvah, vil
den dominenende vegetationspnoces vtene
konkurrence, og liggen man under 350 g,
vil vegetationen vtene udsat for sa sttemkt

stress, at kun fa speciahscnedc anten vih
kunne kianc sig. Denne model en dog
ufuldstiendig, idct divensiteten ogsit kan
vtene lay inden for det ntevnte spihlenum.
Niche-diffenenticnings-teonien begnundcr den hoje divensitet med et hojt
antah neahiserede nicher. Den en dog ingen dokumentadon for at jondbund og
miknokhima skulhe variene mere pa for
cksempel kalkgnteshand end pit andre ty
pen af gniesland. Undensogelsen af arts
udskiftning i smit faste provefelten pit
Ohands hojdivense kalkahvar ham desuden
sitet tvivh om denne forklaningsmodel,
idct hovedpanten af antenne tilsynela
dende delen samme habitat-niche.
Nyc ckspenimenten tyden pit at kom
binationcn af A-mykonnhiza og gmtesning
en vigtig for divcnsitetcn pit kalkgnteshand
langt vigtigene end fx habitatdivensite
ten. Tilsynehadende svtekkes konkunnen
cen mchlem antemnc, dehs som en fohge af
grtesningen af vcgetadons-dominantenne
og dels gennem en ovenfonsel af kuhstof
fra dominanter til nyctablenede planter
gennem ftehhes mykonrhiza.
-

Figur 4.7. Mosaikve
getation afbelget
bunke og krybende
hestegrces. Treheje i
Mols Bjerge, juli 1996
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fonmening udgon en viesentlig del af artennes regenerative stma
tegi, og den en konthivede anter uden egenthig frobank, som en
helt athiengige af succes med etablening af froplanten. Det gieh
den fx arten af ensian og tusindgylden. Her tnives anter med forskehhige vtekststrategier sptendende fra hjertegrces, fare-svingei og
blagren star S-stnateger over bidende ranunkel og kamgrces
CSR-strateger til vild her SR-strateg. Vegetationen en antsmig
og mepniesentenen et af de mest diverse phantesamfund i verden,
hvis man ttehler arten pit et hihhe aneah. Antal anten pit en kvadnat
meter higger pit 35-50 og det gennemsnithige antah anten pit 1/10
m2 higger pit 15-30 anten. Pit trods af hang kontinuitet i vegetatio
nen, en den tilsyneladende ingen arten, som en i stand til at ud
konkumrene andre arten, tvtertimod synes antenne at sameksistere
fredehigt side om side se boks.
Pit en torskrtent vih bihledet vtene andenhedes igen. Pit trods af
hang kontinuitet en graden af forstymmelse hoj, og korthivede anten
med en ston og huntig foproduktion vih vteme fremherskende.
Tonkestress og begnienset nteningsstofkapacitet ister kvtelstof
vih sammen med graden af fonstymrclse favonisere arten med en
kombination af en ruderal og en stress-tolerant strategi. Det vih
vtere anter som aim. markarve, stribet kiever, humie-sneglebceig,
bled hejre, aim. dvcerglevefod, tidlig og udspcerret dvcergbunke og
bakke-forgiemmigej. Pit grund af den unohige jordbund og det tih
bagevendcnde tonkestress vil vegetationen fit en vis lighed med
uknudtsvegetadon pit sandede bnakmanken. Antsnigdom og ants
divensitet liggen moderat tih hojt med henholdsvis 20-30 anter pit
Figur 4.8.
Overdrevsvegetation
med heje urter, bl. a.
blodred storkenceb og
knoldet mjedurt.
Kobberhage, juli 1995
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en m2 og 10-15 arter pa

iiio m2.

Succession
Overdrevsvegetation er dynamisk. Overdrevet kan betragtes som
et stadium i en succession i retning af skov, en succession som
er sat i sth af grsningen samt eventuelle trfjendske klima- og
jordbundsfaktorer.
tilgroning med
grcesser

Uden grasning vii overdrevsvegetation, undtagen hvor den findes pa stejie, tørre eller kalkholdige skrenter, forandres gennem
succession. Typisk vii det første der sker vre en tilgroning med
høje gresser som draphavre og aim. hundegrces sammen med ur
ter som aim. røiike, iancet-vejbred, stor knopurt, aim. agermdne,
hvid snerre og gui snerre. Samtidig vii en rkke smâ arter som
aim. mceikeurt, hjertegrces og var-star forsvinde og diversiteten vii
faide. Der er dog ogsá specifikke overdrevsarter, som kan trives i
en ârrkke uden gresning og danne sammenhngende høj
staudevegetation, det ge1der for eksempei aim. knopurt, biodred
storkenceb, svaierod, knoidet mjødurt, tjcere-neiike, nikkende iimurt,
smaibiadet kiokke og nogiebiomstret kiokke se fig. 4.8. I visse iii
ft1de kan et sitdant hojstaude-stadium vere iangvarigt, fordi
spiringsmuiighederne for vedplanter er reiativt dâriige i hoj og
tet urtevegetation. Hvis mikrokiima og jordbund ogsâ er ugun
stigt for vedpianter, og der ikke har vret etableret vedplanter i
forvejen kan der gâ flere artier for omrâdet gror tii med krat el
ler skov. Pa meget sur bund og pa tor og sandet bund vii ten
densen iii hojstaudesamfund vere mindre udtait og vegetatio
nen vii ogsâ efter gresningsophor vre domineret af lave stress
tolerante arter indtil der sker en indvandring af vedplanter.
-

indvandring af
vedplanter

Blandt de vedpianter som indvandrer pa overdrev efter gras
ningsophor vii typisk vre stiik-eg, vorte-birk, bjerg-fyr, skov-fyr,
bcevre-asp, ahorn, ask, aim. ron, siden og arter af rose.
Selv nâr et overdrev grasses vii det sjident vre i fu1dstendig iigevegt. Langsomt indvandrer tornede buske, som spirer
godt i vegetationsábninger med tiigngeiig mineraijord og som
toiererer gresning. De fleste af de rigtigt gamie overdrev, vi har
tiibage i Danmark er karakteriseret ved smâ sammenhengende
grupper af tornede buske, hvor det md imeiiem er iykkedes
ikke-tornede vedpianter som ask, bog, eg eiier aim. ron at spire
og vokse op i midten af gruppen. Gode indikatorer pa iangvarig
grsningsdrift biandt buskene er isr gamie tjom og skov-cebie.
Ene er generelt overvurderet som indikator pa lang grtesnings
kontinuitet. Ene spirer dariigt i grsvegetation, men trives hvor
mineraijorden er kraftigt forstyrret, som man ser det pa skrnter
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og efter opdyrkning eller overgresning. pa Mols kan man iagt
tage hvorledes eneber har en sr1ig fin foryngelse pa de gamle,
sandede opgivne agre. Man kan dog ogsa se store sammenhn
gende enekrat pa de udyrkede stena1derhavskrnter, hvor tidli
gere grsning sammen med erosion har givet gode spirings
betingelser. Siden er nok almindelig pa gamle overdrev, men formar samtidig at etablere sig mange andre steder i landskabet.
Det samme gtelder aim. hyid, som isr er almindelig ved hoj pH.
Grtesningskrat
Gresningskrat af tjom og andre buske er ikke noget slutstadium
for successionen, men det kan vre et meget langvarigt stadium.
Trteer indvandrer kun langsomt; spiringsforholdene i de morke
krat, der ofte tillige findes pa tor eller kalkrig jordbund, er dar
lige. I hvilket omfang opvksten gresses af for eksempel radyr
og mus vides desvrrre ikke. Der findes ikke nogen danske un
dersogelser af alderen pa gamle grsningskrat men et skon vii
iyde pa at de idste kan blive op iii 100 ar for de idste buske
dor og krattet bryder sammen. Om der herefter dannes nye krat,
hojstaudevegetation elier om skoven tager over er ikke under
sogt. De krat som er under grsning og som gennem tiden er
blevet stvnet for brtendsei og gterdsei kan meget vei ttenkes at
vtere endnu teidre.
nedbrydes
hurtigt

sfreldne svampe
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De gamie grsningskrat er specielie hvad angar jordbund og
ofte ogsa topokiima. Fiertaliet af de vedpianter, som forekom
mer har en forne, som nedbrydes hurtigt og effektivt sammen
iignet med skovtrteer som bog, eg, birk, gran ogfyr. Mens blade
af ene og havtorn har en nedbrydeiighed pa iinje med de for
nvnte trarter, har tjorn, roser, cebie, siden og benved en hoj sub
stratkva-iitet svarende iii den man finder hos ask og elm, og by
af aim. hyid nedbrydes endnu hurtigere. Resultatet er, at jord
bunden i mange grsningskrat udvikles i retning af en los, mork
og vei omsat muid. Bundvegetationen er artsfattig med nogie f
forarspianter som huikravet kodriver og vorterod og en del n
ringsindikatorer som stor nceide, feber-neiiikerod og viid kørvei, ar
ter som imidiertid able sygner hen efter bovspring.
Tii gengld finder man i visse krat, isr pa varme kaikhoidige
sknenter en ustedvaniig funga bestaende af sjldne jordboende
svampe. Det er isr arter afparasoihat, kollesvamp, rodbiad og
stjerneboid, som kendetegner krattene. Det er arter som trives
med den hurtigt omsttelige forne, men i mange tilflde ogsa
varmekrvende sydeuropiske arter, som i krat pa sydskrnter
gerne i Storebalits-regionen finder et varmt og ikke for tort
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voksested langt hjemmefra. Krattenes vedplanter, fauna og fun
ga er nermere behandlet i kapitel 5 og 6.

4.9. Sandmcelkebotte

Frospredning
De fleste plantearter tilknyttet overdrev har ingen strukturer pa
frugter og fro, der kan afsbore deres spredningsmekanisme. Et
mindretal af overdrevsplanterne har dog tilpasning fib enten dy
respredning eller vindspredning se boks. Det sidste galder able
mosserne, karsporeplanterne, orkideerne og flertallet af de kurv
bbomstrede. Resten skulle jo sa efter gangs opfattelse vere vind
slyngspredte, og en del arter har da ogsa strukturer dertil, fx
huikravet kodriver, iiden kiokke, perikon-arterne og tjcereneiike.
Forsog med spredningsafstand af udvalgte overdrevsarter, har
vist at vindslyngspredte arter har en maksimal spredningsaf
stand pa mindre end to meter fra moderplanten. Desuden vil
mange frugtstandere, i grsset vegetation na at blive edt eller

Planternes frospredningstyper
Ved at betragte formen afplanternes fro
og frugter, kan man umiddelbart inddebe
planterarterne i forskellige frosprednings
typer: Vindspredte anemochore arters
fro ebber frugter har har ebler vinger der
kan bere dem oppe i en luftstrom. Spo
rer af mosser og karsporepbanter, og fro
af orkideer, er sa smã og lette at de ikke
behover strukturer ill at hobde sig sv
vende. Dyrespredte arter har enten saf
tige frugter, hvibket kan sikre frospred
ning via dyrs fordojelseskanal endozoo
chori, ebber de har modhager ebber en
kbbrig kappe, der kan fa dem til at han
ge fast i pebsen pa tibfldigt forbipasse
rende dyr epizoochori. Det er arter af
shegterne agermáne, forgiemmigej, kiover,
iovefod og skabiose, samt djceveisbid Dertib
kommer visse stakberende grasarter, fx
boiget bunke, eng-havre, katteskceg og vel
iugtende gulaks, og endebig soloje som har
fro omgivet af en khebrig substans. Et
speciabtilfiiebde af epizoochori er myre
spredning; en tibpasning hvor der fib hvert
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fro er hftet et fedtlegeme et sákabdt
elaiosom, som far myrer til at sprede fro
ene. Arter af sbtegterne viol og mceikeurt,
samt mark-frytle, pilie-star og tandbceig,
har myrespredning. Myrerne kan sprede
froene op ill en meter fra moderplanten.
For vioberne skal dertib liegges den af
stand som froene kan udsbynges af de
modne opspringende kapsler, ved sa
kabdt ballistisk frospredning.
Der forbliver imidbertid en stor rest
gruppe, hvis fro ebler frugter ikke har no
gen specialiserede strukturer til at sikre
spredning. Man kan med rimelighed for
sta en stor del af disse som vindslyng
spredte. De kan eksempelvis have frug
ter der ved modenhed bbiver torre kaps
ber, med et antal huller som i en salt
bosse. Deres fro spredes sa ved at vinden
rusker den torre frostander. Arter med
ruderab bivsstrategi er ofte anemochore
og endozoochore; fx hindbcer og gede
rams. De fleste epizoochore arter, fx
burre-arterne, vokser i skov.
-
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tradt ned inden modenhed.

Iro i kokasser

Undersogebser af fro i kokasser og andre dyreekskrementer,
samt i pebs og kbove af vilde dyr og husdyr, har da ogsa godtgjort
at spredning med grssende dyr er bangt den vigtigste spred
ningsfaktor for overdrevspbanter. I denne sammenhieng ma hus
dyrene spille en viesentbig rolle, da de jo er de vigtigste griessere
i yore dages overdrevsnatur. p den anden side forbliver husdy
rene jo ofte i den samme fold i bang lid, og flyttes kun af og tib.
Vilde pattedyr derimod kan ga langt omkring, og bedre sprede
fro af overdrevsplanter mellem forskellige bokaliteter. Den pris
som planterne ved tilpasning til spredning med griessende dyr
betaler, er en mindsket sandsynlighed for at froene pa den enkelte plante overlever indtil modenhed. Men det er sandsynligvis
uden betydning for de generebt banglivede og vegetativt spredte
overdrevspbanter en lible fraktion af froene vil overbeve og oven
i kobet blive spredt effektivt.
-

spredning pa
Mols

Flertablet af overdrevsplanterne har dog alt i alt en ret ringe
spredningsevne. Et forsog som genindforte griesning pa hede
agtige, artsfattige overdrev i Mols Bjerge, viste at spredning med
grssende husdyr var den vigtigste faktor mere effektiv end
vindspredning. Men det overordnede biblede var at gen
indvandringen gik umadebig bangsomt.
-

ulvefod pa
vejskrcenter

Hvad en effektiv frospredning kan gore for arter med specielle
okologiske krav, viser karsporeplanter og orkidéer. Tib trods for
at de langt fra kan trives hvor som hebst, er deres lokaliteter hyp
pigt nydannède biotoper. Det gbder fx uivefods-arterne, der er
fundet pa vejskrnter i Nordvestjylland og pa de inddmmede
arealer pa Vestamager; og det gbder de sjbdne mdnerude-arter,
hvis kendte lokaliteter gennem tiden, for en stor dels vedkom
mende, har ligget pa torlagt fjordbund. Ogsa sump-huilcebe og
andre orkideer er ofte fundet under lignende forhold abtsa skab
banker pa udtorret havbund, samt i opgivne kabk- og mergeb
grave.
-

Frobank
Visse pbantearter har en vedvarende frobank; det vib sige at deres
fro har evnen tib at ligge i dvale i jorden i en arrkke, for sa at
spire nar de rette forhold opstar. De mest slaende eksempber pa
frobanker er de sakaldte bevende fortidsminder arter der duk
ker op i arkologiske udgravninger af middelalderlige ruiner, ef
ter at have bigget i dvabe i jorden i arhundreder. Agerukrudt har
ofte frobanker med ekstrem tiethed. Arter som tudse-siv og aim.
-
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fugiegrces kan have mange

tusinde fro pr. kvadratmeter i pioje
laget pa agerjord. Pianternes strategiske satsning pa stor produk
tion af hengelevende fro henger ofte sammen med ruderai livs
strategi; det samme gor enarighed.

vegetativ
formering

De fleste overdrevsplanter er langlivede, og hat et sterkt eie
ment af stress-tolerance i deres livsstrategi. Biandt andet som
foige af grsningen satser de typisk pa vegetativ formering, eller
ntrringsoplagring i rhizomer eiler knolde. Hos visse arter er
froformering en sjiden foreteelse det glder fx var-star.
Der er dog ogsa en del kortlivede pianter i overdrevsvegetat
ion, navnlig pa torskrnter. De fleste kortlivede overdrevsplan
tearter har vedvarende frobank. Det galder fit viid hor og aim.
markarve. Ensian-arterne, udgor et speciaitiiftelde ved at vare
kortiivede uden frobank, og ved at deres vkst efter spiring er
betinget af en srlig type af mykorrhiza-svampe. Kohvede-ar
terne, der er halvsnyitere pa grsser, samt biod hejre og iangs
takket vceseihaie er kortlivede uden at have en vedvarende fro
bank. Mange mosser og karsporeplanter har i ovrigt vedvarende
sporebanker.
-

upálidelig
fro bank

Fordi det alt i alt er f af overdrevsfloraens arter der har ltenge
levende frobanker, afspejler frobanken i jorden under en given
overdrevsvegetation kun meget darligt den aktueile vegetation.
Der er kun f arter i frobanken i sammeniigning med vegetatio
nen. En del er disse arter er maske endog agerukrudtsarter.

Driftpâvirkninger

Indtil nu har vi beskftiget os med stofkredsiob og vegetations
processer pa gamle ugodskede overdrev. I det foigende vii vi be
skrive nogle af de ndringer som finder sted pa overdrevet, nar
det bringes ud af balance med naturfremmede indgreb som
godskning, opdyrkning, kratrydning m.m. Et noglepunkt her er
meringsstofferne. Den mrngde kvlstof der typisk tiifores ved
NPK-godskning af vedvarende grsarealer iigger i storreisesor
denen 5-15 g N pr. m2 pr. ar, hvilket er af samme storrelsesor
den som den mngde piantetilgngeligt kvlstof som ariigt
mineraiiseres pa overdrev. Det viser sig da ogsa, at lngere tids
godskning uvrgerligt medforer, at artsrig overdrevsvegetation
degenererer ill triviel vegetation bestaende af hurtigtvoksende
grsningstolerante arter med ruderale og kompetitive karakter
trek, sasom aim. rajgrces, host-borst, ager-tidsei, aim. hundegrces, rod
svingei og hvid-kiover.
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Godskning og stoflredslob
En regeimssig tilforsel af godning til overdrev vii gribe vold
somt md i det naturlige meringsstofkredslob. C/N-forholdet i
substratet vii falde, til fordei for nedbrydere som er i stand til at
tiipasse sig en hurtig nedbrydning med konkurrence om puijen
af let nedbrydeligt kulstof. Et vrsentligt lavere C/N-forhoid vii
ogsa betyde, at konkurrencen om mrringsstoffer meilem mikro
organismer og planter vil vre mindre hard, hviiket isr planterne vil kunne udnytte til oget vtkst. Primrrproduktionen sti
ger kraftigt; pa god lerjord vil en fordobling af udbyttet kunne
forventes, pa sandede og torre overdrev noget mindre. A-mykor
rhizaen vides at vare folsom overfor hoje koncentrationer af isr
fosfor, ved hvilke planterne ikke inficeres sa hurtigt og kraftigt
med mykorrhiza.
tdler godskning

Godskning vides at fore tii udeiukkelse af en lang rkke af vege
tationens langsomt voksende 5- og CSR-strateger. Den oftest
anvendte forklaring er, at de langsomt voksende arter udkonkur
reres af de hurtigt voksende arter, mendet er nppe den fulde
sandhed. For eksempel kan det undre, at arter som knoid-ranun
kei SR/CSR, host-borst CSR/R, mark-cerenpris SR, fugiegrces
R og biod hejre RJSR alie trives godt pa godskede overdrev,
uden at have specieile tiipasninger til hard konkurrence om de
tilgengelige ressourcer i sluttet vegetation.

monotonisering

Men er der da grund til at forvente, at konkurrencen om de til
gngelige ressourcer pa godskede overdrev er srlig hard? Hvad
nringsstoffer angar, vii man forvente at den tilgngeiige
mngde vil vre stone pa det godskede overdrev end pa det
ugodskede. Derimod kan konkurrencen om lyset vre en bety
dende faktor, isr hvis grsningen er ekstensiv. Imidlertid vil
man selv pa ttgrssede overdrev med rigelig lystilgang kunne
se en monotonisering af vegetationen efter godskning.

udpinte zoner

Den mtrliggende forkiaring er, at den enorme endring i stof
kredsiob og mikroflora ikke bare pavirker planternes vkst og
indbyrdes konkurrence, men ogsa medforer endrede vilkar for
vigtige processer som regeneration fra fro. Hvis det generelt gi
der at A-mykorrhizaen svkkes efter godskning, kan dette have
stor fysioiogisk betydning for en nrkke overdrevsarter, som er
tiipasset stofoptageise gennem mykorrhizaen, isr i de tidlige fa
set af individets liv. Desuden vii der selv pa godskede overdrev
vre perioder, hvor de hurtigt voksende arter skaber zoner med
akut mangel pa nringsstoffer. Hvis disse perioder falder ander
ledes end pa ugodskede overdrev, vii arter hvis frenologi er tii
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passet arsrytmen i ressourcetilgngelighed pa ugodskede overdrev nemt blive tabere. Til stotte for denne antageise taier, at
tidlige overdrevsarter som knoid-ranunkei og kornet stenbrcek taler
konkurrencen i godsket vegetation bedre end andre overdrevsar
ter formodentligt ved at koncentrere deres vkst i det tidiige
forar hvor der endnu er overskud af iys og nringsstoffer.
-

sandede
brakmarker

Opdyrkning
Opdyrkning indebrer i yore dage tiiforsel af meringsstoffer.
Ikke desto mindre kan der pa en opgiven sandet ager efter en
arkke 1 0- 1 5 at udvikles en vegetation, som iigner naturligt
overdrev meget mere end vegetationen pa et godsket overdrev
got. Hvis overdrevet kun hat vret opplojet et eiler to at og der
efter opgivet, indvandrer overdrevsvegetationen hurtigt fra
markkanterne, og visse arter kan endda have overlevet dyrknin
gen. Mange af de arter som i dag af mange opfattes som typiske
overdrevsarter, hat i virkeiigheden nydt godt af tidligere tiders
iejlighedsvise opdyrkninger af sandede overdrev uden nvne
verdig tilforsel af godning, og efterfulgt af gnesning. Det gelder
fx gui evighedsbiomst, bidmunke, hare-kiover, bidhat og mark-bynke.
Seive den forstyrrelse af jordbunden som plojningen medforer,
svarer til den man finder pa stejle skrnter. Dertil kommer, at
nringsstofferne udvaskes hurtigere pa en opgiven ager end i
sluttet overdrevsvegetation.
En del opgivne agre er ogsa blevet merglet. I Mois Bjerge
kan man Se, hvordan visse tidligere mergiede opgivne agre brrer
en langt mere artsrig vegetation end de omgivende gamle sure
ovetdrev, som i vidt omfang er dominetet af boiget bunke. Opgiv
ne agre pa velgodsket lerjord udvikler dog en vegetation, som af
viger meget fra vegetationen pa overdrev.

Kritiske tâlegraenser og globale klimaaendringer
Mennesker pavirker omgiveiserne ikke bare gennem arealanven
delse, men ogsa mere diffust ved at pavirke kvaliteten af vand og
iuft. Det industrialiserede samfunds tiltagende behov for kom
merciel energi, hat fort til en stadig stigende afbrmnding af fos
sue bnrndstoffer. I kolvandet et fuigt miljoproblemer som foige
af emmision af biandt andet svovldioxid, kvelstofoxider og kul
dioxid.
miljoproblemer

Sideiobende hat forbruget af biandt andet CFC-gasser vret sti
gende, med det resultat, at atmosfteren er blevet tilfort nogie
meget teaktive forbindelser, som bade bidrager til nedbrydnin
gen af ozonlaget og til drivhuseffekten.
Mens forsuringen som folge af deposition af oploste svovi
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forbindelser nu, i kraft af bedre rogrensning, er pa tilbagegang,
udgor kvrlstofdeposition og oget kuidioxidindhoid i atmosfteren
stadig en potentiel trussel mod overdrevsvegetation.
Kvtelstofdeposition
Deposition med let omsttelige kvrlstofforbindelser bidrager
vtesentligt tii kvlstofktedslobet pa overdrev. Der er taie om et
synligt arligt ekstrabidrag pa omkring en tiendedel af den arlige
mineraiisering, og man skal trnke pa at effekten akkumuleres.
Fosfor spredes ikke med luften i samme omfang som kvlstof,
og eftersom overdrevsvegetation almindeiigvis antages at vare
fosforbegrtnset, er der grund til at tro at det overskydende
kvailstof i forste omgang for storstepartens vedkommende enten
udvaskes eller indarbejdes i den hardt bundne humusfraktion.
Kvistofdepositionen er at iigne med en tikkende bombe, som
kan ga af i det ojeblik det godskes med fosfor, eiler fosfor
mineraliseringen af en eller anden grund oges. Kvlstoffet kan
desuden tnkes at have indflydelse pa mikroflotaen, hvis arts
sammenstning og funktion blandt andet athanger af substra
tets C/N-forhoid.
Depositionen af kvailstofoxider kan udover godningseffekten
ogsa fore til forsuring, idet kvrlstofoxiderne oplost i vand opfo
ret sig som syrer.
Bakke-stilkaks og kvtelstofdeposition
Der er ikke herhjemme lavet undersogelser af iangtidsvirknin
gerne af kvlstofdeposition pa overdrev. I Holland derimod,
hvor depositionen ligger pa omkring det dobbeite af niveauet
herhjemme, hat man dokumentation for vegetationsndringer.
Det hat biandt andet vist sig at grsarten bakke-stiikaks hat v
ret i stand iii at udnytte det hojere kvistofniveau ved at tolerere
en meget iav fosforkoncentration i cellerne. Hermed har den
kunnet vinde en overvldende dominans mange steder, pa be
kosming af diversiteten af karplanter og mosser. Bakke-stiikaks
synes ikke at udgote nogen trussel i hverken Danmark, hvot den
er meget sjiden, eller i England hvor kvistofdepositionen er
lavere end i Holland.
meethedspunkt
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Med vor nuvrende viden ma konklusionen angaende langtids
effektet af kvlstofdeposition pa overdrev vre, at den enkelte
overdrevstype hat et uforudsigeligt mthedspunkt, som atham
get af vegetationens sammensetning og jordbundens nrings
status. Det er dog overvejende sandsyniigt at et oget kveistof
niveau pa langt sigt bade pavirker artssammenstningen af dyr,
svampe og planter, og afstedkommer en acceileration af succes
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sionsprocesser til skade for oprethoideisen af lay, lysaben
overdrevsvegetation.
Oget kuldioxidniveau
Et oget kuldioxidniveau i atmosfteren er hovedarsagen til dtiv
huseffekten og dermed den globaie opvarmning. En stigende
temperatur vii medfore endrede ievevilkar og fote ill forskyd
ninger af forskellige arters kiimatisk betingede udbredelsesom
rader. Det giobaie klima pavirker seivfoigeiig ogsa topokiimaet
og detmed arternes forhold til sktamternes hidning og oriente
ring. Risikoen ved klimarndringerne ligger isrt i at sma isole
rede bestande af sjldne arter risikerer at ga til grunde, fordi de
ikke, i vote dages fragmenterede iandskab, kan sprede sig ill lo
kaliteter, der som folge af kiimandringer er blevet gunstigere.
Kuldioxid hat ogsa en mere direkte betydning for planterne,
idet kulstof fra kuldioxid er hovedbestanddelen i alt organisk
stof. Laboratorieforsog hat vist at hurtigtvoksende arter som stor
nceide og draphavre et i stand ill at oge deres vekst i takt med en
oget koncentration af kuldioxid i den omgivende luft. Foreiobige
felteksperimenter antyder imidlertid, at oget kuidioxidindhold
ogsa kan fore tii en oget mamgde af lettilgengeiigt substrat i
jordbunden, og dermed stimulere den miktobielle immobiiise
ring af nringsstoffer.
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