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Kapitel

9yleIiv pa overdrev

YDer findes vilde dyr af utallige grupper pa overdrev. Fielles for
este er at de er tilpasset livet pa land uden direkte kontakt
meaand. Nogle af dyrearterne iscer mange insekter er knyt
tet til bestemte plantearter. Nar den specifikke vrtsplante gar
tilbage i antal, gar insekterne ogsa tilbage; og nar vtertsplanten
gar frem, gar populationsstorrelsen af de tilknyttede insekter og
sa frem forudsat at miljoet i ovrigt opfylder deres krav. Andre
dyrearter er knyttet til overdrevsnaturen, og er affitengige af vege
tationens struktur fr griessets hojde og ttethed, samt fordelin
gen af krat. Disse dyrearter krcever ofte tilstedevrelse af fersk
vand nier overdrevet for padderne ynglevandhuller, for patte
dyr og fugle drikkevand og overdrevet er ofte kun ét af flere
landskabselementer som de bruger til fouragering, skjul m.m.
-

gui biomsterbuk

-

-

-

-

-

nedbydning

plantecedende
dyr

Dyrelivet pavirker overdrevets vegetation savel struktur som
artssammenstetning. Det sker ved at dyrene ceder levende blade
og skud herbivori, og ved nedbrydning af dodt plantemateri
ale. En mere speciel pavirkning er grssende pattedyrs trad og
andre dyrs ‘byggeri’ aftuer og muldskud o.s.v. Insekter kan have
markant indflydelse pa artssammenstningen i overdrevsvege
tationen, idet insektlarver ofte teder blade og stiengler af speci
fikke plantearter. De kan dog ikke alene holde vegetationen lay
og lysaben. a tilsvarende vis kan fugle, mus og insekter, ved
prcedation af bestemte arters fro eller frugter, pavirke sammen
sietningen af plantearter.
Store herbivore pattedyr, fx kronhjort, rddyr og hare, pavirker
ved grsning og browsing se kap. 3 savel vegetationens struk
tur som artssammenscetning. I nutidens danske natur spiller
griessende husdyr, sâsom kvceg og far, en langt storre rolle for
opretholdelsen af overdrevets lavtvoksende vegetation end de
vilde pattedyr gor. I dette kapitel er dyrenes rodliste-status angi
vet med samme forkortelser som i tab 5.2.
-

Insekter
De livirvellose dyr, invertebraterne, udgor i antallet af arter
over 90% af samtlige dyr pa Jorden. Blandt de hvirvellose dyr
er insekterne den storste gruppe, idet de alene udgor omkring
75% af alle Jordens 1,4 millioner navngivne dyrearter.
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sommerfugle og
biller

Med de ganske

srlige plantearter og det specielle mikroklima,
er en betydelig del afDanmarks ca. 18.000 insektarter mere el
ler mindre specifikt knyttet til overdrev. Blandt de bedst stude
rede insektgrupper sommerfugle med ca. 2.400 arter og biller
med ca. 3.700 arter er 25-30% af arterne helt eller delvist
knyttet til overdrev. Blandt de 1 .024 rodlistede billearter forekommer 272 25% pa overdrev se tab. 6.2, og tilsvarende
forekommer 1 1 38% af de 28 rødlistede dagsommerfuglearter
pa overdrev. Af de 7 nulevende danske arter i den lille gruppe
kollesvtermere, er de 6 knyttet til overdrev. De ovrige insekt
grupper er mindre godt kendt, bade hvad angar habitatprfe
rencer og nuvrende status i Danmark. Det er dog givet at der
findes mange overdrevsarter, hvoraf en stor del er truede eller
sarbare, i grupper som cikader, tceger, grceshopper, gravehvepse,
svirrefluer, humlebier og myrer.
-

-

Tabei 6. 1. Rodiistede biilearter med tiiknytning til overdrevfordelt pa
taksonomiske grupper og rodliste-kategorier. Rodlistekategoriemne erforkortet
sonifolger: Uddod Ex, máske uddod Ex?, truet E, sárbar V, sjcelden
R og hensynskrcevende X. Efter Redliste ‘90.

Løbebiller
DvrgbilIer, âdselsbiller m.m.
Rovbiller
Stumpbiller mm.
Clambidae m.m.
Torbister
Kiobiller, blodvinger m.m.
SmIdere, pragtbiller mm.
Klannere, borebiller m.m.
Vaerftsbiller mm.
Glansbiller, mariehøns mm.
Cisidae, Colydiidae mm.
Heteromérer
Trbukke
Bladbiller og bonnebiller
Snudebiller
Barkbiller
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Ex

Ex? E

V

R

X

4
1

3

11
2

2
5

1
1

2
4
16
2

6
3
4

4

2

8
2
3

8
3

7

7

4

2

3
1

2

1
5
1
2

6

1
10

3
3

1

1
2

2
3

5
6

9
23

5
18
2

1

5
7

2
3

KAPITEL 6: DYRELIV

3
1
1
18

alt
34
12
34
11
1
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4
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9
1
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75
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faunahistorie

Der er ringe viden om oprindelsen af den insektfauna, der findes
pa overdrevene. En lang rtekke arter har sandsynligvis bredt sig
betydeligt efter at skovrydningerne og agerbruget tog fart
3-4.000 ar for vores tidsregning. Klimaet var varmere end nu
pa det tidspunkt skovrydningerne begyndte, og mange insekt
arter har formentlig kun vret i stand til at klare sig i de kolige
re artusinder der fulgte, fordi der opstod menneskeskabte, be
skyttede og lune overdrev. pa De britiske øer skonnes overlevel
sen af 10 arter dagsommerfugle ca. 18% af den britiske som
merfuglefauna frem til yore dage saledes at vre en decideret
folge af den fremherskende agerbrugskultur gennem 5-6.000 ar.

lobebiller

Af lobebiller har vi ca. 320 arter her i landet. De fleste findes pa
jordoverfiaden eller i de ovre jordlag. Aktivitetsperioden for de
voksne er ofte lang, og hyppigt lever lobebiller som voksne i
flere ar. Flertallet er rovdyr, men hos nogle arter indtager plan
tefode en stor plads pa menuen. En del af arterne er knyttet til
overdrev, isr blandt sltegterne Harpalus mark- og sandiobere
og Ophonus kalkbobere.

Biller

nogen jord

De fleste af overdrevs-lobebillerne krcever forholdsvis lay og
spredt vegetation, hvor der md i mellem planterne er bare plet
ter. De er derfor athiengige af, at overdrevsvegetationen til sta
dighed holdes aben. Mange Harpaius-arter er pionerer, der be
gunstiges afnogne partier med los jord. I takt med at overdrevet
Tabel 6.2. Rodlistede dyrearter med hoved- eller biforekomst pd oyerdrev.
Antai arter og i parentes procentdei overdrevsarter blandt de rodlistede arter
afhver dyregruppe. Efter Rodliste ‘90.

dyregruppe
biller i alt

hovedtrussel

272 25%

tilg ron i ng

1139%

tilgroning

kolIesvrmere

7 88%

tilgron i ng

padder

321%

godskn ing

krybdyr

1 33%

tug ron i ng

12 12%

tilgroning

2 11 %

forstyrrelse

dagsom merfugle

fugle
pattedyr
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gror til, aftager hyppigheden af disse arter. Et eksempel er kiem
pesandlober Harpalus hirtipes, der lever pa tor sandbund. Den
var tidligere udbredt i det ostlige Jylland og pa øerne, men i
takt med de sandede overdrevs forsvinden er billen gaet stcerkt
tilbage. Siden 1950 har den kun vieret fundet pa Mols-Ebeltoft
egnen, og den anses for sarbar. Dens aktivitetsperiode strkker
sig fra maj til september, og i denne periode fierdes den voksne
bille fremme, nar morket falder pa. Om dagen, og pa andre ti
der af áret, ligger billen nedgravet i sandet, hyppigt ved rodder
ne af mark-bynke eller sandskceg.
kalklobere

bombardérbille

Siank kaikbober Ophonus rupicola er en varmekrcevende bille,
der kun forekommer pa torre, abne overdrev med spredt vege
tation, fortrinsvis pa steder hvor jorden er rig pa kalk. Hovblege
pa Hoje Mon er en klassisk lokalitet for arten, der kun findes f
andre steder i landet. Mens de fleste lobebiller er rovdyr, ernierer Ophonus-arterne sig i hoj grad af plantefode. 0. punctieceps
gulerods-kalkiober, der forekommer under lignende forhold,
men er langt mere udbredt, lever saledes for en stor del af froe
ne af vild gulerod; larven samler underjordiske forrad af gulerods
fro, og den voksne bille ses hyppigt fouragerende i gulerods
skiermene. Siank kalkiober er utvivlsomt ligeledes for en stor del
planteceder, men dens fodevalg er ikke undersogt. Era udlandet
vides den at besoge reseda-arter, sa muligvis indgar froene af
disse, men antagelig ogsa fro afgulerod, i diteten. Billen ses hyp
pigst i maj-juni, hvor forplantningen foregar. Larverne udvikles
i sommerens lob, og den nye generation af biller kommer frem i
sensommeren.

Pa

det sydlige Bornholm lever et af vort lands mest bemierkel
sesvierdige insekter, bombardérbiiien Brachinus crepitans. Den er
ganske vist ikke sierligt iojnefaldende dertil er den med sine
kun knap 10 mm for beskeden af storrelse. Det, der gor born
bardérbillen til noget sierligt, er dens kemiske forsvar. Nar bil
len bliver angrebet, kan den fra bagkropspidsen udsende en
mindre giftsky ledsaget af et lille knald. Udladningen virker iet
sende og lammer for en kort stund angribende insekter som
myrer o.lign. Bombardérbiilen lever hos os pa nordgriensen af sit
udbredelsesomrade. I overensstemmelse hermed kriever den
solabne, varme lokaliteter; jorden skal viere forholdsvis tor, ler
eller kalkholdig, og vegetationen lay. Man finder mest dyrene
under sten, hvor mange individer soger sammen.
Eorplantningsperioden ligger om foraret, og den nye genera
tion af biller kommer frem i eftersommeren. BombardérbÜien fin
des tilsyneladende nu kun pa et lille ungt overdrev ved Sose og
-
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anses for at viere akut truet. Tidligere skal den have vieret mere
udbredt, men viere gaet tilbage i takt med overdrevenes opdyrk
ning eller tilplantning.

ncer kokasser

godningscedere

KAPITEL 6: DYRELIV

En sdrbar rovbille
Pa griessede overdrev kan man viere heldig at mode rovbillen
Emus hirtus. Stor og bred er den, og med sin kraftige beharing,
holdt i gule, gra og sorte nuancer, minder den ved forste oje
kast mest af alt om en humiebi. Den er fremme i lunt solskinsvejr
og kan da ses ved kanten af frisk dyregodning, isier kokasser,
hvor den er pa jagt efter fluer og fluelarver, larver af mogbiller
og lign. Billen ses bedst om foraret, hvor den har sin forplantningstid.
Af rovbiller har vi over 900 arter. De kendes let pa deres
stierkt forkortede diekvinger, der kun skjuler den forreste del af
bagkroppen. De fleste er rovdyr, som familienavnet angiver,
men en del af de mindre arter lever dog af plantefode. Flertallet
er ganske sma biller, mange kun et par mm lange. Emus hirtus
horer med sine over 2 cm til blandt de storste af arterne.
Emus hirtus kriever hoje temperaturerog findes derfor fortrins
vis pa varme, tone overdrev, typisk pa sydvendte bakkedrag. a
overdrevsbakkerne omkring Nordby pa Samso har arten en af
sine storste forekomster her i landet. Arten regnes for sarbar;
den har vieret i klar tilbagegang i takt med at vierdifulde overdrev er forsvundet, og den er truet af tilplantning og tilgroning.
Godningscedende torbister i voldsom tilbagegang
En stor del af yore ca. 90 arter af torbister er godningscedere.
Det gielder de velkendte skarnbasser, samt arter af bl.a. slieg
terne Gopris, Onthophagus og Aphodius mogbiller. En del af ar
terne er specielt hjemmehorende pa overdrev.
Gopris lunaris minder bade i storrelse, form og farve om
skarnbasserne, men kendes fra disse bl.a. pa at hovedet bierer
et opadrettet horn, der iscer er veludviklet hos hannen, og ved
at forbrystet er forsynet med nogle kraftige gruber og knuder.
Arten lever af godning, isier kogodning, og forekommer kun pa
solrige og torre kuperede overdrev. Som mange andre godnings
tedende torbister har Gopris lunaris en veludviklet yngelpleje.
Hunnen og hannen hjielper hinanden med at udgrave en dyb
skakt under en kokasse, endende med et stort kammer, der fyl
des med godning. Dette arbejde starter om foraret. Af godnin
gen former hunnen sa i lobet af et par maneder 7-8 pierefor
mede klumper og liegger et mg i hver. Forieldrene bliver i god
ningskammeret under larveudviklingen og holder ynglen fri for
svampeangreb. Gopris lunaris forekom tidligere en del steder i
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landet. Inden for de sidste ca. 40 ar er den imidlertid kun fundet
3 steder, i Nordsjielland og pa Samso, og den er akut truet.
Kreaturgrcesning pa billens tilbagevierende levesteder er en forudsietning for, at arten kan opretholdes som dansk.
Onthophagus vacca er en anden godningsieder blandt torbi
sterne. Som Gopris iunaris holder arten til pa varme, torre og sol
rige overdrev. Den er noget mindre end den foregaende, har
rodgule diekvinger med sorte eller gronlige smapletter. Ogsa hos
denne art er kogodning den foretrukne niering. Godningen anbringes portionsvis i en underjordisk gang, og i hver klump legger hunnen et teg. Hos Onthophagus-arterne er det hunnen, der
star for det underjordiske gravearbejde og anbringelse af godningen i gangsystemet, mens hannen har rollen som handlanger
han fjerner opgravet jord og slither godning hen til hunnen.
Jglegningen finder sted om foraret, de nye biller er udviklet
hen pa sensommeren. Onthophagus vacca er siden 1960 kun fundet pa Rosnes og pa det nordlige Samso. Tidligere var arten
mere udbredt, men er gaet markant tilbage og anses for akut
truet.
-

tilbagegang

Ogsa mange arter af sliegten Aphodius har vist kraftig tilbage
gang i nyere lid. Tilbagegangen for overdrevsarterne kan natur
ligyis henge niert sammen med, at de griessede overdrev har
vieret pa retur. Imidlertid har tilbagegangen ogsa ramt arter,
der forhen forekom almindeligt pa griessede marker, sa muligvis
har tilbagegangen for de godningsedende torbister ogsa andre
arsager. Brugen af ormemidler ill husdyr er i sogelyset som en
mulig medvirkende forklaring.
Klinteoldenborren Pd Hoje Mon
Elere steder pa Hoje Mon lever klinteoidenborren Omaiopiia ruri
cola. Den er fundet dels pa selve klintomradet, dels ved Hov
blege. Larven lever i jorden af planterodder. Den voksne bille
treffes i hojsommeren i varmt solskinsvejr. Hanner kan da findes svermende pa jagt efter hunner, der opholder sig pa jorden
eller i vegetationen. De voksne biller er bladedere og iagttaget
fouragerende pa havtomn. Kiinteoidenborren har behov for en meget varieret habitat med en mosaik afvegetationstyper spenden
de fra legivende buske over hojstaudesamfund til mere abent
solrigt griesland.

snylter pa bier

138

Oliebiller erpd retur
Her i landet lever der 4 arter af oiiebiller. De horer til en lille fa
milie af biller Meioidae med en sierprieget levevis, idet de alle
er snyltere hos forskellige arter af enlige bier. Obiebiibemne er sto
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re, phumpe dyr, mellem ca. 1 og 3 cm lange. De mangler flyve
vinger, og dekvingerne er korte og diekker kun den forreste del
af bagkroppen. Oiiebilerne horer foraret til, de ses allerede pa
lune dage i april og har deres hojsieson i maj maned. De voksne
biller er plantetedere, der ernerer sig af mange forskellige slags
lavere planter. Under tedefasen svulmer hunnens bagkrop op i
takt med at hun producerer eg. Iglosningen foregar ved, at
hunnen graver en grube et sted hvor jorden er bar og passende
los. Hen liegger hun sa sine teg hos nogle af arterne omkring
1 .000 teg i en enkelt teggrube. Processen gentages flere gange,
sa det er et kolossalt tegantal, den enkelte hun producerer. Af
teggene fremkommer sma larver, der soger op i blomster af fit
mcelkebotter. Hvis blomsten far besog af en bi, hegter larven sig
pa bien og kommer derved hjem til bireden. Nar bien derpa
legger teg, kravler oiiebiilens larve over pa biegget og lader sig
lukke inde i den honningfyldte celle, der skulle have tjent som
spisekammer for biens larve. Her gennemgar billen en kompli
ceret udvikling, under hvilken den bade spiser biens eg og hon
ningen for sa det efterfolgende forâr at forlade reden som fier
digudviklet oliebille.
For at kunne gennemfore sin livscyklus skal oliebillemne altsa
dels have et levested, der er passende med hensyn til vegetati
on, mikroklima og jordbund, men som ogsa egner sig som leve
sted for enlige bier. Det er typisk varme, solrige lokaliteter som
overdrev, med en stedvis tet og ikke for hoj vegetation, og samtidig med pletter af bar jord, der dels kan sikre billerne egnede
egliegningssteder, dels er passende for anlieggelse af biernes
jordreder.
Af yore 4 arter af oliebiller anses den ene, gron oliebÜle Meloe
variegatus, for at viere akut truet. Den er siden 1960 kun fundet
pa overdrevsbakker pa Rosnes og Vodrup Klint pa ro. En anden art M. brevicoiiis er sarbar, mens de to resterende M.
violaceus og proscarabaeus regnes for hensynskrevende.
-

speczfikt
fodevalg
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Krcesne plantecedere
Bladbiller og snudebiller er to af de storste billefamilier, og de
omfatter arter der er tilpasset plantetedende levevis. Mange af
arterne er strengt knyttet til en enkelt planteart, mens andre
kan have et lidt mere alsidigt fodevalg. Af bladbiller har vi lidt
over 300, af snudebiller 575 danske arter.
Gryptocephalus hypochoeridis er et eksempel pa en bladbille
knyttet til torre, solabne overdrev, hvor den lever pa kurvblom
strede, iser pa arter af hogeurt. Larven forer en skjult tilvierelse
p6 jorden, hvor den opholder sig i et hus dannet af dens egne
ekskrementer. Den lever ill at begynde med af visne blade, Se-
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nere kan den af og til begive sig op pa foderplanten og tage fri
ske plantedele. Den voksne bille er metalskinnende gron, ca.
cm lang; og kan i varmt, stille solskinsvejr ses i de gule kurv
blomsters hoveder. Arten er meget sjelden og har vieret i tilba
gegang; sa den nu regnes for akut truet. En levedygtig bestand
findes pa Hovblege. Det er af yderste vigtighed for artens fortsatte eksistensmuligheder her, at plejen foregàr skânsomt og
under hensyntagen ill variationen i omradet, og at der til stadig
hed findes en blomsterrig vegetation med indslag af hogeurt.
galledanner

Tychius poiyiineatus kan fremheves som eksempel p6 en snude
bille med et ret snevert fodevalg, idet den er bundet til forskel
lige arter af kiover. Billen er ganske uanselig, kun et par mm
stor. Som hos andre snudebiller er det mest fremherskende ka
raktertriek hos billen det stierkt forliengede, snudeformede hoved. Larven lever i frugten, der udvikles til en galle. Arten er
sârbar og kun fundet f6 steder i landet. En livskraftig bestand
findes i Svanninge Bakker p6 Fyn. Her lever arten p6 en tor
overdrevsbakke, hvor afgriesning kun finder sted med 6rs mellemrum en plejeform, som er helt vital for de insekter, som er
athiengig af bestemte plantearter for deres udvikling og tilmed
kun kan gennemfore deres livscyklus, hvis viertsplanten far by
til at blomstre af og siette frugt, inden evt. sliming eller afgries
ning setter md.
-

kun pa merian

buske ifuld sol

Apion flavimanum, som horer til spidsmussnudebillerne, er endnu mere specialiseret i sit fodevalg, idet den sa vidt vides kun
kan leve pa merian. Da denne plante er varmekrevende og her i
landet mest findes p6 solrige skrenter og overdrev, er det den
slags steder, man kan gore sig h6b om at trieffe billen. Den er
dog langt sjelduere end vertsplanten og kun fundet pa nogle fâ
bokaliteter, bl.a. pa Hovblege. Larven udvikles i plantens nedre
stengeldele. Arten er regnet for hensynskrevende. Ogs6 for
denne art er det selvsagt helt afgorende, at en pleje tilrettelieg
ges, sa viertsplanten sikres gode forhold.
Buske pd overdrev er godt for mange biller
Mange bladbiller er knyttet til trieer og buske, der st6r solâbent
hyppigt p6 overdrev. Det gelder fit arten Gryptocephalus bipunc
tatus. Den findes hyppigst p6 birk, men er ogsã kendt fra andre
treer. Med serlig forkierlighed soger den til ny opvekst af birk
pa sol6bne bokaliteter, hvor den ojensynlig bedst kan f6 opfyldt
sit temperaturkrav. Arten ser ud til at have en livskraftig bestand
ved Sejs ved Silkeborg, hvor ogsã andre sjeldne bladbiller fore
kommer under lignende forhold. Saledes findes her
-
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Gryptocephalus coryli og G. distinguendus, ligeledes p6 birk, samt

Labidostomis tridentata pa opvekst af eg. De her nevnte arter er
ikke snevert knyttet til de egentlige overdrev, men findes ogsa
pa heder af varierende fugtighed. De kan fremhceves som ek
sempler pa arter, der nok er knyttet til de lys6bne vegetations
typer, men som samtidig er s6rbare over for plejeindgreb, der
blot har til formál at fjerne buske og treer fra overdrevet. Til
med er mange af arterne yderst stedbundne, sikkert p6 grund
af smá lokale forskelle i mikroklimaet, hvorfor plejeindgreb i videst muligt omfang bor ske i samr6d med personer med serligt
kendskab til billefaunaen. Af de hernevnte arter er G. bipunc
tatus ikke medtaget p6 rodlisten; G. coryli og G. distinguendus er
s6rbare, L. tridentata sjcelden.

Svirrefluer
Et stort antal svirrefluearter besoger blomstrende planter p6
overdrev for at hente nektar og pollen. Dog er kun f6 arter direkte knyttet til denne habitat. Et godt eksempel er den sjieldne
hvepsetalje-svirreflue Doros profuges, som tie gange i dette 6rhundrede er fanget p6 Bornholm, senest i 1993. Den synes at
foretriekke kalkbund. Man har set den legge eg p6 stammen af
en ask p6 et grieskledt omr6de. Larverne er fundet i jord og un
der mos. Man formoder, at de lever pa rodlus, da de er fundet
sammen med myrer. Den voksne flue ligner en stor, enlig hveps,
der flyver ret langsomt.
knyttet til
myrer

En rekke andre arter er knyttet til myrer. Det gelder sen omna
mentsvirreflue og de tre danske arter af myresvirrefluer. Specielt
den meget sjeldne kaik-myresvirreflue Microdon devius flyver
lavt gennem gres eller andre urter og setter sig enten p6 vegeta
tionen elber p6 jorden. Den er sidst fanget her i landet p6 Falster
i 1954, s6 den er mâske allerede forsvundet fra den danske
fauna.
Kiit-hvepsesvirrefluen er, som navnet antyder, mest knyttet til
klitter, men den kan ogsa trieffes p6 gamle gresningsomrader.
Ogsá denne art er knyttet til myrer, idet larven ernerer sig af
kolonier af rodlevende bladlus beskyttet af myrer.
Nogle svirrefluearters larver lever af plantemateriabe og kan
findes i stenglerne p6 fit tidsler. Det gelder flere arter af urte
svirrefluer. De tidsler, der er angrebet, rober sig ofte ved at for
grene sig p6 en karakteristisk mâde. Larverne forlader planten
og overvintrer som pupper i den omgivende jord.

Figur 6.1. Foranderlig humle-svirreflue Volucella bombyians
foto RoifNagel.
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lever af bladlus

De okonomisk vigtigste svirrefluer er de arter, hvor larverne le
ver af bladlus. Mange af disse arter ernerer sig ved at besoge
bbomstrende planter. N6r de liegger eg, soger de ofte til de om
givende dyrkede marker, hvor larverne gor stor nytte ved at fortere en betydelig mengde bladlus p6 kulturplanterne. Desverre
gár en stor del af disse larver tib grunde, nâr markerne sprojtes.
Derfor er det af afgorende betydning, at overdrevene ikke sproj
tes med insekticider eller godskes, hvorved mange af de blom
strende planter forsvinder.
De vigtigste nyttige arter er aim. kuglebcererflue, hvidplettet
agersvirreflue, dobbeitbdndet svirreflue og alm. marksvirreflue, men
der kan treffes en lang rekke arter. Torre sydeksponerede overdrev er ofte levesteder for visse varmeelskende arter som for ek
sempel alm. maskesvirreflue og ruderat-kuglebcererflue. En art, der
ofte forveksles med humlebier er den store, ladne foranderlig
humlesvirreflue. Dens larver lever i humlebiboer og hvepsereder.

trusler

Dagsommerfuglene er en bible, men meget velundersogt insekt
gruppe. I det fobgende priesenteres en rekke eksempber p6 dag
sommerfuglearter, som er knyttet ill overdrev og i forskelbig grad
er g6et tilbage. Arsagerne til dagsommerfugbenes tilbagegang p6
overdrev i Danmark er ikke undersogt i detabjer, men alene til
bagegangen i overdrevsareabet p6 grund af tilgroning og op
dyrkning gennem de sidste 100 6r formodes at vere en vigtig
grund. Godskning af overdrevsarealer, selv i beskedent omfang,
har formentlig ogs6 en alvorlig negativ effekt p6 dagsommerfug
be og andre insekter. Serligt de varmekrevende arter, der op
holder sig ner jordoverfiaden i ganske bay elber 6ben vegetation,
er folsomme over for godskning, idet vegetationen bliver tet og
frodig n6r der godskes, hvorved mikroklimaet ner jordoverfia
den bliver betydeligt koldere. Undersogebser i Schweiz viste, at
godskning er et af de helt store problemer for dagaktive som
merfugle, der stort set forsvinder, hvis der godskes i blot moderat omfang. Ogsâ i Danmark formodes godskning at vere et
stort problerñ.

Dagsommerfugle

Rredpander
Bredpande-familien rummer 8 danske arter, hvoraf de 7 forekom
mer p6 overdrev. Det er smá, hurtigtflyvende arter, der kan mm
de lidt om natsommerfugle. Men de er dagaktive, og soger som
de fleste ovrige dagsommerfugle ivrigt tib mange forskellige
bbomster.
Rosnces

142

Fransk bredpande levede tidligere p6 en lang rekke torre kyst
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skrenter langs kysten af Nordsjelland fra Liseleje ill Rosnes
samt p6 Sydbornholm, men den er forsvundet fra able lokaliteter
pa ner Rosnes i bobet afperioden 1960-1990. Artens biologi i
Danmark er forst blevet opklaret for nybig ved detabjerede
undersogelser p6 Rosnes. Det viste sig, at sommerfuglen overvejende benyttede soboje og knoldet mjodurt som vertsplanter, og
ikke udelukkende potentii-arter som man hidtib havde antaget.
Det viste sig desuden, at arten lagde eg p6 blade af sm6 planter
ganske tet pit jordoverfiaden, og at arten er meget stedbunden
og formentlig har svert ved at brede sig ill nye velegnede lokali
teter, hvis de blot bigger mere end 500 meter bone.
Med den nye viden om artens biologi er det blevet mere
klart, hvorfor sommerfuglen er forsvundet fra s6 mange lokali
teter. Soboje og knoldet mjodurt er deciderede overdrevsplanter,
der forsvinder hvis der godskes. Men sommerfuglen krever ikke
blot, at vertsplanterne er til stede. De skal ogs6 vokse under de
rigtige mikrokbimatiske forhold, der kun findes hvor overdrevet
gresses i et vist omfang. Begge vertsplanter findes fit tabrigt pa
kystskrenterne ved Kregme syd for Frederiksverk, men vegeta
tionen er blevet for hoj og tet, s6 temperaturen ved jordoverfia
den er for lay. Sommerfuglen har ogs6 veret talrig p6 Ordrup
Nes nord for Rosnes, men der er den tibsyneladende forsvun
det fordi det meste af overdrevet er blevet godsket se fig. 2.5.
blottetjord

Kommabredpanden er udbredt langt mod nord i Skandinavien,
men krever i Danmcirk overdrev med et varmt mikroklima.
Vertsplanten erfdre-svingel, og planterne skal vere sm6 og hebst
vokse p6 steder med blottet jord, sten ebler grus. Passende forhold opst6r p6 ugodskede overdrev med ganske let gresning.
P6 ugodskede, torre og stenede strandoverdrev kan den klare
sig i mange 6r, selv om der ikke gresses, men p6 lengere sigt
forsvinder arten n6r overdrevet gror til.

1992-torken

Kommabredpande har veret udbredt over hele Danmark, men er
g6et voldsomt tilbage i lobet af dette 6rhundrede. Den findes
endnu en del steder i Jylland, overvejende bangs kysterne samt
p6 Samso og Lieso, men er muligvis forsvundet fra øerne. P6
Sjelband fandtes den p6 en bokalitet frem tib 1991, og p6 Born
holm fandtes den ogs6 i ret stort tab p6 to bokabiteter i 1991.
Men de sma restbestande p6 øerne var tilsyneladende for
spinkle til at klare torken i 1992, og efter 1992 er arten ikke
fundet p6 øerne. Kommabredpande regnes for at have ringe evne
tib at sprede sig, og vil derfor neppe indvandre igen forelobig,
selv om gode livsbetingelser skulle blive genskabt p6 artens
gamle lokaliteter.
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En perlemorsommerfugl
Den store, orange markperiemorsommetfugl hed tidligere aiminde
big periemorsommeifugi fordi den var talrig i hebe Danmark, men i
yore dage er den fatallig ebler sjebden de fleste steder. Arten fo
rekommer p6 mange forskeblige typer ábne omr6der, blot de er
ugodskede og blomsterrige. De fleste nuverende findesteder er
overdrev i kuperet terren med sandet jord og spredt skov.
viol-arter

sldenkrat

Sommerfuglens larver lever p6 blade af hunde-viob, hdret viol,
eng-viol, alm. stedmoderbbomst og formentlig flere andre vioi-arter.
Den benytter normalt store viol-planter der vokser i tet vegeta
tion, altsa en ganske anden vegetationstype end den de to om
tabte bredpander krever. Sommerfuglen kan ses kredse og kravle
nermest hyperaktivt omkring p6 steder med egnede planter,
hvorpa de pludsebig dykker ned i urtelaget og legger eg p6 violbladene.
En busksommerfugl
Der er fundet 6 arter af busksommeifugle, der er en underfamilie i
bldfugie-famibien. Arterne er bade som larver og som voksne
sommerfugle sterkt knyttet til forskellige buske og treer. Slden
er den vigtigste vertsplante for barven af guldhaie, der er vor
storste busksommerfugl. Sommerfugben er vidt udbredt i øst
jylland og p6 øerne. Dens underside er strabende gylden med
sort/hvide linietegninger, men trods sit ydre gor arten sig ikke
meget bemerket. Den fouragerer nemlig overvejende p6 blad
busenes honningdug i buske og treer, og den flyver forst hen i
august. Guldhale er iser knyttet tib overdrev med sl6enkrat p6
beskyttede steder, men kan ogs6 forekomme i levende hegn
med slden og andre Prunus-arter fit mirabel. Tilsyneladende er
arten i nyere tid forsvundet fra en stor del af hegnene i det 6bne
agerland. Arsagen til dette er ikke nermere dokumenteret, men

Figur 6.2. Mark
perlemorsommerfugi
foto Michael Stoltze.

Figur 6.3. Guldhaie
foto Michaei Stoltze
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brugen af pesticider synes at vere en nerliggende forklaring. Resultatet er at guldhale nu stort set er athengig af sl6enbevoksede
overdrev, eller skovbryn med siden der grenser op til 6bne
naturarealer. For denne dagsommerfugl er det s6ledes afgo
rende, at en del af overdrevets buskvegetation bevares.

timian

myrebo

En bldfugl
Sortpiettet bidfugl er en af de mest truede dagsommerfugle i landet og den storste og flotteste af de 1 2 bldfugle-arter, der er fundet i Danmark. Arten har en meget kompliceret og besynderlig
biologi. Den legger eg i bbomsterhoveder af timian, hvor larver
ne lever af bbomsterne og de modnende fro. Efter tre uger bader
den endnu kun 3 mm lange larve sig dumpe ned p6 jordoverfia
den, hvor den skal findes af en bestemt art stikmyre Myrmica
sabuleti. Myrerne tiltrekkes, fordi sommerfuglelarven udsender
visse duftstoffer og udskiller et sodt sekret, som myrerne eder.
Det sode stof udskilles n6r myrerne berorer barven med anten
ner og ben. Efter nogen tid indtager larven en 5-formet hvilestil
ling med loftet og udspibet forkrop. Herved vildledes myren ill
syneladende til at tro, at der er tale om en myrebarve p6 afveje,
og myren griber larven med keberne og sleber den ned i myre
boet.
Nede i myreboet, der er et bible samfund p6 nogle f6 hun
drede individer, forvandler sommerfuglelarven sig tib et rovdyr
der eder af myreynglen og s6ledes kan betragtes som en parasit
i myreboet. Larven tolereres albigevel af de voksne myrer, der ill
gengeld f6r udbytte i form af de sode sekreter fra parasitten.
Forpupningen og klekningen af den voksne sommerfugl
foreg6r bigeledes i myreboet. Mens vingerne endnu er smâ og
bbode, kryber den nyforvandlede sommerfugb ud gennem myre
boets gange og op i vegetationen, hvor vingerne foldes ud og
herdes, uden at myrerne g6r til angreb.
-

Figur 6.4. Sortpiettet
bldfugl foto Michael

Stoltze.
Figur 6.5. Okkergul

Pietyinge foto
Michael Stoltze.
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lay vegetation

Sortpiettet bldfugl har tidligere vere ret udbredt i Danmark, men
findes nu kun i to sm6 bestande, hvoraf den ene er yderst tet p6
at forsvinde. Arten stiller meget store krav til lokalitetens beskaf
fenhed for at kunne oprethobde en bestand. Der skal vere spred
te timianbevoksninger og reder af Myrmica sabuleti i en tilpas
tethed over et stort areal. Hvis timianplanterne er talrige, men
kun vokser i en koncentreret bestand p6 en bible del af lokalite
ten, vil der komme for mange sommerfuglelarver ned i myrere
derne, der hver kun kan huse en af de parasitterende larver.
Hvis timianplanterne st6r spredt, men er f6 og sm6, vil der ofte
blive lagt flere eg pa de samme blomsterhoveder. Den betyder
doden for mange individer, fordi barverne er kannibalistiske.
Myrearten er varmekrevende og forsvinder hvis vegetationen
bliver for hoj og tet, sebv om timianplanterne stadig trives. I
mangel af bedre vil sommerfuglene ofte begge eg p6 timian
planter i tet vegetation, men larverne fra disse planter g6r til p6
grund af mangel p6 myrer.
Sommerfuglen krever s6ledes ikke blot tibstedeverelse af ti
mian og Myrmica sabuleti, men ogs6 en bestemt tethed af verts
planterne og -myren samt et tilstrekkeligt stort areal med disse
forhold for, at den kan opretholde en livskraftig bestand.
Afvekslende vegetation
Ovenst6ende eksempler fra dagsommerfuglenes verden iblustré
rer betydningen af at overdrev drives og pbejes p6 en máde, der
sikrer en varieret vegetation. Radikale losninger der giver overdrevet et ensartet preg, fit total rydning af vedplanter og ensar
tet gresning over hebe arealet, kan f6 alvorlige konsekvenser for
en stor del at de insektarter der er knyttet til overdrevet. For
mange af de mest varmekrevende insektarter, bl.a. mange biller
og gravehvepse, er det vesentligt, at dele af overdrevet hobdes
6bne, med lavtvoksende og gerne spredt vegetation, s6 jordover
fladen er blottet mange steder. Samtidig bor dele af overdrevet
have fred tib i perioder at ligge uforstyrret hen, s6 blomsterfloret
kan udfolde sig til glede for nektarsogende insekter, og de in
sektarter der yngler i omr6der med tettere vegetationer. Ende
hg m6 verdien af overdrevets buskvegetation som forudsetning
for mange insektarters trivseb ikke undervurderes. Et vist islet
af krat og sm6treer p6 overdrevene er af betydehig verdi, n6r
vedplanterne blot ikke tager overh6nd. Endebig skal det under
streges, at godskning af overdrev, uanset om det sker ved tilfor
sel af kunstgodning, staldgodning eller ved tilskudsfodring af
gressende dyr, nesten ojebhikkehigt f6r alvorlige og formodent
hg uoprettehige konsekvenser for insektfaunaen.
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varmekrcevende
snegle

kalkrigjord

kystskrcenter

Landsnegle
Af de knap 1 00

arter af danske landsnegbe har de fleste hoved
forekomst i lovskov. En del arter foretrekker dog mere ãben
tre- og buskbevoksning. Det drejer sig iser om varmekrevende,
og til debs ret sjeldne arter. P6 sydvendte, ret torre greskledte
skrenter med spredte buske, forekommer arter der i dag kun
har f6 levesteder i det danske landskab. Det gelder blandt andet arter af de sm6 puppesnegle med skaller p6 1,5-4 mm stor
relse, fit tandet dvcergpuppesnegi Truncateiina costulata. P6
skrenter med mere krat findes flere andre arter, heriblandt
vraltesnegien, Pomatias elegans der er en sjelden varmetidsrehikt
med en speciel biobogi.
Snegle krever et hojt kalkindhold i jorden og i deres fodeplan
ter. P6 steder med udvasket og sur sandbund, og alts6 et lavt
kalkindhold, er der s6ledes meget fit snegle. I relativt nydannede
khitter, hvor der stadig er en del kalk, kan der derimod godt
vere en del snegle. Serbigt vigtige lokabiteter er steder hvor kab
ken kommer frem i dagen, fit kabkskrenter eller forladte kalk
brud med spredte kabkblokke. S6danne steder forekommer
sncevermundet vindeisnegi Vertigo angustitor, der er opfort p6 bi
laget tib EF-habitatdirektivet, som en art der krever udpegning
af beskyttelsesomr6der.
Erfaringsmessigt findes de interessante snegleforekomster iser
steder der ligger ret urort hen, sâsom stejle kystskrenter,
strandvobdssystemer, krat og uudnyttede gresareaber. Derimod
er der som regeb ferre arter og individer p6 afgressede areaber.
Generelt gelder at jo h6rdere gresningstrykket er, des ferre
snegle er der. Dette gelder s6vel for overdrevsvegetationen som
for sm6 grupper af krat p6 overdrevet. Det kan s6ledes vere dl
skade for snegle-faunaen, hvis skrenter og andre omr6der med
spredt krat, der hidtil har veret ugressede, inddrages i gres
ningsfolde.

pa

Padder
vandhuller
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For noghe arter af padder er overdrev en vigtig naturtype. Det
gelder navnhig de sjieldne, varmekrevende arter. De krever lys
6bne, ikke for tilgroede og ikke for eutrofe vandhuller, og det
finder man typisk p6 overdrev. I Danmark er det typiske beve
sted for kbokkefro E overdrevsvandhuller, og iovfroen V trives
serhigt godt i krat p6 overdrev. Ogs6 bogfro, gronbroget tudse V,
strandtudse, springfro og gron fro, samt stor og iÜie vandsalamander
trives godt p6 overdrev, hvis der samtidig er egnede vandhuller.
De bedste ynglevandhuller er sol6bne, med ‘tallerkenformet’
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profil, og ikke for dybe. Strandtudsen krever serhigt lavvandede
sommertorre vandhuhler. Albe paddearterne er folsomme for
eutrofiering af deres vandhuller, og dermed ogs6 for godskning
af overdrevsarealer med afstromning dl vandhullet.
grcesning

Det er vigtigt ved bevarelsen af paddearterne p6 overdrev at
finde den rette form for gresning. Gresning med kveg er godt,
idet kreaturerne g6r langt ud i vandhullet og gresser. Dog er
smã kvegracer at foretrekke, fordi de ikke fuldstendigt mudrer
vandhublet dl. Hvis gresningstrykket bliver for stort, kan bâde
overdrevsvegetation og vandhuller bhive for nogne, med f6 skju
besteder. De forskeblige paddearter har dog ikke ens krav; strandtudse og gronbroget tudse krever hojere gresningstryk end de andre arter. Hvis gresningstrykket bliver for bible, sker der en tib
groning af vandhulbets bred med hoje skyggende sumppbanter,
fx dunhammer.
I torre perioder om sommeren, og om vinteren, har padder
ne brug for skjulesteder p6 land. Derfor har det positiv betyd
ning for paddefaunaen, hvis der p6 overdrevet bigger spredte
stenblokke, eller hvis der er stengerder.

Krybdyr
Krybdyr tibstreber en kropstemperatur p6 ca. 30°C. Den eneste
m6de, hvorp6 de kan regulere temperaturen, er ved at soge
skygge n6r kroppen er for varm, og opsoge sobskin eller et
varmt underbag n6r kroppen er for kold. Krybdyr kan derfor
kun trives, hvor de let kan bevege sig frem og tilbage mellem
kobige og varme steder. Desuden krever krybdyr muhighed for
hurtigt at soge skjul for rovdyr. Derfor lever krybdyr typisk i
randzoner, fit ved grensen mellem lysaben overdrevsvegetation
og skyggefuldt krat, hvor krattet s6 samtidigt yder det nodven
dige skjul. I natur med en mosaik af flere former for vegetation
er den samlede randzone serhigt stor, og her kañ der derfor leve
en serhigt stor bestand af krybdyr.
Krybdyrene stiller altsâ som hovedregel ingen ufravigehige
krav til bestemte landskabselementer, men de stiller krav dl
mosaikstruktur i landskabet. Man kan ogs6 udtrykke det s6dan,
at krybdyr lever p6 steder, der skiller sig ud fra det omgivende
terren. Hvor der er fugtigt, opsoger de torre pbetter; hvor der er
tort, opsoger de fugtige pletter; hvor der er varmt, opsoger de
kolige pletter, og s6 fremdeles.
firben
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Et eksempel der illustrerer dette, er en hollandsk undersogelse
af det almindelige firbens vabg af bevested i et landskab med af
vekslende biotoptyper. For hver biotoptype kunne angives et tab,
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som er over 1 hvis der lever flere firben end forventet ud fra en
jevn fordehing i landskabet, og under 1 hvis der lever ferre firben end forventet. I ensartede omr6der, s6 som tette fyrre
plantager, dyrkede marker og tetgressede gresningsfolde var
tablet p6 0,00 1 eller derunder. I randzonen omkring vandhuller
og i torre klitter med gyvel og sm6treer, var tallet langt over 1.
Sporgsmâbet om sob elber skygge og fugtighed eller torke er altsã
uden betydning, hvorimod randzoner er afgorende. G6r man
mere i detabjer, s6 manglede firbenene i de dele af khitterne der
var bare, eller havde en ensartet gresvegetation, hvorimod der
var mange imellem gyvelbuske og omkring enkeltst6ende sm6treer af torst, birk eller fyr.
hugorm

Det princip, der her er illustreret for almindeligtfirben, gelder for
abbe de ovrige krybdyrarter. Hugorm er fit fâtalhig p6 store, ensar
tede hedeflader, hvorimod den kan forekomme talrigt i randzonen mellem lyng og andre bevoksninger. Konsekvensen af
dette er at omr6der med mange smâ stykker lyng indehobder
flere krybdyr end et tilsvarende ensartet lyngareab.
De landskabselementer der kan indg6 i en for krybdyr egnet
mosaikstruktur, er fit folgende: Partier med bart sand, grus eller
jord; store sten og khippeflader, stenbunker eller stengerder; hggende trestammer, trestubbe, enkeltst6ende smâtreer, der er
tette for neden; bromberkrat og bignende omkring foden af
treer og buske; partier med hojt gres, og partier med lavt gres,
lyng. Jo flere af disse landskabsebementer der er dl stede, jo
bedre vib krybdyrene trives. Tibstedeverelse af ábent vand gayner b6de snog og’hugorm. Vand kan udmerket tjene til tempera
turregulering, og er levested for froer og sabamandre, der er en
vigtig fodekilde for unge hugorme.

grcesning

Hvis hovedparten af et overdrev er tetgresset, vib det vere mm
dre egnet for krybdyr. Det indeberer nemhig, at krybdyrene kun
kan solbade ved at bigge frit eksponeret i meget kort vegetation,
og ikke kan gennemfore deres parringsadferd uden at vere fit
synhige for rovdyr. Men hvis der hist og her er sma partier med
hojt gres, fit omkring stenbbokke eller bangs tr6dhegn, s6 vil kryb
dyrene holde dl her, og kunne leve i beskyttelse over for rovdyr.

bar jord

Snog og markfirben stiller derudover serhige krav om egnede ste
der til at legge eg. Snogen krever steder med fugtighed og var
me, s6 som bunker af r6dnende, opskybbet vegetation bangs vand
bob og soer. Markfirben stiller krav om bart sand eller her, fit p6
skrenter med urolig jordbund, eller p6 steder hvor de gressen
de husdyr slider vegetationen i stykker. Det kan ogs6 vere i san
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dede hjulspor eller stier. Befestning af stier, eller oget ferdsel,
kan derfor true markfirbenet.
korridorer

Krybdyr er mere athengige af spredningskorridorer end de fle
ste andre dyr. N6r de spreder sig i landskabet, benytter de i ud
preget grad hinjeformede ebementer, s6som markskel, levende
hegn, stengerder, skovbryn, vejkanter og i serhig hoj grad jern
banedemninger. Det er abts6 dl gavn for dem, hvis levestederne
er forbundet med s6danne ledelinjer.

Fugle

Rodrygget tornskade

sangicerke

De danske overdrev har generelt en lay ynglefugletethed og er
forholdsvis artsfattige. Euglefaunaen best6r sedvanhigvis af sanglcerke, tornirisk, tomnsanger, gulbug, engpiber, gulspurv, bynkefugi og
rodiygget tornskade samt evt. agerhone. Dertil kommer hogesanger
V som er en af de mest bemerkebsesverdige ynglefugle p6
overdrev. Efter tidhigere i arhundreder at have veret vidt ud
bredt findes den i dag kun ynglende i landets
sydosthige dele. S6ledes blev arten kun fundet
ynglende pa 19 ud af 103 potentielbe yngleplad
ser i 1983, og er gáet yderhigere tilbage siden.
Yngbebestanden teller i dag kun 1-2 par p6
Lolland-Ealster eller Mon. Hogesanger er den
eneste fugleart der kun forekommer p6 overdrev, omend den tidligere ogsa kunne forekomme i skovbryn og bevende hegn. En anden
ejendommehighed ved hogesanger er, at den
nesten altid lever sammen med rodrygget
tomnskade. Oftest findes deres reder inden for
20-30 meters afstand og undertiden i samme
busk. Arsagen til at hogesanger accepteres af
rodrygget tomnskade, som ellers er meget aggressiv overfor
andre fugle indenfor territoriet, menes at vere hogesangers highed
med hunnen elber ungfugle af rodrygget toi-nskade. Hogesanger ny
der godt af sin aggressive nabo ved reduceret fodekonkurrence
fra andre sangere foruden reduceret predationsrisiko.
Euglesamfundenes sammensetning og fuglenes tethed er ikke
ensartet for alle overdrev, men bestemmes af mengden af krat.
P6 det rene gresland findes kun en stationer art nemhig sang
lcerke, som i hele sin adferd fodesogning, redeplacering og
territoriehevdelse er tilpasset det 6bne land, og som kun i
ringe grad tolererer buske og treer. Afstanden dl storre treer
skal vere mindst 50 m for at icerken finder bokabiteten egnet. Er
disse betingelser dlstede vil bestandstetheder p6 40-50 territo
-

-
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rier pr. km" kunne registreres. En bignende bestandstethed
vib kunne findes i konventionelt dyrkede kornmarker.
Spredte buske og treer, samt hoje urter og store
sten, der kan tjene som observations- og sangpost, begunstiger bynkefugi og engpiber. De
krever higeledes relativt store 6bne areaber for
at holde territorium. En kraftig tilgroning med
buske og treer vil have en tydehig negativ effekt
pa disse arter.
Fugle i krat
P6 overdrev med spredt krat vib de tre froedere guispurn, tomnirisk og gronirisk indfinde sig. Det er af
afgorende betydning for disse arter at der er
treer og buske dl redeplacering, samt at der
er 6bent band hvor det er muhigt at fouragere
p6 jorden. Tilstedeverelse affrostandere af
hoje urter vib yderligere begunstige disse ar
ter. Gulspurv er serhigt dlknyttet randen mel-c
hem âbent band og krat. I ábent gresningskrat
vil der kunne opn6s bestandstetheder p6
40 territorier pr. km" Eoruden froederne
forekommer de lie insektedere gulbug, tornsanger og gcerdesanger. Tornsanger er dl stede nar blot der er
spredte buske og treer, mens gcerdesanger krever noget hojere og
tettere krat. Endebig vil der p6 âbne bokahiteter med spredte bu
ske og treer eller skovbryn findes skovpiber, n6r blot der er en
egnet sangpost i et tre eller en busk. Bogfinke og bovsanger viser
stor tilpasningsevne ill det 6bne handskab, blot der forekommer
ebementer med skovkarakter. Bogflnke og iovsanger optreder dog
langt hyppigere og med storre tetheder i de mere hukkede krat
og i kratskov. I kystnere krat kan man ogs6 vere heldig at mode
karmindompap, en sjelden art som er under indvandring i Danmark.

Guispurv

.

dbent krat
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I 6bent gresningskrat overdrev med et kraftigt krat-ehement
vil 6benthandsfuglenes krav ikke vere opfyldt, hvorfor sangicerke
og bynkefugi mangler. Mens gulspurv og tomnirisk dominerer, og
tornsanger og bovsanger vil vere subdominante arter, er andelen
af skovfughe storre. I 6bne gresningskrat vil der, for s6 vidt som
der er tornede buske som tjorn, siden, brombcer og rose, kunne fin
des rodrygget tomnskade. For rodrygget tor-nskade er det et ultima
dvt krav, at der er observationsposter hvorfra den kan opdage sit
bytte. Sammen med rodrygget tomnskade kan higeledes hogesanger
findes.
-

pA

OVERDREV

-

151

P6 overgangen melbem 6bent og bukket gresningskrat sker
der en udskiftning i artssammensetningen. Arter som rodrygget
tomnskade, hogesanger og skovpiber forsvinder, og arter som gran
sanger, gulbug, rodhals og gcerdesmutte dukker op.
I tet shuttet kratskov dominerer egenthige skovfugle, og der er
stor artsdiversitet. Men i naturforvaltningen bor man imidlertid
ikke altid strebe efter storst muhig artsdiversitet hokalt; men
derimod tilgodese de arter der er sjeldne fordi deres foretrukne
habitat er sjebden. Det gelder for hogesanger og rodrygget torn
skade. Ved at dhgodese disse to arters krav om 6bne gresnings
krat, vil man samtidig tilgodese en bang rekke af det 6bne hands
fugle og en del af skovfuglene. Det optimahe for fughe-faunaen
vih vere, at man pa en hokalitet har successionstrin fra den helt
6bne overdrevsvegetation og ill det tette krat, samddig med at
nogle enkelte omr6der f6r by til at udvikhe sig dl skov hvor dode
treer ikke fjernes.
trcekfugle
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Uden for fuglenes yngletid serligt i trektiden vil krattene
kunne tiltrekke en hang rekke sm6fugle. Iser krat p6 sm6oer,
odder og pynter vil vere vehbesogte. Krattenes produktion af
hyldeber, tjorneber, slãen og hyben vih tiltrekke mange fugle,
f.eks drosselfughe som sjagger, steer og sangdrossei. I den egentlige
vinterdd vil kun ganske f6 fugle kunne finde tilstrekkebig fode
alene p6 overdrev. Men bbandt de arter som er mest iojnefah
dende p6 denne 6rstid er rovfugle som musvdge, tdmnfalk, fjeld
vdge og bid kcerhog. Disse rovfugle har en serhig forkerlighed for
omr6der med hojt gres og rigehigt med standpbadser.
-

-
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Pattedyr
Overdrevene udgor kun nogle f6 procent af handets samlede areab, og spiller derfor en arealmessigt beskeden rolle for Danmarks pattedyr. Af samme grund foreligger der ingen underso
gelser, som specifikt ser p6 forekomsten af vildthevende pattedyr
p6 overdrev i Danmark. Ikke desto mindre representerer overdrevene i kraft af deres uforstyrrethed en kvahitativ ressource i
et agerbrugslandskab, som ellers er preget af ensformighed og
forstyrrelser. Samtidig representerer noghe af de vilde pattedyr
en potentieb ressource i naturforvaltningen for eksempeb i
egenskab af spredningsvektorer og gressere.
-

Overdrevenes betydning
De dyr som iser kan drage nytte af overdrevene vil vere arter,
som er knyttet til det 6bne hand men ikke kan trives ahene i
agerhandet. Dette gelder iser hare, rcev og grceviing, og i et vist
omfang ogs6 muldvarp og mosegris.
hare

Haren er det af yore vibde pattedyr, man oftest ser p6 overdrevet.
Haren er meget stedbunden; den bhiver gerne hehe bivet i samme

omrâde som den er fodt. Hermed bhiver den sârbar over for endringer i handskabet s6 som en reduktion i variationen af afgro
der og udbredehsen af vedvarende gresningsarealer. Overdrev,
enge og kuhturgresmarker er iser vigtige fra sent for6r dl hen p6
efteráret, hvor mengden af fiske gronne skud er lay p6 de dyr
kede marker.
Gresareaher uden for omdrift kan ogs6 have stor betydning
for killingernes overlevehse. Killingernes aktionsradius er mmdre end 1 00 meter p6 det tidspunkt, hvor de begynder at forsorge sig selv. Derfor er det vigtigt med en stabil foderessource,
som man finder det p6 for eksempel et gresset overdrev. Des
uden ansb6s det, at henved en tredjedel af de killinger som fodes
p6 handbrugsarealer dor som folge af landbrugsaktiviteterne.
Selvom haren stadig er et afvore ahmindehigste pattedyr, er
den talt med i Rodhisten ‘90 under kategorien hensynskreven
de. Arsagen er at haren er gâet kraftigt tilbage i Danmark. Man
skonner at bestanden p6 landsphan er halveret fra 1960 dl 1980.
Nogen sikker forklaring p6 dette findes ikke, men den endrede
landbrugsdrift i retning af storre marker er i kombinadon med
omlegning og tihgroning af vedvarende gresarealer den mest
nerhiggende 6rsag. En stigende anvendelse af sprojtegifte har
muligvis veret medvirkende til tilbagegangen.
reev og grcevling
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Anderhedes er det med rcev og grceviing. Mens haren iser udnyt
ter overdrevenes vegetation som foderessource, er rcev og grcev
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ling knyttet til overdrevene som landskabsehement. Overdrev fin-

des meget ofte p6 kuperet terren, og p6 gamle overdrev udvikles
der, iser p6 skrenter, ofte sammenhengende oer med uigen
nemtrengehigt krat. S6danne krat er med deres uforstyrrethed
og gode drening ideeble steder for anleggelse og opretholdelse
af reeve- og grceviingegrave. Desuden trives begge arter godt i et
varieret landskab med en mosaik af overdrev, krat, skov og ager.
Biotopen er iser egnet for grcevlingen som nyder godt af
uforstyrretheden i skrentkrattene, og ofte har god adgang dl
dens foretrukne fodeemne, regnorme, pa de vedvarende gres
areaher.
muldvarp

Muldvarpen nerer ingen serhig forkerbighed for overdrev, men

man ser ofte mange mubdvarpeskud, p6 fugtige, frodige og ikke
for sure overdrev. Det skyldes, at muidvarpen forst og fremmest
lever af regnorme, insektlarver og andre jordbundsdyr, og at
tetheden af disse dyr er storst i frodig-fugtig jord og mindst i
sur og tor jord. De fleste mosegrise er knyttet dl fugtig jord i ner
heden af âbent vand. Der findes imidlertid ogs6 dyr, som lever
hebe deres liv p6 muldvarpevis i gangsystemer oppe p6 det torre,
og i visse 6r kan mosegrisene vere meget aktive p6 overdrevsarealer. Mosegrisen er i modsetning til muidvarpen vegetar,
og spiser bb.a. rodder og jordstengher af kvik og mcelkebotte.
mus

Overraskende nok synes der ikke at vere nogen sm6pattedyr,
som har speciabiseret sig i at leve p6 overdrev. En s6dan generahisering bor dog tages med det forbehold, at der ikke eksisterer
noghe specifikke undersogebser af smapattedyrfaunaen p6 danske overdrev. Der er neppe tvivb om at mange arter af mus og
spidsmus er opportunister, der tager hvad de kan fa, og udbu
det af overdrev er jo mildest talt beskedent. Generelt foretrek
ker sm6pattedyrene et mosaiklandskab med varieret fodeudbud
og gode muhigheder for at soge skjuh.
En medvirkende 6rsag dl fraveret af "overdrevs-speciabister"
er ogsâ, at der kreves en god vandhusholdning for at kunne
beve p6 de torre overdrev. Det har sydmarkmusen, som man da
ogs6 finder p6 overdrev. Sydp6 i Europa kan sydmarkmusen i fa
ver af kreaturer vere den dominerende greseder p6 overdrev.
Mest almindehig i det 6bne band som helhed, og formodentbig
ogs6 p6 overdrevene, er dog skovmusen. Markmusen derimod tn
yes bedst p6 fugtigere biotoper og foretrekker i modstrid med
navnet at vere i nerheden af skov ebber krat. I tilknytning til
mere sammenhengende kratomr6der med hojt gres og urter vil
man kunne finde rodmusen og m6ske tihmed haisbdndmusen de
er dog begge udpregede skovarter. Desuden vib man kunne se
-
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almindelig spidsmus og dvcerg-spidsmus p6 ovendrev. I helene p6

musene vil den n6r bestandene han n6et en vis storrelse komme
lcekat, brud og eventuelt ogs6 husmdr.
Betydningen afvilde pattedyrfor overdrevet
Der en ingen tvivl om at den danske vegetationsudvikhing siden
sidste istid han venet krafdgt p6vinket af vihdtlevende pattedyn
og at tihstedeverebsen af disse pattedyn han veret en af flere forudsetningen for at vi i dag kan finde ovendnevsnesten med nehikt
kanakten se kap. 3. Siden bondestenaldenen en det imidlentid
hangt ovenvejende mennesket, den han negeret, og vi han i dag et
bandskab, som en meget forskehhigt fna det naturhige p6 disse
breddegnader, og en pattedynfauna, som en langt fra en natunhig
balance. I dette landskab, en opnethohdehsen af ovendrevsvegeta
tion helt athengig af husdyngresning,
rddyr

Detmest almindeligt fonekommende vilde pattedyn, som en re
levant i sammenheng med gresning en rddyret. Den danske bestand han veret i fremgang oven en 6nnekke og en i dag p6 3400.000 dyn. Den en sa nigebige fodenessouncen i det abne kubtun
landskab, at rddyr klaner sig fint i skovene og p6 de omgivende
handbnugsareahen uathengigt af dhstedevenehsen af vedvanende
gnesaneahen. Det henden dog jevnhigt, at rddyrene opsogen âbne
hede- og overdnevsareahen for at gnesse, og de khanen nemt at
foncene almindehige elektniske hegn. I skovfattige omnâden udgon
sammenhengende knat, som for eksempeb p6 kystsknentenne p6
Rosnes og Helgenes, vendifulde bevesteder for rddyr.
Effektenne af n6dyrgresning i et landskab uden landbrug kan
studenes p6 den 60 ha. stone o Vonso. Vonso bhev udlagt som na
tunneservat i 1978 og al landbnugsmessig drift ophonte. 11979
indvandnede den rddyr, og bestanden voksede huntigt tib et ni
veau p6 mellem 40 og 50 dyn. I dag en den omtnent 10 dyr dlba
ge. Dynene han haft en mankant effekt p6 vegetationen, og han
bb.a. veret i stand dl at fonsinke tihgnoningen og holde vegetatio
âben p6 de opgivne agne. Ask og eg gnesses og fejes effektivt,
mens ahomn er mindre eftenstnebt og hyppigt n6n oven bidehojde.
Den dag i dag en den sm6 gnesomnáden, som dynene holder lavt
voksende. Mange omn6den en dog stadig midt i en succession og
det en endnu for tidhigt at sige noget om, hvonvidt rddyrene
stedse magter at hobde noghe omn6den 6bne.
-

andre hjorte

Dddyr, sika og kronhjort en sammen med viidkanin m6ske de an

ten i von vilde pattedynfauna, som en bedst tilpasset til gnesning
af ovendnev og enge. Kronhjort en sammen med rddyr de eneste
opnindehige hjonte i den danske fauna. Dddyr indfortes i tidhig
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Figur 6.6. En flok
kronhjorte pa Oksbol
Skovdistrikt yammer

sig i morgensolen efter
nattens grcesning
inden de atter seger
skjul i skoven foto
Johnny Lund
Jeppesen.

kanin
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middebabden, mens sika-hjort fonst indfontes omkning 6n 1900.
De stone hjortes evne dl at holde gnesvegetation tet en et ne
sultat af deres fodevalg i kombinadon med flok-gresningen. Enhven som han fendedes i Jegensbong Dynehave nond for Koben
havn vil kunne nikke genkendende dl de ãbenlyse effekten af
hjontegresning isen dddyr p6 vegetadonen. Selvom bestanden
en holdt kunsdgt hoj gennem tihskudsfodning, en det tydehigt at
iagttage, hvonledes dynene fonhindner opvekst af vedplanten og
tilmed gressen ovendnevsvegetationen ude p6 den 6bne Enemita
geslette tet. De fonetnekken tydeligvis gnessenne p6 âbent band,
mens skovbundsgnessenne fán by at vokse sig hoje.
Undensogebsen af en bestand af vildthevende kronhjorte i Oks
bob han vist, at dyr som negelmessigt udsettes for jagt holder
sig skjult i skoven i smâ gruppen i dagtimerne, for siden at samles i stonne gruppen og soge ud i det 6bne for at gresse om natten se fig 6.6. I dette omnáde og et omn6de i Rold Skov han
man undensogt vomindholdet p6 nedlagte dyr, og fundet at
gresser og hahvgnesser abene udgjonde halvdehen af foden bâde
sommen og vinten. Bolget bunke viste sig at vene det altdomine
nende fodeemne, og udgjonde alene op dl en tredjedel af dynenes samlede fodeindtag.
Den danske bestand af vildtbevende kronhjorte en p6 henved
8.000 dyn, men potentiahet en hangt hojene i stonnelsesondenen
250-300.000. Imidlentid drives den intensiv jagt p6 kronhjort,
báde fondi den en tale om eftentragtet jagtbytte, og fondi kronhjort
mange steden en uonskede i kraft af den skade de fonvobden p6
handbnugsafgnoden. I jagtsesonen 1993-94 bbev den skudt 2.500
dyn. Denne bevidste forfolgelse kommen isen tih udtnyk i omr6den af ston landbnugsmessig intenesse, hvonfon kronhjorten i vidt
omfang en fontnengt til omn6der med ekstensiv landbnugsdnift p6
Djunsland, i Midtjylband og hangs den jyske vestkyst. I disse om
r6den han den dl gengeld fundet en ekspansion sted, bl.a. som
folge af dyn tilfont fra hjontefanme.
-

Vildkaninen fandtes opnindebigt omkning den vestlige del af Mid
dehhavet, men da den kendes tib domesticening af kaninen 2.000
6n tilbage i tiden, en det vanskeligt at afklane dens natunbige ud
bnedelsesomn6de. Anten han gennem udsetningen, udship fra fan
genskab, og natunhig spredning, hangsomt spnedt sig nondp6 i
Europa, og findes i dag fa Stonbnitannien tib Polen og fa Mid
dehhavet dl Sydsvenige. De danske bestande en bokale og et nesul
tat dels af udsetningen, dels af indvandning oven den dansk-ty
ske grense omkring 1920. Bestanden i det sydhigste Jybland an
tages at vene et nesultat af indvandning fra Nondtyskhand, mens
bestandene p6 Eano udsat 1912, Endebave udsat 1925, samt
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Figur 6.7. Kanin

greesning.
Gravkompleks og
tcetgrcesset oyerdreys
vegetation. Yorkshire
Dales, England.

pattedyr som
frospredere

sm6 nyetablenede bestande p6 Bonnholm, Lolland og Vejno skyldes ud
setningen. Kaninen en fonmodentlig i
nenheden af sin nondgnense i Danmark, hvilket menes at vene 6nsagen
dl at den ikke han spnedt sig nondp6 i
Jyhland. Imidhentid ved man fra Eng
land, hvon de forste kaninen kun med
nod og neppe ovenlevede de kobde,
fugtige vintne, og hvon den i dag en
fnithevende kaninen ovenalt fra syd til
nord, at kaninen en i stand dl over
mange genenationen at tilpasse sig
det geldende kbima. Det en denfon
ikke utenkeligt at kaninen p6 bengene sigt breden sig i Danmank.
Kaninens evne tib at gresse ovendrevsvegetation p6 engelske kahk
ovendrev en veldokumentenet, mens
noget bignende ikke en besknevet fna
Danmank Fig 6.7. Kaninen en
mange steden uonsket, idet den kan
fonânsage betnagtehige skaden p6
mankafgnoden og nyphantninger. Denfon m6 kaninbestandene
"negulenes" hehe 6net, og den han venet ivenksat m6lnettet be
kempelse af kaniner i Sondenjylhand og p6 Sydlolband. Den skydes i gennemsnit henved 10.000 kaniner om 6net i Danmank.
Ved siden af gnesningen kan de vibde pattedyn have en menkban
effekt p6 vegetationen ved at medvinke ved plantennes frospred
fling. De vilde pattedyn fendes p6 tvens af elektniske hegn og
mellem de fonskelhige biotoper. Denmed bhiven de i stand dl at
introducene og sprede s6vel planter med spisebige fro og frugten
som gnessen og urten med ,,klebnige" fno p6 ovendrevet se kap. 4.
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