Kapitel 3: Den ferske engs
vegetationsh istorie
Kilder til engvegetationens historie
Kibderne tib engenes vegetationshistorie er fit og ikke sierligt
omfattende. En opbagt kilde kunne viere mosernes torvebag se
boks, men her er der ikke fundet mange pollen ebler planteres
ter af eng- elber mosevegetation. De to vegetationstyper kan tib
med ikke adskilbes entydigt ud fra artssammenstetningen, som
omtalt i kap. 1.
fd pollen

Knapheden pit pollen og pbanterester beviser imidlertid ikke, at
der i fortiden ikke har eksisteret engvegetation. Debs er mange
engpbanters pollen let forgiengelige, debs er torvedannelsen
mindre, hvor grtesning og hosbiet er mest intensiv, fordi der
fjernes biomasse. Pollen- og fossilfundene mit derfor stotte sig
tib tobkninger af engpbanternes tibpasningsrnonstre. Disse tilpas
ningsmonstre er resultatet af processer gennern titusinder af itr,
og de kan derfor fortieble noget om engpianternes vibkitr i en
fjern fortid.
Ogsit kendskabet tib den fortidige dyreverden kan bidrage tib
teorierne orn engvegetationens historie, eftersom floraen udvi
ser tilpasninger ill faunaen, f.eks. tib grtesning ebber i forbindel
se med bestovning og frospredning.

Teorier om engenes oprindelse
Indtib midten af dette itrhundrede ansit man abbe uopdyrkede
arealer, dvs. heder, moser, enge osv., for oprindebige naturty
per. Nu betragtes enge, overdrev og heder oftest sorn kubturbe
tingedé naturtyper, ofte betegnet halvkultur.
kulturbetinget?
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Der er imidbertid noget sebvmodsigende i, at netop enge og
overdrev skubbe viere udelukkende kubturbetingede, abtsit opstitet
i bronze- elber jernabderen, sarnmenhoidt med, at antabbet af
spontantforekommende plante- og dyrearter er scerbigt hojt netop
i disse naturtyper. Set i et evobutioncert perspektiv kan de ka
rakteristiske dyre- og pbantesamfund fra enge og overdrev niep
pe viere opstitet pit den korte tid, der er gitet siden bronzeabde
ren. Tibpasningen er sket over biengere tid, nemlig bige siden
istiderne, da den sitkabdte rnammutsteppe strakte sig over stor
stedeben af Nordeuropa.
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Pollen- og fossilfund
Pollenanalyse
Urter, buske og trieer kan enten formere sig vegetativt, f.eks. ved hjiebp af sideeller rodskud, ebler konnet. Ved den
konnede formering producerer hanbbomsterne pollen, som befrugter hunbbomsterne, der sa danner fro. Mosser,
ulvefodder, padderokker og bregner
danner formeringsenheder i form af
sporer.
Pollen- og sporeproduktionen er ofte
rigebig, isier hos yindbestoyede arter, og
findes derfor ofte i aflejringer saveb pa
bandjorden som i yandhubber, soer og
f3orde. Pobbenkornene, sorn yarierer bade i form og storrelse, er for de fleste
arters vedkommende meget rnodstandsdygtige og kan bevares i artusinder,
med mindre de udsiettes for en bakterieb nedbrydning. Den bakteriebie nedbrydning sker sjieldent i iitfattige rniljoer som f.eks. moser. Derfor kan man i
moseaflejringer ofte finde store miengder vebbevaret pollen, som stammer fra
forskebhige naturtyper i det omgivende
bandskab, f.eks. fra en nierliggende fersk
eng.
Ved udtagning af sedimentprover fra
en mose elber en so inddebes den udtagne sedimentsojie i lag. Era hvert af
disse bag udtages der prover fib pollen

bceverens
dcemninger

analyse. Proverne behandles med kemi
kalier, f.eks. saitsyre, og der fremstiibes
prieparater, som analyseres i rnikroskop.
Mange planters pollen kan bestemmes
fib art, mens andre grupper har meget
ens pollen, der er umulige at bestemme
nterrnere dette gcebder f.eks. den store
gruppe af halvgriesser star, kceruid,
sumpstra rn.fl., som elbers er meget
rebevante arter, nar engenes vegetations
historie onskes bebyst. Nogie arter ebber
grupper optrieder siet ikke i proverne.
Dette kan skybdes den anvendte ekstrak
tionsteknik, sorn i nogle tilfiebde direkte
odebiegger pollen; dette gcelder blandt
andet siv-famibien. Endebig er nogle arter
insektbestovede og bbiver derfor ikke re
prtesenteret i proverne dette gceider
f.eks. arter som dunet dueurt, leverurt og
engkarse, der producerer fa pollen, som
spredes darligt.
Efter opgorebse af arternes indbyrdes
miengdeforhold konstrueres en rtekke
poblenspektre, som repriesenterer hver
sit lag i den udtagne sedimentsojbe, og
disse kan forbindes tib kurver i et pollen
diagram. Ved hjtebp af kubstof-14-anabysen, der foretages pit bagene i sediments
jben, kan pollendiagrammerne fit en
mere absolut datering.
-

-

De nievnte planter og dyrs nuvierende tibknytning fib enge og
overdrev har sandsynbigvis flere mubige forklaringer. Mange ar
ter kan viere indvandret fra andre kbimazoner med andre vege
tationsbefingebser, f.eks. fra tundra- og steppeomritder. En del
arter stammer givetvis fra hjembige omritder med naturbigt bay
vegetation, som utvivbsomt har eksisteret, sebv da urskoven
diekkede bandet i Jbdre Lindetid for 8-5.000 itr siden. I disse
omritder har tibgroning med buske og trteer vieret hindret af et
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Figur 3.1. Ikke hele
Danmark var dcekket
af skoy, for menne
sket begyndte at
udnytte landet. Flere
omrader har vceret
periodevis vanddcek
kede og derved ofte
lysábne. Desuden
kan kraftige storme
og brande have skabt
abninger i den tcette
skov. Bceveren, der
fandtes i Danmark i
bronzealderen, har
ved dcemningsbyggeri
skabt store oversvom
melser. Samtidig med
bceveren fandtes
uroksen i Danmark.
Denne planteceder
han sammen med
hjortevildt m.v. ogsd
have pávirket
landskabet ved at
holde grcesningsarea
icr ábne. Akvarel:
Jens Gregersen.
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hojt indhold af vand, kabk ebler salt i jorden, af nceringsfattig
dom, oversvommebser ebber erosion. Desuden kan spontant op
stitede brande tienkes at have vceret en vigtig faktor for vegeta
tionsudformningen. Endebig kan man forestibbe sig, at bceverens
dcemningsbyggerier har skabt store oversvommebser, ligesom
bceveren debs har ryddet triebevoksede arealer fil brug for
diemningerne, debs begrienset rorsumpens udbredeise, da den
meget gerne ceder de underjordiske udlobere af tagror. Store
planteredere som urokse, vildsvin og vildhest, der sammen med
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Figu’ 3.2. Forenkiet oversigt over kontinuiteten i fund af pollen elier
pianterester af udvalgte engplanter i Sydskandinavien. Perioden for ca.
500 ar f v. t. er angivet i kulstof-1 4-ar, der han afvige fra kalenderar.
Fundenes artsbestemmelse er i nogen tilfcelde usikker. Efter Iversen &
Andersen 1979, Jensen 1987 og Odgaard 1994.
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Tabel 3.1. Danske
kulturengplanters
dyrknzngsperzode z
Danmark og formodede oprindelsesom
rade Bortset fra
alsike-kiover menes
samtlige arter des
uden at forekomme
oprindeligt vildtvok
sende herhjemme
Efter Brondegaard
1987 Host 1981
Jessen & Lind 1923
Madsen Mygdal
1951 og Skovborg et
al 1991

Art

Ca. dyrkrnngsperiode

Oprindelseslande

Rod-kiover

1750-

Hvzd-klover
Eng-rottehale
AIm. rajgrces

176017701775-

Eng-rapgrces
Flojlsgrces

17951797-1940

Aim. hundegrces

1800-

Spanien/ Arabien via
Holland
Norditabien og Holband
Nordarnerika, Danmark
Irband, Skotband,
Danmark
Nordamerika
Tyskband, Skotband,
Danmark
Nordarnerika,
New Zealand, Danmark
Danmark
Engband,Nordamerika

Stortoppet rapgrces 1 80 I 60
Kryb-hvene
I bOO
Stortoppet hvene
Als?ke-klover

18001841-

Aim. rapgrces
Eng-rcevehale
Eng-svingel
Aim kamgrces
Rod svingel

b8501870-1970
18701877-b950
1930-

.

England, Nordamerika
Sverige,Babtikum,
Nordamerika
Danmark
Finland, Danmark
Tyskland,Nordamerika
Sydeuropa
Danmark

hjortevibdt har levet i Danmark efter sidste istid, har mitske og
sit pitvirket bandskabet ved at oprethobde grcesningsarealer bitde
for og samtidig med, at mennesket begyndte at rydde skoven.
Enge og overdrev mit sitledes betragtes som naturbige vege
tationstyper herhjemme, omend de i de seneste par tusinde itr
overvejende har kunnet bestit i kraft af stadig kubturpitvirkning
i form af husdyrgrcesning ebler hosbcet.
den ovrige
fauna

Ved engdriftens introduktion omkring begyndebsen af vor lidsregning var den vilde pbanteiederfauna meget big nufidens, idet
kun mosegris, radyr, krondyr, vildsvin og gragas var tilbage. Seiv
om disse arter kan spilbe en vis rolbe i forsinkelsen af successio
nen, er deres indsats for intet at regne mod, hvad menneskets
hosbcet og husdyrenes grcesning kan udrette. Disse aktiviteter
har sitbedes fra starten vieret af stor betydning for engfloraens
udbredebse og overbevelse i Danmark.
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lndførte engplanter
Mens de kubturpbanter, der var beregnet fib menneskets egen
fortiering, f.eks. kornsorterne, bbev indfort alberede i stenal
deren, begyndte man forst rnidt i 1700-tablet at ,,forbedre"
husdyrenes griesgange ved udsitning af indforte plantearter og
-sorter, se tabel 3.1.
kulturgrces og
klover

De vigtigste arter er aim. rajgrces, eng-rottehale, eng- og rod svin
gel, eng- og aim. rapgrces samt aim. hundegrces, hvorfib kommer
rod- og hvid-klover. Sandsynbigvis er abbe de arter, der dyrkes og
bbev dyrket pit engene undtagen alsike-kiover, fibbige oprinde
big vibdtvoksehde herhjemme, men arternes herkomst er svier
at spore
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