Kapitel7: Fauna
Jagtedderkop

Fit naturtypem mummer sit rigt et dyreliv som natumengen. Til
gengreld em kun en mindre andel af de dyrearter, man trieffer
hem, alene tilknyttet engen som naturtype, isier hvad hviryeldyr
angitr.
regnskov

Som levested em engen blevet sammenlignet med den tmopiske
regnskov, dels pga. mangfoldigheden, dels fordi engens vegeta
tion ligesom regnskoven kan inddeles i forskelbige lag, hvem
med sit karaktemistiske dyreliv. Lagdelingen skyldes forskelle i
engens mikroklima; f.eks. stiger fugtigheden fra blomsterlaget
og nedefter ligesom lysmiengden falder, mens tempematuren em
hojest i blad- og stiengellaget, hvor der em lie, men ikke dyb
skygge.

Engenes betydning for faunaen
Engen em sammen med skoven den danske naturtype, der
mummer det storste antal dyrearter. Storst betydning ham engen
for de insekter, der pit mindst ét stadium i deres livscyklus em
knyttet specielt til en eller nogbe fit arter af viertsplanter fra en
gens flora. Sitdanne dyrearter em strerkt athiengige af deres
viemtsplanters vilkitr; bliver viertsplantemne truet, blivem dyrene
det ogsit. Engenes tilbagegang em demfom itmsag til, at mange
planter med tilhorende insektfauna em kommet pit rodlisten
over truede artem, se tabel 7.1.
-

svirrefluer
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-

Eksempelvis em fleme af engens svirrefluer sjieldne eller truede.
Smuk mosesvirreflue, som kun em kendt fra enge og moser i jyske
itdale, em truet i hele Europa. Siden 1960 em arten niesten ude
bukkende fundet i de vieldenge, hvor man overvitger den meget
sjieldne gui stenbrcek.
En he! del dyrearter em tilknyttet den ferske eng som naturty
pe; dvs. at engens indhold af vrertsplanter spiller en mindre rob
le. For eksempel mummer gries- og startuer, uanset art, et sier
ligt stort individantal af insekter og andre smitdyr, der hem sogem beskyttelse mod oversvommelse, kulde og torke bitde som
mer og vinter. Ogsit mange vandinsekter, hvis ungdomsstadiem
em vandlevende, em som voksne athiengige af enge og bignende
vandlobsniere arealer, f.eks. visse guldsmede og slorvinger. En-
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delig em godningsklatter fra griessende dyr vigtige levesteder for
mange insekter.
godskning

Tondermarsken

Ved godskning forminges engens vierdi som levested for fauna
en. Hol!andske og polske undersogelsem ham vist, at godskning.
af enge favoriserem et mindre antal smit hvirvellose dyreamter pit
bekostning af et stort antal storre hvirvellose dymearter. Dym
som grieshopper, dagsommerfugle, biller, tregem, cikader, jagt
edderkopper og myrem gitr genemelt tilbage ved godskning,
mens edderkoppem som treppespindeme og dvmergeddemkopper
em upitvimkede, og bladlus og sommemfuglemyg gitm frem. Un
dersogelsemne viser desuden, at nedgangen i byttedyrenes stor
relse fomminger fodegmundlaget for insektiedende hvirveldyr som
fugle, paddem og spidsmus.
Undersogelser af Tondemmarskens smitdymfauna viser, at de
griessede enge her overvejende huser almindelige arter fra
agerlandet i modsietning til omritdets skel- og vejgrofter, hvis
fauna em- langt mere varieret. Desuden huser musegange en
ualmindelig bille- og boppefauna. Det generelle fravier af sjield
ne og specialisemede artem pit Tondemmamskens enge skyldes an
giveligt et hojt grresningstmyk, men hiengem formodentlig ogsit
sammen med, at mange af engene godes.
Ferske enge, til en vis grad ogsit de godede, fungerer som
spredningsveje for mange dyr, bl.a. dem helst undgitr torre
miljoer. Ogsit di kan spredes via engene, idet den em i stand dl
at tilbageliegge lange stmiekninger over land, hvis vandvejen em
spierret. Pit sitdanne vandringer em di athiengig af enge og mo
ser.
-

,

Faunaens betydning for engene
De dym, der betyder mest for vegetationen, em de griessende
husdyr. Vildtbevende, griessende pattedyr sitsom krondyr, rddyr
og mosegris udover normalt et gmiesningstmyk, der em for lavt til
at opretholde en eng, omend hjorte kan fomsinke vedplantemnes
dominans. Griessende svommefugle, isiem gies, em i stand til at
holde vegetationen lay pit mindre amealer, isier ved sobreddem.
Insektem formitm ogsit at siette demes prieg pit vegetationen, om
end kun pit artssammensietningen, idet visse insektarter fore
trekker at ede af bestemte planteartem.
tuer

Mosegrise og muidvarpe preger overfladestrukturen med deres

muldskud, ligesom kuppelfommede myretuer em et karakte
ristisk islet pit mange enge, se figur 7.1. Pit tuer varierem mi
kroklimaet, f.eks. blivem sydsidemne betydeligt varmere og
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Dyregruppe

Antal
Antal arter
rodlistede heraf truet af
arter
godskning G,
sprojtning 5
eller tilgroning T

Svirrefluer
Vitrfiuer
Lobebiller
Vandbilier
Roybilier
Glansbilier, mariehons my.
BIadbiiIer og boñnebilier
Snudebiller my.
øvrige biller
Dagsom merfu ge
Koilesv rmere
Padder & krybdyr
Fugie
Pattedyr

13 38%
23%
18 19%
39 53%
39 20%
1416%

2731%
27 18%
22 5%
1139%
2 25%
5 29%
33 34%
1 5%

ikke oplyst
0
1: 1 7
T: 33
T: 14
1: 6
S: 3, 1: 20
1: 24
S: 2, T: 17
G & T: 11
T: 1

G & S: 5,1:4
G & S: 3,1: 12
0

Tabel 7. 1. Beskyttelseskrcevende dyrearter I enge og lavmoser og truslerne
mod dem. Tallet I parentes anglver % af samtllge rodlistede arter. Rodliste
‘90 skelner ikke mellem enge og laymoser. Da den tll gengceid anforer
truslerne mod hver enkelt art, er det muligt pa basis heraf at udskilie
engarterne, nemlig de arter, der er truet af tilgroning, sprojtning eller
godskning. Heraf udgor tiigroning den storste trussel.
Mange dyrearter er desuden truet af drcening - men da drcening udgor
en trussel for bade lavmoser og enge, han drcening ikke anvendes dl en
adskilleise af de to naturtyper.
Bemcerk, at rodlisten endnu ikke medtager alle grupper af hvirvellose
dyr, tallene for svlrreftuer er saledes fra Torp 1994.

torreme end nordsiderne, og disse forskelbe afspejler sig i plan
teveksten.
jordstruktur
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Nok sit stor betydning for okologien ham jordbundsdyr som
regnomme, enkytreem smit hvide borsteomme, forskellige in
sektbamver og mikroskopiske leddyr. Disse dym bidragem vesent
ligt til nedbrydningen af dodt plante- og dyre- materiale.
Regnormene gor det grove arbejde ved at ede fomnen og ud
skille den i fomambejdet dlstand, hvorefter de mindre dyr gen
tager processen. Den endelige mineraliseming af det organiske
stof foretages af baktemier og mikroskopiske svampe. Tilstede
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verelsen af de forskellige jomdbundsdyr betydem desuden, at
jorden gennembuftes.
bestovning og
frospredning

Mange planter em athengige af dyr iii bestovning og frospred
ning. B!andt de vigtigste bestovere em humlebiem og svirrefluer.
Myrer, fugle og pattedyr stitr for frospredningen. En semlig til
pasning ii! myrespredning ses blandt andet hos fleme artem af
viol. Frugtemne hos disse arter em forsynet med et neringsrigt
vedheng, som myrer em meget intemessemet i.
-

Hvirvelløse dyr
jordbunden

myrer og

bladlus

Engens jomdbund mummer et mylder af ormeagdge smitdyr, se
figur 7.1. Da engjordens porer nommalt em vandfyldte, em
ormeformen hensigtsmessig for de dyr, der lever hem. De stor
ste dyr em megnomme, hvoraf bcekorm em serligt tilpasset fugdge
forhold, men ogsit grit orm og gron orm treffes almindeligt. Ud
over regnormene em de vigtigste jordbundsdyr enkytreer samt
larvem af myg og fluem. Hertil kommem en del bible- og sommem
fuglebarvem. Blandt disse dyr findes bitde mod- og ritdedere
samt rovdyr. Desuden findes dem ofte stankelbenslarvem, dem em
et vigtigt fodeemne for fugle. Larvemne lever af bitde levende
o dodt plantemateriale.
Pit mere tomme enge husem jomdbunden ogsit en del mider og
springhaler, og mange humlebier ham her demes bo under jord
overfladen. En rovbille af slegten Biedius, der lever af alger,
graver undemjomdiske gange i engbunden. Andre biller, bl.a.
visse itdse!biller, lever i pattedyrgange.
Gui engmyre forer en rent underjomdisk tilvemelse, omend dens

tuer magem op over overfiaden.
Den voksne myre lever af honningdug, dvs. sukkemholdige
ekskrementer fra rodbiadius, som emnerer sig af gresmodder.
Sort havemyre treffes ligeledes pit enge, hvor den bygger muld
skudlignende jomdkupler i modsetning ill i haver, hvom arten
lever underjordisk. Fra faunaen knyttet til underjordiske plan
tedele kan udover rodbiadius nevnes larven af hvidfodet urtesyir
reflue, der lever af ranunkiers jordstenglem.
-

jordoverfiaden
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Pit jordoverfiaden treffes de almindeligste artem af enkytmeer,
benkebidere og tusindben, dem em vigtige nedbmydere, samt
skolopendme, dem lever som rovdyr. Ingen af disse dyregrupper
ham dog nogen specifik tilknytning dl enge. Det ham dl gengeld
mange amtem af sommerfuglelarver samt lobe- og rovbiller,
hvoriblandt man finder bitde rovdym, planteedeme og nedbry
deme. Af lobebillem kan fremheves den smukke og sjeldne
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Figur 7.1. Et stykke engjord I tvcersnit. De to tuer er dannet pit hver sin
mitde - til venstre ses boet af gui engmyre, til hojre en muldvarps skud.
Nede I jorden lever mange forshellige hvirvellose dyr, bl. a. stankelbens
larver, billelarver, springhaler, regnorme og enkytrceer.
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korsiober. Jagtedderkoppemne, der fangem deres bytte i lob, em en

anden talrig rovdyrgruppe pit engbunden. Em fomnelaget tykt,
eksempelvis pit grund af ophomende drift, kan mider og spring
haler trives i dette bag, som de medyirkem til at nedbryde, og
springhalemne kan igen udgome foden for flere arter af rovbiller.
I gres- og mostuer byggem desuden fleme humlebier deres bo.
Fit snegle em karakteristiske for enge; heraf em flertallet bitte
smit, skalberende artem. De eneste skalbose snegle, der em hyp
pige, em de 3 artem af agersnegi, der forekommer pit enge sityel
som i haver og pit marker. Almindelige skalberende artem em
glissnegi, engdvcergsnegi, bimpeisnegi og dvcergvindeisnegl. Et siem
ligt problem for kveggmiesningen. udgor pytsnegie der em al
mndelig i lavvandede oyersyommelser. Sneglen em mellemvemt
for en ieverikte, der fremkaldem leverbetiendelse og galdefor
kalkning hos kveg og fitr.
Mange insektarter, f.eks. flere markgreshopper og dagsom
memfugle, hvis voksne stadier lever i vegetationen, gennemforer
eg- eller puppestadiet i jomdskorpen, ofte pit engmymetuer. g
genes udvikling em athengig af en vis temperatur, som opret
holdes af lystilgangen dl den varierede og tuede jordovemfiade,
som em typisk for natumenge.

snegle

-

godskning som
trussel
-

Tromling af engen odelegger tuemne, og ved godskning udvik
les et tet, skyggende gresdekke, som nedsettem tempematuren
pit jordovemfiaden. Herved forsinkes eggenes klekning, hyilket
medforer, at den opvoksende generation settes tilbage i udvik
ling og bliver ude af stand til selv at producere eg. Disse arter
fomsvinder derfor, hvis engen godskes.

Figur 7.2. Guifodet
dyndftue, en
svIrreftueart, pa en
skcermplante. Foto:
Rolf Nagel.
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pit godning

Pit dymegodning og itdslem treffes en stor andeb af insektfauna

en, i alt 2-300 arter af itdselgmavere, skamnbasem, sitgar en en
kelt vandker samt mange fluem, bl.a. guidfluer, bodfluer og mog
fluer. De fleste arter lever af godningens mikmoskopiske bakte
ne- og svampeflora og udgor sebv fodegrundlaget for andre am
ter, b!.a. roybillem.
blade og
stcengler_,

Vegetationens blade og stenglem em nok det lag, den huser den
storste arts- og individnigdom af hvirvellose dyr. Snegle, gres
hopper, sommerfuglelarver, bladhvepselarver samt blad- og
snudebillem em blot nogle af de mange artsrige dymegrupper, der
eder af bladene, mens b!.a. cikader, teger og bladlus suger
plantesaft. Guldojer, mamiehons og svirrefluelamyer iser lam
yen af guifodet dyndflue, se figur 7.2 emnemer sig af bladlusene;
andre rovdyr i stengel- og bladlaget em edderkoppem, mejere,
roy- og dansefluem og mange slags hvepse. Ogsit store meng
der af dansemyg, stikmyg og stankebben ti!bringer dagen i
stengel- og bladlaget, der dog blot em et hvilested for disse dyr.
I gmesvegetadonen kan hunnen af Sankthansorm findes. Den
vingebose hun udsender et gronligt lys, som tiltrekker hanner
ne, der flyver rundt om natten pit udkig efter en mage.
Iojnefabdende og almindelige dyr i stengeb- og bladlaget em
bl.a. engcikade og den store, gronne cikade Cicadeiia viridis, den
em fremme om efteritnet. Desuden findes komsedderkoppen
Araneus quadratus, en
ner slegtning af den al
mindebige korsedderkop.
Denne edderkop em
almindelig pit fugtig
bund og kendes bet pit
bagkroppens fire hvide
pletter pit brun, rod eller
gron baggrund samt pit
sit store, smukke net,
der sjebdent sidder mere
end en halv meter over
jorden. Engens gres
hopper em overvejende
mindre anter af mark
greshopper, hvortil
kommem den kun godt
halvanden cm lange
-

-

Bladtcege overst og
Cicadella viridis

Flgur 7.3.
Bladloppe-nymfer
danner barakte
ristiske galier pit
blomsterstande af sly.
Tegning: Henning
Anthon.

sumptorngrceshoppe.

Denne lube art kan ikke
spille, men em tib gen
geld en dygtig svommer.
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galler og miner

En iojnefaldende dymegnuppe i blad- og stengellaget en de in
sekten og miden, den danner gangminen og gabber pit plantenne.
Man bemerkem iser biadioppe-nymfemnes stone, node, kvast
fonmede gabber pit blomsterstande af siv, se figur 7.3, og de
bnuskagtige, knemmenhusfommede bladgaller af galmyg pit anten af ranunkel. Miner af gres-, miner- og fnitfluer ses i blade af
gres, kiover, ranunkier og eng-kabbeieje, og bladhvepseminen
findes i blade af eng-neiiikerod, mens smit, munde bladgaller pit
aim. mjodurt skyldes en art af galmyg. I stenglemne af bl.a. kcer
tidsei mineren larvemne af hvidhit ret og rceverod urtesvirreflue, hvis
voksne stadiem i ovnigt em karaktenistiske pit bbomstnende pile
buske om fonitmet
Iser mange blãd- og snudebiller findes kun pit en ellen
nogle fit anter af engplantem. Forskellige anter af smit spids
mussnudebilier em knyttet til arten af henholdsvis tidsei, skrceppe
og vikke. Jordboppen som trods navnet homer til bladbillenne
findes kun pit engkarse og vandkarse, hvis fonekomst kan redu
ceres betragtebigt af jordloppemne. Bladbilben Hydrothassa
hannoverina lever kun pit eng-kabbeieje og em udbmedt, men ikke
almindelig. Den farvestritlende grim skjoidbille en athengig af
lebeblomster som vand-mynte og kcer-gaitetand, og bladbil!en
Longitarsus jacobaeae af eng-brandbceger. Denne kurvebbomst em
tilbige eneste vertspbante for larven af biodpiet, en iojnefaldende
spindem, samt flere andre natsvermemlarver. Fonsyinder de
nevnte planter f.eks. som folge af knaftig godskning, fonsvindem
insektemne ogsit.
-

blomsterlaget
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-

Em blad- og stengelbagets lavere fauna den talnigeste, en bbom
stemnes fauna til gengeld den mest iojnefaldende; ikke kun
fordi det en den letteste at iagttage, men ogsit fordi mange af
de mest fanvestritlende arter henter nektar og pollen her i lobet
af dagen, bl.a. mange anten af teger, sommenfugle, bier, fluer
og biller. En let kendelig bible en f.eks. den gronne kamhoved
smeider, den em fremme i juni. Desuden opsoges bbomstemne af
bbodvingen en slags biller, gedehamse og gnavehvepse, dem le
ver af de ovennievnte dyr. Om natten besoges bbomstemne des
uden af natsvenmeme, mol, stankelben og mange larver, den om
dagen opholder sig bengere nede i vegetationen for at undgit
udtomning.
Blomstemne af eng-kabbeleje og ranunkel besoges af et stont
antal engsvirrefluer, hvoraf isen hitret engsvirreflue kan fore
komme i store mengden. Humlebien soger gemne fode pit kb
ver, viol og gogeurt, som pit deres side em athengige af biemne
som bestovere.
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Art

Status

Mnemosyne

forsvandt

Engperlemorsommerfugl

moderat
tilbagegang

aim. mjødurt

nringsfattige
skovenge

Rodlig periemorsommerfugi

i tilbagegang,
bla. i NordsjIJand

arter af v/cl

smb skovenge og
fugtige lysninger

arter af v/cl

okologisk bredspektret

Larvens
vaertsplanter
1961

Brun/ig per/emorsommerfugi i tilbagegang

Levested

I/den /rkespore skovenge

Hedep/etvinge

tilbagegang alterede djveIsbid
i forrige àrhundrede
dag kun
Nordjytland

nringsfattige enge

Mørk pletvinge

forsvandt i 1982

tvebo ba/dr/an

skovenge

Herorandoje

forsvandt 1982

grsarter

skovenge

Terningsommerfugi

forsvandt i 1960

kodriver

skovenge/Iøvenge

Violetrandet ildfug/

udbredt Jylland,
men gàr strkt
titbage pa øerne

syre

enge/overdrev

muse vikke

enge/overdrev

/sb/âfug/

tilbagegang

Tabel 7.2. De 10 ncevnte arter af dagsommerfugle er i scerlig grad knyttet
tÜ forskellige typer affugtige enge. Den angivne status gcelder kun
Danmark. Efter Stoltze 1994.

sommerfugle

Aurora

Naturenge kan vre rige pa dagsommerfugle, isr hvis de hg
ger i tilknytning ill skov, sá der er la. Af Danmarks 73 hjem
mehørende arter er Ca. 30 naturligt forekommende pa enge, se
figur 7.4.
Dagsommerfuglenes tilbagegang skyldes bl.a. mangel pa
skovenge, der er forsvundet pa grund af drning, tilplantning
af fugtige lysninger i skoven og opgivelse af den traditionelle
engdrift. De 10 arter, som er nvnt i tabel 7.2, er sterligt hárdt
ramt af tilbagegang, mens andre arter, der ikke stiller sâ speci
fikke krav iii omgivelserne, stadig forekommer ret talrigt. Det
er arter som stor bredpande, streg- og skrdstregbredpande, grønáret
kdisommerfugi, grcesrandøje, engrandoje, okkergui randøje, aim.
bidfugi og aurora. Aurora fandtes tidhigere mest pa engkarse og
dens nrmeste slgtninge; i dag lever larven isr pa iøgkarse,

der har bredt sig pa nteringsrig jord i skove og byer, hvorfor
aurora er blevet mere almindehig.
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stik og bid

Figur 7.4. Isbl4fugl
er knyttet til musevikke. Den stiller
ikke store krav til
plantens voksested og
klarer sig derfor re/ativt godt. Violetrandet
ildfugl er knyttet til
syre. Arten er gàet
markant tilbage pa
Øerne, men er stadig
ret ta/rig ijylland.
Foto:
Michael Stoltze.

i lufirummet

Engens grressende husdyr er ofre for stik- og kvegmyg, mitter,
kltger, stikfluer, lusefluer, piantageflue samt skovfldt. Udover at
irritere dyrene overforer flere af disse arter smitsomme syg

domme, og massive angreb af kvgmyg kan forarsage ofrenes
dod, som der af og iii rapporteres om i sommerens nyhedsud
sendeiser. Fare-, okse- og hestebremser bider ikke, men hegger
deres g pa dyrene, i hvis indre bremselarverne udvikies
I iuftrummet over engen svrmer isrer om aftenen mihlioner af
dansemyg, stikmyg og stankeiben, ligesom mindre svrme af
dognfluer. Larverne af disse dyr lever i vand visse stankel
bens- og dansemyggelarver som nvnt ogsa i jorden. I huften
jager desuden guldsmede, rovfluer, gedehamse mm. Af guld
smede og vandnymfer jager de fleste danske arter ofte i og ved
enge, grundet det rige udbud af fode. I juhi-august kan de ko
hossale parringssvrme af gui engmyre og sort havemyre tihtrkke
store flokke af mager.
-

Padder
samspil
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Padder kan ikke gennemfore en livscyklus udelukkende pa en
eng; de skal ogsa have et vandhui ehier en so at yngie i. Mreng
den af padder pa en eng er bestemt afsamspihhet meliem yngle
stedets og engens tilstand, samt af afstanden meilem dem.
I et godt ynghevandhul kan der udvikies nyforvandlede froer
i tusindvis; hvis froerne straks nar frem ill et stykke eng med
mange insekter, vii den procentdel, der overhever, og som nar
at bhive konsmodne, vre relativt stor. a den made kan gode
omgivelser en god eng i den rigtige afstand sikre en stor
yngiebestand.
Hvis der er dârhige forhold pa blot ét punkt i froernes hivs
cyklus, enten pa yngiestedet eller i omgivelserne, hjrehper det
ikke meget, at de ovrige forhoid er i orden. Store bestande af
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Vandhullets omgivelser Springpadder
Mark
Kvgvanding, grsmark
Eng
Mose

Halepadder

+

Y

YY

+

Y

YY

31
32
66
70

27
26
49
66

6
13
18
27

21
28
38
80

20
26
35
20

4
7
11
2.

Tabel 7.3. Forekomst af springpadder brune freer og skrubtudser og
halepadder / danske vandhuller beliggende / forskell/ge omg/velser. Mate
rialet omfatter bl. a. Ca. 650 vandhuller 0mg/vet af mark, Ca. 300 kvceg
vand/nger og vandhuller 0mg/vet af grcesmark, Ca. 160 0mg/vet af eng og
Ca. 60 0mg/vet af mose. lalt er Ca. 1800 vandhuller blevet undersogt.
Tallene ang/ver % af vandhullerne. + angiver at arten er til stede /nkl.
ynglebestand, 1’ ang/ver ynglebestand /nkl. stor ynglebestand,
YY ang/ver stor ynglebestand. Efter Fog in prep..

froer findes derfor kun, hvor samspihlet mehiem ynglested og
fourageringssted fungerer godt.
Tabel 7.3 viser, at vandhulier i enge og moser oftere er leve
sted for padder end vandhuhier pa marker og grsmarker. Isr
er vandhuiler pa enge og i moser reiativt ofte tiihoidssted for
store yngiebestande.

F/gur 7.5. Sp/dssnudet fre og butsnudet fro horer t/l gruppen
af brune freer. Foto: Káre Fog.
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enge er vigtige

I mange landskabstyper har forekomsten af enge og moser stor
betydning for, om der overhovedet kan leve padder i de eksi
sterende vandhuller, isr i østdanmark. Et resuitat fra "Atlas
undersogelsen af padder og krybdyr" 1976-1985 viser, at but
snudetfro pa Sjhland og Fyn findes i 92% af de kvadrater,
hvor eng ehler mose er tilstede, men kun i 68% af de kvadrater,
hvor eng og mose mangler.
Afstand mellem eng og ynglested

For de tre arter af brune froer, se figur 7.5, samt skrubtudse er
betydningen af afstanden mehiem yngiested og fouragerings
sted forskelhig. Den zone, hvor hovedparten af individerne
fouragerer, higger typisk i folgende afstande fra vandhuhler:
Spidssnudet fre: 0-300 m, men i tilfrelde af sammenhrengende
naturomrader sasom enge kan de vandre hngere vrek.
Butsnudetfre: 100-500 m, men enkelte kan ses op til 2 km vrek.
Springfre: 100-700 m, men enkelte kan ses op iii 11 km vak.
Skrubtudse: 500-3000 m fra ynglestedet.
Da de tre arter af brune froer har forskelhig spredningsafstand,
har engenes storrelse og fordeiing i landskabet indflydelse pa
artssammensrtningen af froer. Hvis der helt mangier enge, findes ofte kun en art, nemlig springfro. I iandskaber med mange
sma og store engstykker spredt rundt om findes der ofte to el
her tre arter brune froer sammen. pa store, udstrakte abne are
aler med grresmarker og enge, dominerer spidssnudet fre, mens
de andre er sjidnere eller mangler.
Enge som spredningsveje

Enge har stor betydning som spredningsveje for froerne. Det
er pavist i en tysk undersogelse af butsnudetfre, at forskeliige
ynglebestande star i kontakt med hinanden pa afstande op ill
20 km, hvis de er forbundet af vandlob. Er ynglebestandene
forbundet af engstrkninger, kan afstandene vre pa op til ca.
10 km, mens afstandene kun kan vre ganske fit kilometer,
hvis der er skov imellem vandhiihlerne. Ynglebestande er slet
ikke forbundet, hvis der higger storre veje ehler agerjord imel
hem dem.
,,trcedesten"

Ogsa i Danmark er enge vigtige spredningskorridorer og "tr
desten" for butsnudetfro. I visse handsdele isrr i østjylland
er engene i adahe vigtige spredningsveje for spidssnudetfre.
-

andre padder
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Torrer vandfyldte havninger forst ud hen pa sensommeren, vii
talrige andre paddearter end brune froer kunne yngle der: sala
mandre, aihe tre tudsearter, kiokkefre, ievfre og iegfre. De fleste
springpadder er netop fra naturens hand tilpasset iii at yngle i
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oversvommeiser, der kun forekommer i visse ar.
Hvis engen er kraftigt godet, hjrhper forarsoversvommehser
dog ikke meget. I et sitdant tilfrehde bliver vandkvaiiteten i hay
ningerne ringe med mange tradede gronalger, og paddeynge
hen overlever darligt i vandet.
Ttetheden af brune froer pa forskefflge enge
Enge, hvor en naturlig, hoj trethed af froer er bevaret, er bievet
sjreidne i Danmark, men kan stadig findes i østeuropa, se tabei
7.4 og 7.6.

Oversvommede enge som ynglested.
De to tegninger, mrerket a, viser et tvrersnit gennem en adal med naturenge. Efter vade vintre er der store oversvommeiser i det tidiige forar det er
netop risikoen for oversvommeiser, der
gor, at daibunden ikke er plojet op og
blevet tii marker. Svage lavninger, hvor
vandet bhiver stitende reiativt harnge, kan
vre vigtige yngiesteder for brune froer,
fordi de torrer ud hvert itr men forst hen
pa sommeren. Udtorringen betyder, at
vandkalve og andre rovinsekter ikke kan
na at opformere sig. Hvert forar er van
det derfor nsten frit for rovdyr bortset
fra fugle. Der er imidlertid en risiko for,
at al paddeyngel dor af udtorring, men
ogsa en chance for yngiesucces i vade ar.
I tre ynghessoner kan miengden af nyforvandlede froer f.eks. vre henholdsvis 300.000, 0 og 0.

a. marts
.

.

-

De to tegninger, mierket b, er et tviersnit
gennem en mere reguleret daibund. I
stedet for svage lavninger med hidt vand
er der et gravet vandhul. Vandhuilet holder permanent vand, dvs. vandkalve og
andre rovinsekter kan opformere sig dér.
Ved forarsoversvommelser kommer hundestejler og andre fisk md vandhuilet,
hvor de overiever. De mange rovdyr betyder, at de fleste haletudser buyer redt.
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ureguleret a
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regr eret a

gravet vandhut

b. juni
:;
.
.
..

...

reguteret a

.

....

gravet vandhul

Mrengden af nyforvandiede froer hvert
itr er stabil, men pit et lavt niveau; hvis
det f.eks. er 1000 stk. hvert ar, sa vii
gennemsnittet blive 100 gange mindre
end i situationen ovenfor.
I situation b buyer frobestanden typisk
ret beskeden. Kun i situation a vii der
vre enge, der i gode ar myhdrer med
store mrrngder af froer.
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F/gur 7.6. Enge ved Ipolyfloden, Ungarn, ved grcensen t/l Slovak/et /
1991. Floden var dengang ureguleret og engene var ynglested for store
mcengder padder, neml/g, med de talr/geste ncevnt ferst: skrubtudse,
spr/ngfre, legfre, klokkefre, levfre, gren fre, butsnudet fre og grenbroget
tudse. Lokal/teten er nu terlagt. Foto: Kdre Fog.

ved Ribe

Pit Ribe

Holme blev der i iobet af to timer kun fundet 2 store
gamie froer. Sandsynligvis pit grund af fiskene i aen var der in
gen yngel, og det mit antages, at de brune froer er ved at uddo
pa stedet.
Ribe østerenge Langenge et par km ost for Ribe er i
bedre tiistand. Her findes sidegrofter, som i 1987 et meget
vitdt ar hoidt vand hrenge nok tii, at froerne kunne yngie her.
Froerne biev udehukkende fundet ved at ga langs med grof
terne; pa engene meilem grofterne var der ingen froer.

Tabel 7.4. Sammenl/gn/ng mellem
optcell/ng af brune freer pa enge ved
R/be ult/mo jul/ 1987 og enge ncer
B/ebrza-floden / det estl/ge Polen pr/mo
august 1994. Tal er opgjort pr. ha og pr.
observat/onst/me. Adult: voksne freer,
juven/l: smá freer fra samme ár. Efter
Fog, Adrados & Br/ggs, upubl.

Lokalitet

Antal brune froer

pr. ha
Ribe Hotme
Ribe østerenge

vhd eng i Poten
Fugtig eng i Poten
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Stadium

adutt
juvenil
adutt
juvenit
adutt
juvenil
adutt

0,05
0
0,6
9
1,5
220
6

pr. time
0,9
0
2,8
44
0,3
46
2
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Biebrza-floden

drift sformer

Engene i Pohen ved Biebrza-floden oversvommes hige som engene ved Ribe om foritret. De udnyttes tih hoshtet. Den vitde
eng er ikke udgroftet, mens den fugtige eng har ca 0,5 m dybe
grofter. Froerne kan mitske yngie direkte i oversvommelserne
begge steder, men den sidste tid af larveudvikhingen pit den
fugtige eng mit tihbringes i grofterne, nitr vandstanden faider.
Antaiiet af froer noteret pr. time er ikke meget storre end
ved Ribe; men da froerne er udbredt overait pit engfladerne og
ikke kun iangs grofterne, buyer antahiet pr. ha iangt storre.
Den samlede biomasse af froer pr. ha pit den fugtige eng i Po
len er skonsvis 60 gange storre end pit Ribe østerenge.
Ophysningerne fra Pohen kan ogsit give et indtryk af, hvordan
forskehiige former for drift af engen pitvirker antahiet af froer,
se tabei 7.5 og 7.6.
Tallene fra Poien grelder for unge froer, som spreder sig ud
over et stort, ensartet engareai. Tietheden kan vere storre pit
steder med uensartet vegetation; f.eks. er der fine ieve
muiigheder for unge froer pit afgrresset, biod eng, som trides
op af kvget, sit der dannes huller og tuer.

Vâd eng Ho endnu
i østpolen ikke staet
Antat unge
freer pr ha

Ho staet, men
kke hjemkort

22

Hoet netop
hjemkørt

147

179

Tabel 7.5. Antal nyforvandlede freer optalt
Polen pa samme dato pr/mo august.

Fugtige enge
i Polen

1 mhned
efter høstt
257

pa forskell/ge engparceller /

Ugodsket eng

Gedsket eng

aben eng nr greft aben eng nr greft nr vandhut
Antal unge
frøer pr. ha

467

535

208

300

6.575

Tabel 7.6. V/rkn/ngen af gedskn/ng og randeffekten fra grefter og
vandhuller. Der er l/dt sterre teethed af unge freer ncer grefterne end ude
m/dt mel/em grefterne. Desuden er tcetheden af freer pa den gede de eng
Ca. det halve af tcetheden pa den ugedede. Dette kan /kke fork/ares med
forskell/g afstand til vandhullet. L/ge ved s/den af et vandhul var der en
meget stor teethed af meget sma nyforvandlede freer. Dette var dog kun
over et lille areal.
Data er fra fugt/ge, udgreftede enge / Polen en maned efter heslcet.
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voksnefroer

Pit itbne engflader er antaihet af voksne froer kun ringe. De
voksne froer har brug for gemmesteder og er derfor tairigest,
hvor der er tuer, de kan gemme sig i, afveksiende partier med
hojt og havt grs, ievende hegn, grofter og andre gemmesteder.
Ved optreliingen i Polen fandtes op iii 23 voksne froer pr. ha
hangs grofter og ievende hegn.
Froerne og storken
Den hvide stork er en ,,opportunist" og der, hvad den kan
finde ved at git hangsomt af sted pit engen og kigge. Den skal
ikke nodvendigvis have froer, men hvor der er froer, tager den
dem. For at froerne kan fanges af storken, skal de vrere iette at
fit oje pit, enten iangs kanten af vandhuiher, i iave oversvom
melser, elier i kort gras. I langt gras kan storken vanskeiigt se
froerne.
Storken fouragerer specielt gerne pit areaher, hvor der lige
er foretaget hosiret. Her er grresset sit kort, at den kan se byt
tet, og samtidigt er der mange unge froer netop her, som det
ses aftabel 7.5 og 7.6.

storken tilbage

Pit store, flade enge som de nrevnte enge i Pohen er der en
chance for, at froerne er tahrige nok iii, at det kan betaie sig for
storken at bruge tid pit at samle dem op. ønsker man storken
mere udbredt i Danmark, kan man via naturgenopretningen
tiistrrebe en tilstand, der giver maksimaie mrengder af de al
mindehige brune froer. Der kan vre srrrlig grund iii at kon
centrere sig om spidssnudet fre, der netop findes pit storke-bio
toper: vidtstrakte, itbne hosiretenge. Desuden er spidssnudet fre
langt mere truet i en stor del af Danmark end de to andre arter
af brune froer.
Krybdyr
Krybdyr kan beviege sig meget rundt i terrienet, og nogie ste
der indgitr engene i de levesteder, som krybdyrene besoger i
hobet af itret. For eksempeh kan hugorm i meget torre sommer
perioder soge ud i engene, mitske fordi deres byttedyr gor det
samme.

sprednings
korridor

snog
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Engene kan have en vrrsentiig betydning for krybdyrenes
spredning. Krybdyr har generelt brug for et varieret handskab,
hvor de kan undgit at vandre lange strrekninger over ugrestfrit
terrren, og her kan et landskab med mange smit og store enge
give krybdyrene de nodvendige spredningskorridorer og ,,tr
desten".
Snog og aim. firben kan finde gode hevesteder i visse engtyper,
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f.eks. i kr med store startuer. I storre itdaie kan der ieve en
del snoge, hvis der findes partier med hojt gras, de kan skjuhe
sig i, f.eks. det hoje gras langs skehlene mehiem de enkeite eng
parceller.
Da snogen hovedsagehig lever af froer, gavnes den af for
hold, der gavner froerne, se ovenfor.

Fugle
Om foritret er engene ynghehabitat for en rrekke fuglearter med
speciei tihknytning ill enge, mens de fungerer som fodesog
ningssomritde i og udenfor yngiessonen og ogsit for andre
fuglearter.
vand og drift

En vigtig forudstning for et rigt fugheliv pit engene er tihstede
vrehsen af vand, enten i form af vandiob, soer, damme, pytter
eller sumpede engpartier. Vandet skaber grundlag for et bredt
fodeudbud af smitdyr og deres larver .i vandet, de overste jord
lag samt i vegetationen og giver desuden redebeskytteise imod
rovdyr. En anden vigtig forudsirtning er en iandbrugsmssig
drift i form af grsning ehier hosht, som holder vegetationen
lay. Ved tiigroning buyer engene uegnede ill redephacering og
fodesogning for engfugiene. Endvidere stiller en rkke fuglear
ter krav om stor iandskabeiig itbenhed, da dette giver udsyn
mod rovdyr.

sjceldne og
forsvundne

Drreninger og omliegninger af landbrugsdriften i dette itrhund
rede har betydet, at bestandene af engfughe er gitet kraftigt til
bage overait, ikke aiene i Danmark, men i hehe Europa, se figur
7.7. Inden for det seneste itrhundrede er en rrekke fughearter
tiiknyttet enge enten forsvundet elier bievet sjhdne i Dan
mark. Dette grehder tredcekker, der havde sin sidste yngieplads
pit engene i Skjernitens delta; engsnarre, som nu kun trieffes iii
fidigt, og atiingand og sortterne med bestandsstorreiser under
100 par. Flere arter er forsvundet regionalt; f.eks. forekommer
aimindeiig ryie og brushene ikke hiengere pit indiandsengene.

karakterarter
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Ynglefugle
Karakterynglefugiene er vadefugie som v/be, dobbeitbekkasin,
redben og stor kobbersneppe rrekkefohgen af arter angiver deres
relative hyppighed og smitfugle som sangicerke, engp/ber og gui
v/pstjert. Envidere kan der pit storre sammenhiengende omrit
der med itbent vand yngie flere arter af svommender, f.eks.
grdand, sp/dsand, skeand og atiingand. Pit fit lokahiteter i landet
yngler sjldne arter som sortterne, mosehornugie og engsnarre.
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indeks for vibe
300-

indeks for sangIrke
300-

10050
76

V/be

‘

80

‘

84

‘

88

92

F/gur 7.7. Ynglefugle/ndeks for v/be og sanglcerke v/dner tydel/gt om
forringelsen af d/sse arters levev/lkar / Danmark, herunder engenes
t/lbagegang. I evr/gt er /ngen andre engfuglearter t/lstrcekkel/gt talr/ge t/l,
at der kan udarbejdes ynglefugle/ndeks. Y-aksen er logar/tm/sk og
bestandssterrelsen / 1976 er sat t/l /ndeks 100. Fra Jacobsen 1995.

Der forehigger ikke mange detahjerede beskriveiser af tttheder
af ynglende engfughe fra Danmark. I en hohlandsk undersogeise
angives, at en velfungerende engiokahitet har en ynglende
fuglebestand med en tthed pit 100 par pr. km2 eiher mere.
I Tondermarskens koge, der efter danske forhold huser store
bestande af vadefughe, er ttheden af ynglende fugie generelt
under de 100 par pr. km2.
redeanbringelse

rovdyr

De fleste arter anbringer deres reder i grrestuer i engen, hvor
de er skjult for rovdyr. Engens struktur og vegetationens hojde
er sitledes betydningsfuid for fughenes muiigheder for rede
piacering og dermed for ttheden af yngiefughe. En eng, der er
kreaturafgrresset, tilbyder gode muligheder for redeplacering,
fordi kreaturernes optrampen af den blode jord og grtesning
giver en varieret, tueformet vegetation. Buyer engen for hitrdt
grsset og derved for ensartet, som det ofte er tihf.ieidet, hvor
der benyttes fitr tih grsning, hevnes der frerre muhigheder for
redeplacering.

Til trods for at fuglenes reder er godt skjuit, buyer mange tomt
af rovdyr som krage, mdge, rcev eller mitrdyr. I engomritder med
hoj vandstand, og hvor det stadig er muiigt for fuglene at an
bringe deres reder tort, vii det vre mindre attraktivt at frdes
for rovdyrene. For at undgit rovdyr anbringer sortterne reden pit
flydebhadsvegetation i smitsoer i rorsumpe, i damme eiier kana
her, og dens redesucces er athngig af tiistrrekkehig hoj vand
stand gennem hele ynglesresonen.
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fodesogning

De yngiende engfughe og deres unger iever primiert af dyrisk
fode. Vadefughene soger isrer fode i de fugtige deie af engene,
dvs. i bredzonen ned til vandlob, grofter, smitsoer ehier i de
fugtige dehe af engen. Fughenes fysiske adgang iii disse omrit
der er betinget af griesningen. Srettes der hegn langs grofter og
vandlob, gror bredzonen til med tagrer eiler anden hoj vegeta
tion, som gor det umuhigt for fugiene at manovrere i omritdet.
Det har vist sig i Tondermarskens ydre koge, at i omritder,
hvor der er sat hegn hangs skelgrofterne, faider tretheden af
ynglende vadefughe markant, sandsynligvis fordi fugiene mister
muligheden for effektiv fodesogning. Sortternen soger iigehedes
fode i bredzonen, og dens fodesognings-effektivitet falder ogsit,
hvis zonen gror ill. Endehig soger renderne og deres ungekuld
fode i vandhob og smitsoer. Ilhingerne lever isrer af insekter pit
vandoverfiaden eller pit vegetationen; de soger ofte fode i bred
zonen og er ligeledes athiengige af afgrresningen.

vandstand

Grundvandstanden pit engen og i grofter, vandlob og smitsoer
er afgorende for tretheden og tihgrengehigheden af byttedyr og i
sidste ende for ttheden af ynglefugle. Er vandstanden hoj,
foroges det tihgngeiige fodesogningsomritde for vade- og
andefugle sandsynhigvis ogsit for smitfuglene, og byttedyrene
vil befinde sig hojt i jordlaget, i grstuerne eiher siddende pit
vegetationen. For eksempei forekommer stankeibensharver, der
er et foretrukket byttedyr for mange fughearter, i storst trethed
i den fugtige engzone. Er vandstanden lay, udtorrer engen, og
der vii kun stit vand i dybere grofter eiler soer. Byttedyrene
trrekker liengere ned i jordlaget og bhiver utihgrengeiige for fug
iene. I kreatur
griessede engom
ritder med hoj
vandstand vii
bredzonen yderii
gere fit en forbed
ret kvaiitet for
fugle og insekter
m.v., fordi krea
turerne nedtramper brinker
tii grofter og
vandlob, sit der
bliver en varieret
overgangszone
med smitpytter,
mudderfiader og
tuer, som giver

F/gur 7.8. Den hv/de
stork gar / engen pa
udk/g efter freer. I
Danmark var der /
1995 6 ynglende par
t/lbage mod 17-1800
par omkr/ng 1920.
Storkens t/lbagegang
er knyttet t/l engenes
reducerede areal og
fedeudbud. Foto:
Lars Maltha
Rasmussen.
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rige muligheder for fodesogning. Ved hay vandstand buyer ned
trampningszonen reduceret kraftigt.
En rrekke fugiearter benytter engen som fodesogningssted,
men yngier andetsteds. Det grelder bl.a. hvid stork, fiskehejre,
grdgds og steer.
F/skehejre og isrer hv/d stork, se figur 7.8, soger primrert fode
i de fugtige engpartier, hvor de tager padder og storre insekter.
Grdgds, der yngier i rorsumpe, forhader reden for at soge fode
pit tiistodende enge, og efter kirekning af reggene fores ungerne
ud iii engene. Gressene iever isar af den fremspirende grresve
getation, som er rig pit niering og med lavt fiberindhoid. Gies
senes tiistedevrereise og yngheforekomst i et omritde er athien
gig af, at der findes afgrressede enge elier grresarealer i nrerhe
den af rugepladsen
Fugle udenfor yngletiden
Uden for yngiesresonen forekommer der arter af fughe
med vidt forskeliigt fodevaig og fodesogningsadfrd.
dyriskfode

rovfugle

i engen

Et godt eksempeh pit engenes betydning som spisekammer er
de svrme af steere, der om efteritret og foritret kan ses pit engene bag digerne i Sydvestjyhland. Tii trods for at streren i yng
letiden lever i mange forskelhige naturtyper, opsoger den i for
skelhige perioder af sin itrscykhus en bestemt naturtype og et
bestemt fodeemne, nemiig engen og stankeibenslarverne.
Tiisvarende er engene vigtige for en rrekke vadefughe, som
ogsit lever af smitdyrfaunaen i engen og pit de tiistodende mud
derflader hangs vandlob og smitsoer. Det gider isr v/be,
hjejie, dobbeitbekkas/n og enkeitbekkas/n. Fhokke af v/ndrossei,
sjagger, engp/ber og kragefughe soger iigeledes efter insekter og
andre smitdyr pit engene.

Pit ekstensivt griessede enge findes ofte et stort antai smitgna
vere. Det tiltriekker rovfugle og ugler, som er pit tra2k eller
overvintrer. Pit engene findes hoje koncentrationer af musvdge,
rerheg, fjeidvdge, bid keerheg og tdrnfaik, og mere fittaliigt kan
ses mosehornugie.

greeseedere

I sommerperioden og det tidiige efteritr forekommer flokke af
pit engene. Det er primart de hokale ynglefugle og deres

grdgces

afkom, der samies, for de trrekker til de egenthige efteritrsraste
piadser, som iigger pit landbrugsareaier. Gressene lever pri
miert af grresvegetationen og tager f.eks. friske skud af tagrer.
Engene er af stor betydning som fodesogningssted for plan

teredende svommerender. Om foritret forekommer store flokke
afp/beand i f.eks. itslyngerne ved marsken i Vadehavet, hvor de
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lever af den fremspirende grresvegetation pit brinkerne og pit
engene. Anderne foretrrekker at fouragere i lavt vand eller i
umiddelbar narhed af vand. Hoj vandstand er sitiedes en for
udsietning for, at engene buyer benyttet af storre flokke af n
der.
Sangsvane og p/besvane bhiver tihtrukket af oversvommede
engomritder. De fouragerer pit den oversvommede grresvegeta
lion, eller pit griesset pit kanterne af oversvommelserne.
frocedere

Om efteritret foretager flere svommerender, isrer krikand, nat
hige fourageringstrrek fra rastepladser pit kysten til indlandseng
lokahiteter, hvor de tager fro af vegetationen ehler fro, der er
tabt pit havvandede vandflader.
Flokke af agerhens ses ofte pit engene, hvor de tager fro af
vegetationen, men ogsit smitdyr, som lever i vegetationen.
Fiokke af irisker og finker opsoger higehedes engene for at rede
phantefro.

Pattedyr
De pattedyr, man kan finde i tihknytning til engene, forekom
mer for en stor del ogsit i tiiknytning iii andre danske hand
skabstyper og biotoper.
Driften af yore enge er afgorende for, hvilke pattedyr der
bhiver tilgodeset.
harer

Den danske hare-bestand har sin oprindeise fra de meilem
europiske griessletter og er det eneste danske pattedyr, som
direkte kan relateres iii itbent hand med grsvegetation. Haren
er plantereder og reder hovedsagehigt gras og urter. Den er
sandsynligvis kommet iii landet i forbindeise med agerbrugets
indforehse og er steget i antai i takt med, at mere og mere land
blev inddraget i agerbruget. De sidste 50 itr er hare-bestanden
dog gitet kraftigt tihbage, hvihket man har registreret via jagtud
byttet.
Reduktionen i bestanden af harer har vreret kredet sammen
med tilbagegangen i udbredehsen af vintergronne areaher, herunder engene. Nyere undersogelser peger dog pit, at isier ferti
hitetsproblemer har vreret skyld i nedgangen.
Nu synes tilbagegangen at vre stagneret, og i visse dele af
landet har man kunnet konstatere en omend beskeden frem
gang i harepopulationen indenfor de sidste to itr.

mus

Biandt de hjemmehorende gnavere er flere af arterne ogsit i
mere ehier mindre grad tilknyttet engene. Sydmarkmus, som
kun findes i Jyliand, forekommer i ahie typer af handbrugshand,
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men foretrrekker store sammenhrengende grresningsareaier
med lay grresvegetation samt iucernemarker. Nordmarkmus ei
ier blot markmus derimod foretrrekker inden for sydmarkmus
ens udbredeisesomritde den hojere grsvegetation, og gerne
fugtige naturomritder med spredte trreer og buske. Danmarks
mindste gnaver, dvcergmus, foretrrekker higeiedes areaher med
hojt gries og spredte buske eiher unge trer, men kan ogsit
forekomme i kornmarker.
B/rkemus, et af Danmark sjrehdneste pattedyr, lever i moser,
enge og kornmarker ehier omritder med spredt trievegetation,
hehst birk, og med forhoidsvis fugtig bund.
De tre forstnrevnte arter optrreder ahie tahrigt, og det.er
uvidst om bestandsstorreiserne er pitvirkede af reduktionen af
engarealet. Tiisvarende forhoid greider for b/rkemusen, der tih
lige har en meget spredt forekomst i hele sit udbredeisesom
ritde.
mosegris

Mosegr/sen er piantereder. Dens typiske hevesteder var frem iii

itrhundredskiftet fugtige enge, moser, vandhobsbredder og smit
soer. Mosegrise har siden spredt sig md tih seiv de torreste bio
toper og er bievet en skadevoider i mange parcelhushaver. Aln
dringen i mosegrisens udbredeise i Danmark kan muiigvis for
kiares med en generei bestandsforogelse.
Dens spredning kan ogsit ses i sammenhieng med, at mange
af dens oprindehige levesteder forsvandt i samme periode, som
foige afintensiveret drift.
muldvarp

Muidvarpe, der fortrinsvis lever af orme og insektiarver, er hige

som mosegrisene blevet pitvirket af den intensiverede drift af
engene, idet et af dens levesteder er i den mere torre del af engene.
spidsmus

I Danmark findes der tre arter af spidsmus:

dvcergsp/dsmus,
aim. spidsmus og vandspidsmus, der aile er insekteedere.
Dvcergsp/dsmus og aim. sp/dsmus er aimindeiige i mange forskei

iige naturtyper. De forekommer hyppigt i enge, specieit enge
med hidt hojere grsvegetation. For dvcergsp/dsmusens vedkom
mende gerne de mere fugtige enge. Da begge arter er talrige i
Danmark, synes engenes tiibagegang ikke at have en effekt pit
disse arters nuvierende hyppighed.
Vandsp/dsmus forekommer hyppigst iangs vandlob og soer og er
mere fittaihig i Danmark end de to andre spidsmusearter.
Godskede og sprojtede engene, hvor antahiet af plante- og
insektarter er forholdsvis mindre; er formodentiigt ikke nier sit
attraktive for insektadende pattedyr som enge, der drives mere
ekstensivt.
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hjorte

Rdclyr og krondyr griesser gerne pit enge og er i visse tiiflde
medvirkende ill at forsinke tilgroningen. Ogsit forvildede dde/yr

kan forsinke tihgroningen dette er biandt andet observeret i
Maghemosen og Strodamreservatet i Nordsjreihand. Hjorte
arterne er det nrmeste, vi i dag kommer fortidens fauna af
storre planteredere. Fhokkene af krondyr og re/c/yr er normalt
ikke store nok til at holde vegetationen hay uden for dyrehaver
og hjortefarme.
-

rovdyr

De fleste danske rovdyrarter soger gerne deres fode pit ufor
styrrede enge. Det vigtigste fodeemne for grcevl/ng er regn
orme, som den hettest fanger i lay vegetation. Rcev, /ider, icekat
og brud phacerer ofte deres bo nr enge, f.eks. i skrrenter, diger
ehler stendynger. Seerhigt tihknyttet vandomritder er odder og
den forviidede mink. I forbindelse med bl.a. fodesogning og af
patruhjering af territoriet fierdes disse arter ogsit pit nierhig
gende enge.
Af de neevnte rovdyrarter er isrer bestandene af icekat og od
der i tilbagegang. Arsagen til tiibagegangen kendes ikke fuld
strendig, men reduktionen i levesteder, herunder de ferske
enge tiihgges en stor del af forkharingen.
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