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INDLEDNING
Baggrund
Der har siden starten af 1990’erne været stor fokus på de danske skoves tilstand og forvaltning, idet Danmark i henhold til Konventionen om Biologisk Diversitet fra FN’s konference
om miljø og udvikling (UNCED) i Rio de Janeiro i 1992 har forpligtet sig til at beskytte og
bevare landets biologiske mangfoldighed. Biologisk mangfoldighed omfatter i denne sammenhæng både diversitet af arter, genetisk variation indenfor arter, og diversitet af forskellige
voksesteder i en habitattype (www.biodiv.org). Der er store udfordringer i denne opgave, da
man både skal forholde sig til skoven som et vigtigt centrum for bevarelse af den biologiske
mangfoldighed, som en værdifuld industri, der beskæftiger et betydeligt antal mennesker, og
som et vigtigt rekreativt område for den danske befolkning. Et meget vigtigt punkt i bestræbelserne på at bevare den biologiske mangfoldighed i skovene er identifikation og bevarelse
af naturskov. Oprindeligt defineredes naturskov som skov, der har indfundet sig på lokaliteten
af sig selv, og som består af naturligt indvandrede arter (Møller 1992; Skov- og Naturstyrelsen 1994). Træer og buske i naturskov skulle altså have aner helt tilbage til før man begyndte
af drive skovene kommercielt. For at opfylde Danmarks forpligtelser i henhold til verdenstopmødet i Rio i 1992, udarbejdede regeringen i 1994 ”Strategi for de danske naturskove og
andre bevaringsværdige skovtyper”, også kaldet Naturskovsstrategien. I henhold til målsætningerne i denne strategi er arealet med urørt skov, primært naturskov, øget fra ca. 500 ha i
1992 til ca. 6500 ha i 2001, og alle kendte naturskovsarealer i statsskovene er sikret, bl.a. via
bestemmelser om kun at anvende natur- eller selvforyngelse i alle bevoksninger (Skov- og
Naturstyrelsen 2001). Emborg et al. (2001) påpegede imidlertid nødvendigheden af at bringe
definitionen af naturskov i større overensstemmelse med den almindelige anvendelse af begrebet i ind- og udland, og man har siden hen udvidet definitionen. Begrebet omfatter ikke
længere kun genetisk naturskov, men inkluderer også skove, som oprindeligt kan være plantet, men som har ligget mere eller mindre urørt i længere tid, og derfor drives af tilnærmelsesvist naturlige økologiske processer (Skov- og Naturstyrelsen 2005, www.skovognatur.dk).
Dette medvirker til at sikre områder med grundlæggende økologiske kendetegn, som ligner
det man kunne finde i naturlige, tempererede løvskove, men som i henhold til den traditionelle definition af naturskovsbegrebet ellers var i fare for at blive overset i arbejdet med identifikation og bevaring af værdifulde skovtyper. Selvom kravet om slægtskab tilbage til de oprin-
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delige, selvindvandrede træarter er taget ud af naturskovsdefinitionen, så har urørte genetiske
naturskove stadig stor vigtighed for bevarelsen af den biologiske mangfoldighed, idet disse
skove sandsynligvis indeholder de mest oprindelige, umanipulerede genetiske ressourcer i
Danmark i dag. Beskyttelse af genetisk variation er en forudsætning for en bæredygtig evolutionær udvikling, og dette er det primære mål med genbevaring (Emborg et al. 2001).
Det debatteres til stadighed, hvordan de europæiske skove ville have set ud, hvis de var
drevet af naturlig dynamik uden menneskelig indgriben (Bradshaw & Holmqvist 1999; Vera
2000; Svenning 2002; Borchsenius et al. 2004; Mitchell 2005). Et af de største problemer i
denne diskussion er manglen på referenceområder. De danske skove er i dag i høj grad påvirket af intensiv skovdrift, idet størstedelen af skovene er eller har været udsat for gennemgribende jordbearbejdning og effektiv dræning. De indeholder desuden ofte store indslag af ikke
hjemmehørende træarter, specielt nåletræer. Der findes derfor ikke decideret urskov i Danmark eller Europa i dag, dvs. skovområder som aldrig har været udsat for menneskelig manipulation (Peterken 1996), så vi mangler håndgribelige beviser for, hvordan skovene fungerer
mht. eksempelvis struktur og dynamik under naturlige forhold. Urørte naturskove er dermed
det tætteste man kommer på referenceområder for, hvordan skovene ville have udviklet sig i
Danmark uden menneskelig påvirkning. Desværre har kun ca. 500 ha ud af de førnævnte 6500
ha urørt skov i Danmark ligget urørt længe nok til, at de har haft mulighed for udvikles naturligt, bl.a. mht. naturlig dynamik og træartsfordeling (Skov- og Naturstyrelsen 2001). Disse
ofte små og isolerede skovområder er utrolig værdifulde, fordi de kan indeholde uvurderlige
informationer om hvilke træer og anden vegetation, der vokser naturligt på forskellige jordtyper, interspecifik konkurrence mellem arterne og fordelingen af arter langs miljøgradienter i
skovmiljøet (Aaby 1992; Borchsenius et al. 2004). Forskning i urørt skov kan bidrage til en
større forståelse af de naturlige skovøkologiske processer og de enkelte organismers krav og
interaktioner, og dette kan give en bedre forståelse af den naturlige udvikling i skovøkosystemet som helhed samt give bedre referencerammer for forvaltning af de danske skove i fremtiden. Der er ydermere stort fokus på klimaforandringer i forskningen i dag, og med et bedre
kendskab til de naturlige processer i skovene, vil man sandsynligvis kunne danne sig et mere
realistisk billede af, hvilke konsekvenser ændringer af eksempelvis temperaturer og nedbørsforhold kan få for udviklingen og stabiliteten i de danske skove. Også indenfor skovbruget
kan forskningen være til stor nytte, idet man i stigende grad forsøger at udvikle nye former for
skovdrift, som i langt højere grad end i dag drager nytte af naturlige processer i skovudviklin-
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gen. Disse naturnære driftsformer har blandt andet til formål at skabe en balance mellem rimelig økonomisk fortjeneste ved skovdrift og minimal modifikation af skovenes naturlige
struktur og dynamik (Emborg et al. 2000). Man vil bl.a. kunne spare arbejdskraft i skovdriften
og desuden udøve en langt mere skånsom påvirkning på skovmiljøet, hvis etablering og opvækst af økonomisk interessante træarter sker naturligt uden plantning og jordbearbejdning.
Det er derfor nødvendigt med undersøgelser, der fokuserer på eksempelvis regeneration under
(tilnærmelsesvist) naturlige forhold i danske skove (Emborg 1998).
Suserup Skov ved Sorø på Sjælland er et interessant eksempel på en urørt naturskov,
som i dag er genstand for intensiv forskning. Der er her tale om en gammel naturskov, som
har ligget urørt i lang tid (Fritzbøger & Emborg 1996). Undersøgelser har vist, at dynamikken
i skoven består af en mosaik af seks forskellige successionsstadier, som afløser hinanden og
danner en cyklus (figur 1). Skoven menes i dag at være i en form for ligevægt mellem de forskellige successionsstadier, og dette giver skoven stor værdi i forhold til forskning i skovdynamik og skovstruktur. Siden starten af 1990’erne er skoven blevet undersøgt nøje, og man
har opnået værdifulde resultater bl.a. indenfor studier af regional skovudvikling (Hannon et al.
2000), lokal skovdynamik og succession (Emborg et al. 1996; 2000), værdien af dødt ved for
bevarelse af diversiteten af vedboende svampe (Heilmann-Clausen & Christensen 2003;
2005) og regeneration hos Fagus sylvatica og Fraxinus excelsior under naturlige lysforhold
(Emborg 1998).
Andre eksempler på værdifulde urørte naturskove, som har stor videnskabelig interesse
er Draved Skov og Bolderslev Skov i Sønderjylland (Møller 1992; Cowling et al. 2001; Emborg et al. 2001; Borchsenius et al. 2004; Wolf et al. 2004). Disse skove er interessante bl.a.
pga. lang kontinuitet og forekomsten af Tilia cordata, som i oldtiden fandtes i stort set hele
Danmark, og havde en dominerende rolle i det danske skovbillede indtil ca. 500 år f.kr (Iversen 1980). Bolderslev Skov blev først opdaget og anerkendt som værdifuld botanisk lokalitet i
starten af 1990’erne (Buchwald 1993), og blev fredet og udlagt som urørt skov så sent som i
1999 (Naturklagenævnet 1999). Skoven beskrives af Møller (2000) som et af landets største
(ca. 113 ha i forhold til f.eks. Suserup Skov på ca. 19 ha) og mest væsentlige naturskovsområder, og der er indtil videre udført en række basisundersøgelser af skovens struktur, artssammensætning, og mønstre i udbredelsen af plantearter i relation til en række miljøparametre
(Nielsen 2002; Borchsenius et al. 2004).
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Figur 1. Skovcyklus i Suserup Skov, som den ser ud over tid, i princippet hvilket som helst sted i skoven. I Suserup Skov tager en cyklus ca. 280 år. Fra Emborg (1998).

Rekruttering
Rekruttering (recruitment) beskriver den proces, der foregår, når nye individer tilføres en
plantepopulation eller et plantesamfund. Begrænsninger i rekruttering kan have stor effekt på
sammensætning og forekomst af arter i et plantesamfund, og disse begrænsninger kan forekomme på forskellige rumlige og tidsmæssig skalaer (Ribbens et al. 1994). Rumlige begrænsninger kan f.eks. tilskrives manglende input af frø, forårsaget af begrænsninger i træarternes
spredningsmønstre, samt mangel på egnede voksesteder (både små, midlertidige huller i urtelaget og større, længerevarende gaps i kronelaget), som har de rette miljøforhold (f.eks. lys,
fugtighed, pH, næringsstoftilgængelighed), så frø og småplanter kan spire, etablere sig og
overleve (Beckage & Clark 2003). Dette kan betyde, at arter der producerer frø hvert år, ikke
nødvendigvis opnår stor reproduktiv succes, idet der kan være mangel på egnede voksesteder,
som sikrer succesfuld etablering og overlevelse. Tidsmæssige begrænsninger kan bl.a. forekomme pga. variationer i timingen for træernes blomstring og frøsætning, forårsaget af eksempelvis klimatiske faktorer såsom nedbør, årlige temperaturudsving og vindforhold (Rib-
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bens et al. 1994; Nathan & Muller-Landau 2000). Dette kan betyde, at der i nogle år ikke er
frø af visse arter tilstede til at kolonisere egnede voksesteder. Selvom der er modne, reproducerende individer af en given træart tilstede i kronelaget, og der tilsyneladende findes egnede
voksesteder for artens småplanter, så er det ikke en garanti for, at der tilføres nye individer til
populationen. Ny forskning i bestøvningsbiologi har vist, at flere vindbestøvede Quercus-arter
oplever begrænset pollentilgængelighed, resulterende i svingende frøproduktion fra år til år
(Knapp et al. 2001; Sork et al. 2002; Koenig & Ashley 2003). Der observeres ydermere i både
Europa og USA problemer med naturlig selvforyngelse hos en række forskellige Quercusarter i områder, hvor arterne tidligere har haft succesfuld naturlig regeneration. Selvom der
findes modne, reproducerende individer i kronelaget, ser man ofte en udpræget mangel på
småplanter og småtræer i underskoven (Emborg et al. 1996; Le Duc & Havill 1998; Rozas
2003; Collins & Carson 2004; se også review i Vera 2000). Med et mere indgående kendskab
til, hvilke faktorer der påvirker og evt. begrænser frøspredning og etablering og overlevelse af
småplanter, kan man opnå et bedre grundlag for at forstå ovenstående og andre observerede
rekrutteringsmønstre. Dette kan give et mere solidt grundlag for vurderinger af spredningsbegrænsninger i plantepopulationer og forsøg på at forudsige populationers respons på klimaforandringer. Ydermere kan man opnå en bedre forståelse af den genetiske struktur af plantepopulationer, få en større forståelse af planeinvasioner, og i nogle tilfælde en bedre forståelse
af arters sameksistens (Ribbens et al. 1994; Pitelka et al. 1997; Clark et al. 1999; Nathan &
Muller-Landau 2000).

Frøspredning
Frøspredning er den primære mekanisme, som bestemmer den rumlige fordeling af småplanter i forhold til ophavstræerne (Harper 1977; van der Pijl 1982; Schupp & Fuentes 1995; Nathan & Muller-Landau 2000; Nathan et al. 2002), men ikke desto mindre er emnet tidligere
ofte nedprioriteret i studier af rekruttering (Ribbens et al. 1994; Schupp & Fuentes 1995;
Clark et al. 1998; Nathan & Muller-Landau 2000). For at forstå betydningen af frøspredning
for rekruttering, er det som første skridt nødvendigt at kunne kvantificere den rumlige fordeling af frø i landskabet, og at kende til eventuelle faktorer som påvirker og/eller styrer denne
fordeling (Nathan & Muller-Landau 2000). Det er ofte en udfordrende opgave at kortlægge
frøspredning i skovområder, idet trækronerne ofte overlapper hinanden i kronelaget i lukket
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skov (Clark et al. 1998). Dette gør det svært at vurdere præcist hvilke træer der er ophav til
frø og småplanter. Vind- og dyrespredningsmønstre kan ydermere vanskeliggøre dette arbejde
(Clark et al. 1998; Greene et al. 2004). Frøankomsten et givent sted i en skov afhænger primært af densiteten og fordelingen af ophavstræer, fekunditeten hos ophavstræerne og spredningsafstand for frøene (Clark et al. 1998). Er man i stand til at kvantificere disse parametre,
findes der i litteraturen forskellige matematiske modeller, som kan bruges til at beskrive og
analysere frøspredning ud fra disse faktorer (Greene & Johnson 1989; Okubo & Levin 1989;
Nathan & Muller-Landau 2000). Man arbejder traditionelt med to forskellige modeltyper: de
mekanistiske modeller og de fænomenologiske modeller. De mekanistiske modeller forudsiger frøspredningsmønstre direkte ud fra egenskaber hos planter og eventuelle spredningsvektorer involveret i spredning af frø, f.eks. vind eller dyr (Nathan et al. 2001; Stoyan & Wagner
2001). Dette kræver indgående kendskab til eksempelvis variation i vindforhold over året og
adfærd hos eventuelle dyrevektorer, hvor specielt den sidste parameter er meget svær at definere og måle. De fænomenologiske modeller tilpasses derimod direkte til data for optælling af
frø og/eller småplanter, og opererer med relativt få parametre, og er derfor relativt simple at
bruge. En svaghed ved fænomenologiske modeller er dog, at de fundne parametre ikke nødvendigvis relaterer til bestemte egenskaber hos planten og dens spredningsvektor, og denne
modeltype er derfor ikke så egnet til at generalisere udover det enkelte studium (Okubo &
Levin 1989; Nathan & Muller-Landau 2000; Nathan et al. 2001; Stoyan & Wagner 2001).
Fænomenologiske modeller har været brugt i en lang række studier, men der er stadig uenighed blandt forskere om, hvilken spredningsfunktion der bedst beskriver frøspredningskurven
(Greene et al. 2004). Flere undersøgelser, eksempelvis Stoyan & Wagner (2001) og Greene at
al. (2004), sammenligner to eller tre forskellige konkurrerende modeller for at undersøge, om
der findes en model, der generelt passer bedst på de observerede data. Visse modeller benyttes
endvidere i komplekse modeller for skovudvikling, eksempelvis Ribbens’ model (Ribbens et
al. 1994) for frøspredning og fordeling af småplanter, som indgår i SORTIE modellen, udviklet af Pacala et al. (1996). Dette understreger vigtigheden af at identificere den eller de modeller, der bedst beskriver frøspredningen for individuelle træarter.
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Forekomst og fordeling af småplanter
Næste skridt i forståelsen af sammenhængen mellem frøspredning og rekruttering er undersøgelser af, hvilke faktorer der har betydning for etablering, vækst og overlevelse af småplanter.
Et mere indgående kendskab til disse faktorer, og eventuelle interaktioner mellem dem, kan
forhåbentlig skabe et bedre grundlag for forståelsen af observerede rekrutteringsmønstre under naturlige forhold. Konkurrence om ressourcer, såsom lys, vand og næringsstoffer og forskelle i evnen til at tolerere svingninger i eksempelvis årlig nedbør og temperatur, gør, at arterne fordeler sig langs forskellige miljøgradienter (Oliver & Larson 1996). Planter vokser
således ikke altid, hvor de trives bedst, men nærmere hvor de er i stand til at overleve i konkurrence med andre arter. Man skelner traditionelt set mellem den fundamentale niche, som
beskriver arters overordnede udbredelse, og den realiserede niche, som beskriver en mere
begrænset udbredelse, hvor arterne er i stand til at overleve i konkurrence med andre arter om
ressourcer. En sådan niche kan ikke måles som helhed, men udgøres af et multidimensionalt
rum, bestående af en række miljø- og klimagradienter med betydning for planteartens udvikling og overlevelse (Begon et al. 1996; Oliver & Larson 1996; Lawesson & Oksanen 2002).
Langs hver gradient findes et optimuminterval, hvor arten har maksimal vækst og udvikling,
og et bredere, overordnet interval, udenfor hvilket planten fysiologisk ikke er i stand til at
fungere. Det er oftest den fundamentale niche, der undersøges i forsøg, hvor man udfører forsøg med plantearter under kontrollerede forhold, ofte uden påvirkning af anden vegetation,
mens det snarere er den realiserede niche man undersøger, når man udfører observationer
og/eller forsøg i det naturlige skovmiljø, hvor planterne vokser i konkurrence med den omgivende vegetation (Diekmann 1996). Det er vigtigt at forsøge at skelne mellem disse to typer
undersøgelser, da de i nogle tilfælde har givet modstridende resultater (Diekmann 1996). Et
eksempel på dette problem er undersøgelser af skyggetolerance hos europæiske træarter, hvor
Prentice & Helmisaari (1991), baseret på undersøgelse af den fundamentale niche, tilskriver
Acer pseudoplatanus og Fraxinus excelsior den samme skyggetolerance som Quercus robur
og Q. petraea, mens Ellenberg (1996), baseret på undersøgelser af den realiserede niche, beskriver arterne af Quercus som værende klart mindre skyggetolerante end A. pseudoplatanus
og F. excelsior.
Lysmængden i skovbunden afgøres i høj grad af, hvilke træarter der dominerer i kronelaget, da der er stor forskel på arkitekturen af trækroner og blade mellem arterne, og dermed
også på, hvor meget sollys der trænger igennem kronelaget ned til skovbunden (Canham et al.
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1994). I Danmark bruges benævnelsen skyggetræ for træer som Fagus sylvatica og Tilia spp.,
som lader mindre end 3 % sollys (i forhold til lysmængden i åbent land) trænge igennem kronelaget. Træer som Fraxinus excelsior, Betula spp., Quercus robur og Q. petraea, som lader
10-30 % sollys trænge igennem kronelaget, kaldes lystræer, mens Carpinus betulus og Acer
pseudoplatanus lader 3-10 % sollys trænge gennem kronelaget, og benævnes hverken skyggeeller lystræer (Møller 1965; Petersen & Vestergaard 1993). Lignende resultater fandt Canham
et al. (1994), som undersøgte mængden af lys i skovbunden i forhold til fuldt sollys for en
række amerikanske arter af løvtræer. Også her var det Fagus (amerikansk bøg, F. grandifolia), der slap mindst lys igennem kronelaget (1-2 %) og Fraxinus (amerikansk ask, F. americana) og Quercus (rød-eg, Q. rubra) som lod mest lys slippe igennem (ca. 6 %). Dette er nyttig at vide, da det gør det lettere at sammenligne den store mangfoldighed af amerikanske
undersøgelser af fordeling, vækst og overlevelse af småplanter i USA (bl.a. Pacala et al. 1994;
Hurtt & Pacala 1995; Kobe et al. 1995; Pacala & Deutschman 1995) med danske/europæiske
forhold. Lysmængden ved skovbunden varierer desuden med bevoksningens alder og med
næringsforholdene i jordbunden, idet der er mere lys ved skovbunden i gamle bevoksninger
end i unge bevoksninger, og mere lys i bevoksninger på næringsfattig bund end i bevoksninger af samme træart på næringsrig bund (Petersen & Vestergaard 1993). Træarten og bevoksningens alder har desuden betydning for skovens vandbalance, da både interceptionen (den
del af nedbøren der opfanges i trækronerne, og fordamper direkte derfra) og transpirationen –
og dermed evapotranspirationen – varierer med disse faktorer (Allen & Chapman 2001; Ladekarl et al. 2005). Jordbunden får eksempelvis tilført mindre vand via nedbør under træer
med en tæt krone, som har stor interception (f.eks. bøg), end under en mere åben krone, som
har en lavere interception (f.eks. ask). Udover disse direkte påvirkninger af skovmiljøet, så
udøver træarterne også indirekte påvirkninger på skovbundsvegetationen. Dette skyldes
blandt andet forskelle i bladførnens nedbrydelighed og indhold af næringsstoffer. Skovbunden
vil eksempelvis være mere næringsrig og have en højere pH under ask og lind, som har let
nedbrydeligt, næringsrigt løv, end under bøg og eg, hvis løv har en lavere pH og tager længere tid om at blive nedbrudt (Ellenberg 1996; Neirynck et al. 2000).
Undersøgelser af effekter af lys og vandtilgængelighed på fordeling, vækst og overlevelse af småplanter og småtræer hos tempererede træarter er meget velrepræsenterede i litteraturen (Jonhson 1988; Andersson 1991; Walters et al. 1993; Lorimer et al. 1994; Madsen 1994;
Stowe et al. 1994; Kobe et al. 1995; Grubb et al. 1996; Oliver & Larson 1996; Walters &
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Reich 1996; Peltier et al. 1997; Ponge & Ferdy 1997; Emborg 1998; Welander & Ottosson
1998; Kollmann & Grubb 1999; Topoliantz & Ponge 2000; Welander & Ottosson 2000; Caspersen & Kobe 2001; Szwagrzyk et al. 2001; Beckage & Clark 2003; Sack 2004). Interspecifik variation i skyggetolerance mellem træarterne, specielt hos småplanter og småtræer, anses
for at være en nøglefaktor i skovsuccession og skovdynamik (Kobe et al. 1995; Walters &
Reich 1996). Skygge-intolerante, hurtigt voksende træarter dominerer ofte tidlige, lysåbne
successionsstadier, og afløses herefter gradvist af mere langsomt voksende skyggetolerante
træarter, hvis der ikke sker større forstyrrelser, som skaber bedre lysforhold (Kobe et al.
1995). Lysforholdene bliver dermed markant forringede, og der kan efterfølgende opstå problemer med regeneration hos arter, hvis småplanter har lav skyggetolerance. Et eksempel herpå kunne være førnævnte problemer med naturlig regeneration hos Quercus. Forekommer der
imidlertid periodevist forstyrrelser, som påvirker strukturen af kronelaget, f.eks. huller skabt
pga. et eller flere væltede eller døde træer, kan der løbende opstå områder, hvor arter med
skyggeintolerante småplanter kan få mulighed for at etablere sig (Canham et al. 1994; Pacala
et al. 1994; Beckage & Clark 2003). Interaktioner mellem heterogenitet i kronelaget og underskovens mikromiljø kan dermed påvirke småplanternes præstationer, og derigennem plantesamfundets sammensætning og potentialet for sameksistens af arter. Interaktioner mellem
gaps og underskov kan således dels påvirke, hvilke former for ressourcebegrænsninger der
påvirker småplanternes vækst og overlevelse, idet også indholdet af næringsstoffer og vand i
jordbunden ofte øges i gaps, og dels påvirke forholdende for konkurrence mellem småplanter.
Det er dog sjældent, at småplanter forekommer i tilstrækkeligt store tætheder til, at der opstår
konkurrence mellem individerne, og konkurrence fra urtearter har formentlig større betydning
(Kollmann & Grubb 1999; Moles & Westoby 2004).
Udover ressourcestress ved spiring og etablering, vanskeliggøres etablering og overlevelse af
småplanter ofte yderligere af prædation og patogenangreb. Frøspredning kan dermed også
opfattes som en måde, hvorpå frøene kan undslippe eventuelle prædatorer og patogenangreb,
som kan være associeret med ophavstræerne (Barot et al. 1999). Janzen (1970) og Connell
(1971) foreslog eksempelvis, at fordelingen og forekomsten af træer i tropiske skove er under
kraftig påvirkning af tætheds- og afstandsafhængig prædation på frø, småplanter og småtræer
(Janzen-Connell hypotesen). Begrebet prædator inkluderer f.eks. insekter, fugle og gnavere
som konsumerer frø, patogener og parasitter som angriber frø og/eller småplanter, og herbivo-
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rer som græsser på småplanter (Nathan & Casagrandi 2004). Frø og småplanter, der befinder
sig tæt ved ophavstræerne, oplever ifølge Janzen-Connell hypotesen en højere mortalitet end
frø og småplanter som befinder sig længere væk fra ophavstræerne. Dette mønster fremkommer pga. forekomsten af artsspecifikke prædatorer, som udøver en større effekt tæt ved
ophavstræerne, og ved høje densiteter af frø og/eller småplanter, eller pga. interspecifik konkurrence mellem småplanter og ophavstræer (Cintra 1997; Gilbert 2002; Barot 2004). Succesfuld regeneration forventes derfor at forekomme et stykke fra ophavstræet, idet tætheden af
frø og småplanter falder, samtidig med at mortaliteten pga. prædation og/eller interspecifik
konkurrence ligeledes falder, efterhånden som afstanden til ophavstræet stiger. Jo længere
væk et frø spredes fra et ophavstræ, desto større er altså chancen for at frøet overlever og
etableres som levedygtig småplante (Janzen 1970). Modsat, så har frø og småplanter ofte en
bedre chance for at overleve og etablere sig under ophavstræer, som ikke tilhører deres egen
art (Cintra 1997). Janzen-Connell teorien blev oprindeligt fremsat for tropiske skove, men den
er siden blevet testet i tempererede skove, hvor der både er fundet beviser for (Packer & Clay
2000; Gilbert 2002; Packer & Clay 2003) og imod (Houle 1995), at hypotesen også gælder i
disse skove.
Denne rapport præsenterer resultaterne af en undersøgelse af frøspredning og rekruttering hos
en række træarter i Bolderslev Skov i Sønderjylland. Undersøgelsens formål var 1) at kvantificere frøspredningen hos forskellige danske træarter i Bolderslev Skov ved hjælp af matematisk modellering, 2) at teste om der findes afstandsafhængige effekter på fordelingen af
småplanter i forhold til ophavstræerne, udtrykt som øgninger i den gennemsnitlig spredningsafstand fra frø, til frøspirer, og til etablerede småplanter, og 3) at forsøge at beskrive fordelingen af småplanter ud fra frøankomst, urtelagets dækningsgrad og forskellige miljøfaktorer.
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MATERIALER & METODER
Undersøgelsesområdet
Undersøgelserne fandt sted i Bolderslev Skov, som ligger tæt ved Aabenraa i Sønderjylland
(figur 2). Skoven findes på skovkort tilbage fra 1600-tallet, og har i de seneste 200 år, blandt
andet pga. vanskelig tilgængelighed og et stort ejerlav, sandsynligvis ikke været udsat for
større, gennemgribende strukturelle og artsmæssige indgreb (Borchsenius et al. 2004). Da
man i begyndelsen af 1990’erne fandt flere sjældne træarter, bl.a. storbladet lind (Tilia platyphyllos)og sortpil (Salix myrsinifolia) (Buchwald 1993), besluttede man fra statens side at
opkøbe og frede skoven, inklusiv flere åbne områder i eller i umiddelbar tilknytning til skoven. Fredningen blev gennemført i 1999, efter at sagen havde været behandlet i Naturklagenævnet (Naturklagenævnet 1999; Fredningsnævnet for Sønderjyllands Amt 1998). Skoven
drives i dag som urørt naturskov og henligger til naturlig succession. Fredningen dækker i alt
ca. 156 ha, hvoraf ca. 113 ha er skov. Der findes i skoven flere tidligere opdyrkede områder,
som nu er udlagt til naturlig tilgroning, og der findes udenfor skoven flere tilstødende engområder, som indgår i fredningen, og som vedligeholdes ved sommergræsning med kvæg. Man
har i henhold til fredningsbestemmelserne (Fredningsnævnet for Sønderjyllands Amt 1998) i
2003 fældet de tilbageværende beplantninger af nåletræer og anlagt en sti rundt i skoven.

Figur 2. Placeringen af Bolderslev Skov.
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Jordbundstypen er næringsrigt moræneler, og jordbunden er meget våd på grund af et gennemgående, vandstandsende lerlag, som giver et højt sekundært vandspejl (Skov- og Naturstyrelsen 1998). Flere mindre vandløb krydser skoven, og der er flere midlertidige vandløb,
som kun er vandførende om foråret, og efterfølgende tørrer ud om sommeren. Årsnedbøren
for Bolderslev Skov var i perioden 1961-1990 889 mm. Til sammenligning var årsnedbøren
800 mm for Sønderjyllands Amt og 712 mm for hele Danmark (Frich et al. 1997). Gennemsnitstemperaturen var i perioden 1961-1990 7.5 °C, i forhold til 7.9 °C for hele landet (Laursen et al. 1999).
Trævegetationen i skoven har et basalareal på 30,7 m2 pr. ha. Kronelaget domineres af
Fagus sylvatica (51,1 % af det totale basalareal), Fraxinus excelsior (14 %), Quercus robur
(10,4 %) og Tilia cordata (5,8 %), suppleret af Alnus glutinosa, Betula pubescens, Populus
tremula og Salix caprea (hver ca. 3-3,8 % af det totale basalareal) samt spredte individer af
Ulmus glabra og Acer pseudoplatanus (Borchsenius et al. 2004). Der er i alt registreret 18
træarter i skoven, hvoraf 14 er hjemmehørende i Danmark, svarende til ca. 50 % af den totale
hjemmehørende pulje af træarter ifølge Ødum (1968).

Transekter
Feltarbejdet blev udført i perioden fra 1. juli 2003 til 1. maj 2004. Udvælgelsen af undersøgelsesområdet blev gjort subjektivt efter gennemvandring af skoven, hvor målet var at finde et
område, hvor flest mulige træarter var repræsenteret over relativt korte afstande. Valget faldt
på et område i den sydlige del af skoven tæt ved den sydlige indgang ved Lysegvej (figur 3),
hvor der fandtes en tilfredsstillende blanding af træarter og hvor der så ud til at være en vis
variation i bl.a. lysforhold og jordbundens fugtighed.
Efter udvælgelse af undersøgelsesområdet udlagdes herefter en transekt på 162 m. Det
lineære forsøgsdesign blev valgt bl.a. på baggrund af en undersøgelse af Stoyan & Wagner
(2001). Forfatterne testede forskellige opsætningsmønstre for 100 fælder ved en gruppe på 4
frøkilder, og det viste sig, at en lineær opstilling af fælder gav de bedste resultater. I lighed
med udvælgelsen af undersøgelsesområdet, blev transektens beliggenhed udvalgt subjektivt
for at dække så mange træarter som muligt og for at inkludere så meget miljømæssig variation
som muligt. Transekten starter i udkanten af et højskovsområde domineret af C. betulus, be-
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Figur 3. Placering af transekt 1 i Bolderslev Skov.
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liggende på et højdedrag. I begyndelsen af transekten vokser fortrinsvis Q. robur og F. sylvatica, iblandet enkelte A. pseudoplatanus og C. betulus. Transekten strækker sig herefter videre
over svagt faldende grund mod SØ, hvor der gradvist optræder mere F. excelsior og T. cordata, mens andelen af F. sylvatica og Q. robur mindskes, og C. betulus helt forsvinder fra kronelaget. Fra ca. 80 til ca. 90 m på transekten passeres en våd, sumpet, periodisk oversvømmet
lavning, hvorefter landskabet stiger lidt igen og jordbunden bliver mere og mere tør. Kronelaget domineres nu næsten alene af F. sylvatica, og da kronelaget i den foranliggende skov stort
set alene udgøres af F. sylvatica og ligner begyndelsen af transekten meget, drejes transekten
ved 112 m ca. 90° mod syd (til højre). Transekten drejes for at opnå mere miljømæssig variation, og stækker sig over svagt faldende grund yderligere 50 m mod syd til kanten af en våd
grøft, hvor transekten ender (figur 3). Transekten passerer ved ca. 120 m et stort, tykt egetræ,
hvorefter kronelaget udgøres af T. cordata, F. excelsior, Alnus glutinosa og enkelte F. sylvatica.
Langs transekten blev der herefter opsat frøfælder. Oprindeligt skulle fælderne opsættes
direkte på transekten med 2 m imellem hver, men da fælderne er 80 cm i diameter, ville der
ikke levnes meget plads til passage mellem dem. Der findes en del råvildt i skoven, og der
ville være en betydelig risiko for, at dyrene ville kunne komme til at hænge fast i fælderne,
hvis der kun var to meter imellem dem. Derfor blev fælderne opstillet i zigzag mønster langs
transekten, idet første fælde blev sat i afstanden 0 m ud ad transekten og 2 m sydvest for transekten, anden fælde blev sat i afstanden 2 m ud ad transekten og 2 m nordøst for transekten og
så fremdeles. Således stod fælderne i zigzagmønster med 2 m ind til transekten og 4 m til
nærmeste fælde (figur 4). Enkelte fælder blev placeret 3 eller 4 m fra transekten pga. store
træer, lave grene eller kratbevoksning (fælderne 3, 6, 12, 18, 24, 42, 46 og 75). Transekten
krydses to gange af en sti, og disse steder er fælderne flyttet lidt for at undgå at forstyrre færdsel på stien (figur 4). Der blev i alt opsat 80 fælder langs den 162 m lange transekt (fælde 180).
I afstanden 82 m ude ad transekten findes 3 isolerede C. betulus individer i en afstand af
20-25 m mod NØ. For at forsøge at belyse spredningen af frø fra de 3 isolerede individer, blev
der derfor udlagt endnu en transekt (herefter transekt 2) vinkelret på den 162 m lange transekt
(herefter transekt 1). Der blev opstillet 6 fælder langs transekt 2 i retning mod det nordligste
af de tre træer. Fælderne stod her i en afstand af 2 meter fra hinanden, modsat 4 m langs transekt 1, da kronen af et væltet træ umuliggjorde opstilling af fælder i en afstand af mere end 14
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m fra transekt 1 (figur 4). Transekt 2 dækker således ikke de inderste 6-12 m af avnbøgenes
frøskygger. Fælderne fik numrene 81-86, for at fortsætte nummereringen fra transekt 1.
Nordøst for begyndelsen af transekt 1 findes, som nævnt ovenfor, et stort område som
består næsten udelukkende af relativt ensaldrede C. betulus. I udkanten af dette område, ca.
10 m fra transekt 1, står desuden to store A. pseudoplatanus ca. 8 m fra hinanden, og mellem
disse blev udlagt endnu en transekt, transekt 3. Fælderne blev opstillet i samme mønster som
fælderne omkring en enlig A. pseudoplatanus, som står ca. 30 meter ude af transekt 1, ca. 1 m
nordøst for transekten (figur 5). Dette er gjort for at forsøge at få 3 replikater af det samme
indsamlingsmønster for A. pseudoplatanus. Der blev i alt opsat syv fælder, som fik numrene
87-93, igen for at fortsætte nummereringen fra transekt 1 og transekt 2.

Opmåling af frøkilder
Efter transekterne var lagt ud, påbegyndtes arbejdet med at kortlægge beliggenheden af potentielle ophavstræer til den frøregnen i området omkring transekterne. I alt syv træarter indgik i
undersøgelsen: Acer pseudoplatanus, Carpinus betulus, Fagus sylvatica, Fraxinus excelsior,
Quercus robur, Tilia cordata og T. platyphyllos.
Opmålingen foregik ved, at området blev inddelt i kvadrater på ca. 20x20 m med udgangspunkt i placeringen af transekt 1. Transektens første del, fra 0-112 m, blev defineret som
områdets x-akse og transektens anden del, fra 112-162 m, blev defineret som områdets y-akse
(figur 6). Herefter blev alle træer med DBH ≥ 20 cm identificeret, artsbestemt og opmålt, idet
artsnavn og DBH blev noteret sammen med en x-koordinat og en y-koordinat (i forhold til
transekt 1) for hvert træ. Den nedre grænse for DBH på 20 cm er udvalgt som mål for, hvornår et træ begynder at bidrage signifikant til frøpuljen i skoven (Sato & Hiura 1998). Ribbens
et al. (1994) og Clark et al. (1998) kortlagde frøkilder for bl.a. Acer spp., Fraxinus spp., og
Quercus spp. ud til en afstand af 20 m fra frøfælderne, mens Nathan & Muller-Landau (2000)
og Nathan et al. (2001) arbejdede med en maksimal afstand til frøkilder på 40 m for Pinus
halapensis, som har samara-agtige frø. Stoyan & Wagner (2001) anbefaler for Fraxinus excelsior, at man arbejder med en maksimal afstand på ca. 100 m. Da A. pseudoplatanus, C.
betulus og F. excelsior alle er tilpasset vindspredning (van der Pijl 1982), blev alle potentielle
frøkilder for disse tre arter kortlagt ud til ca.100 m fra transekten i alle retninger. Quercus
robur og Fagus sylvatica har meget tunge spredningsenheder, som falder lige under kronen på
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ophavstræet, så frøkilder fra disse træarter kortlagdes kun ud til ca. 20 m fra transekterne i alle
retninger. Tilia cordata og T. platyphyllos har tilpasning til vindspredning i form af en vinge,
hvorunder frugterne hænger (van der Pijl 1982), men de seneste undersøgelser i skoven viser,
at frøene ikke transporteres længere væk fra træerne end frø fra f.eks Quercus robur og F.
sylvatica (Finn Borchsenius, pers. komm.). Derfor er potentielle frøkilder T. cordata og T.
platyphyllos kun kortlagt ud til en afstand af ca. 20 m fra transekterne i alle retninger. I alt
dækker området med opmålte frøkilder omkring transekterne 6.5 ha.

Frøfældens design
Frøfældens grundkonstruktion består af en rund metalramme med to ben. Metalrammen er
lavet af tykt ståltråd (Ø 3mm), som er vundet halvanden gang rundt i en cirkel på 80 cm i diameter. De to ender af tråden udgør hver et ben til fælden. Derudover er der tilført hver fælde
2 ekstra ben, som er konstrueret af afklippede stykker ståltråd, som er ca. 90 cm lange. Disse
støtteben stikkes i jorden ved siden af fælden, og bukkes herefter omkring ståltrådsrammen.
Fældens bund udgøres af et stykke tyl på 140x140 cm, som lægges over metalrammen, formes som en tragt og fastgøres med almindelige tøjklemmer. I bunden af tyltragten placeres en
sten med en diameter på ca. 5 cm. for at forhindre, at vinden vender vrangen ud af tyltragten
(figur 7). Når fælden er sat i jorden er den ca. 60-70 cm høj ved kanten, mens bunden af tragten hænger 20-40 cm over jordoverfladen. Arealet af fælden er 0,5 m2. Fælderne har vist sig at
være relativt modstandsdygtige overfor vindpåvirkning, og der er således ikke observeret fælder som er væltet helt og har mistet indholdet. Det er sket, at fælderne er tippet som følge af
kraftig vind eller pga. større, nedfaldne grene, men oftest blev det nedfaldne materiale fra træerne liggende i fælden, centreret omkring stenen i bunden af tyltragten.
Hos de vindspredte arter (Acer pseudoplatanus, Carpinus betulus og Fraxinus excelsior)
kunne man frygte, at en del af spredningsenhederne (med eller uden frø) ville kunne forlade
fælderne igen efter nedfald fra træerne, f.eks. i kraftigt blæsevejr. For at undersøge dette potentielle problem blev der udført tabsanalyser fra tilfældigt udvalgte fælder langs de tre transekter. Som repræsentant for de vindspredte arter benyttedes spredningsenheder fra Fagus
sylvatica, da de i den undersøgte sæson var tilgængelig i store mængder og da de var nemme
at mærke permanent med spritpen. I alt blev ni fælder udvalgt til tabsanalysen, fordelt over 3
tømninger og fordelt over alle 3 transekter. Til hver fælde tilførtes 100 farvede askevinger
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Figur 7. Frøfældens design. Foto: Bak 2005.

efter tømning, og ved næste tømning og efterfølgende optælling blev det opgjort, hvor mange
farvede askevinger der blev genfundet. Tabsanalysen viste et tab på kun ca. 0,2 % ± 0,44 i
gennemsnit fra de ni fælder. På baggrund af tabsanalysen vurderes det, at det ikke er nødvendigt at korrigere de indsamlede data for tab af frø og spredningsenheder fra fælderne forårsaget af vind.

Plotundersøgelser
Efter opsætning af fælder og opmåling af frøkilderne udlagdes et kvadratisk plot på 2 х 2 m
under hver fælde, med centrum under fældens centrum, i alt 93 plots. Herefter blev der for
hvert plot udarbejdet en komplet artsliste for urtelaget med angivelse af dækningsgrad for
hver art, angivet på Braun-Blanquet skalaen (tabel 1). Urtelagets samlede dækningsgrad blev
herefter vurderet som den procentvise del af plottet, der var dækket af vegetation. Alle
småplanter, som tilhørte de syv udvalgte træarter, blev artsbestemt og talt op, og småplanterne
blev registreret i tre forskellige størrelsesklasser. Klasse 1 defineres som kimplanter spiret i
igangværende sæson (småplanter med kimblade eller tydelige spor efter kimblade), klasse 2
defineres som småplanter som er mere end et år gamle, men mindre end 25 cm høje, mens
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klasse 3 defineres som småplanter som er mere end et år gamle og mellem 25 og 50 cm høje.
Ved gennemgang af hvert plot blev plottet inddelt i fire 1 x 1 m kvadrater for at lette registrering af urtelaget og optællingen småplanter.

Miljøparametre
For at forsøge at identificere hvilke miljøparametre der har betydning for spiring og etablering
af frø fra de syv træarter i undersøgelsen, benyttes Ellenbergs økologiske indikatorværdier.
Ellenbergs økologiske indikatorværdier beskriver de økologiske præferencer for individuelle
arter mht. lys, fugtighed, kontinentalitet, temperatur, jordens surhed (pH) og jordens nitrogenindhold (Ellenberg 1991). På baggrund af artslisten fra hvert plot udregnedes Ellenberg indikatorværdier for lys (Ellenberg L), fugtighed (Ellenberg F), pH (Ellenberg R) og nitrogenindhold (Ellenberg N) som det uvægtede gennemsnit af værdierne for alle arter i et plot. Undtaget fra det uvægtede gennemsnit er dog værdierne for de syv udvalgte træarter, da de udregnede Ellenberg gennemsnit skal bruges til at forsøge at analysere udbredelsen af småplanter
fra netop de syv træarter. Ellenbergs indikatorværdier er desværre ikke defineret for alle arter
på artslisten, så for at få et komplet datasæt til udregning af de gennemsnitlige Ellenberg indikatorværdier for alle parametre for alle plots, er datasættet suppleret med værdier fra en engelsk undersøgelse, som har modificeret og visse steder udvidet dækningen af Ellenbergs indikatorværdier til engelske forhold (Hill et al. 1999). Da der ikke blev fundet urter i plot 56,
kunne det uvægtede gennemsnit for Ellenberg indikatorværdier ikke udregnes. Ellenbergværdier på 0 er meningsløse, da skalaerne for de fire miljøparametre, som indgår i denne undersøgelse, går fra 1 til 9 (1 til 12 for fugtighed). Derfor blev værdierne for plot 56 udregnet som
gennemsnittet af indikatorværdierne fra de to nærmest liggende plots, plot 55 og plot 58.
Lysmængden i skovbunden blev estimeret ved at måle kronelagets åbenhed, canopy
openness. Canopy openness defineres som den andel af himlen der, set fra at enkelt punkt,
ikke dækkes af vegetation (Brown et al. 2000). Canopy openness har vist sig at være stærkt
korreleret med bl.a. total indstråling af fotosyntetisk aktiv stråling (PAR: Photosynthetically
Active Radiation, Whitmore et al. 1993). Derfor er det muligt at benytte denne type metoder
til beskrivelse af lysforholdene i underskoven. I denne undersøgelse benyttedes Canopy Scope
metoden til måling af Canopy openness. Canopy Scope måles med en gennemsigtig plasticplade med 25 prikker i et 5 x 5 net-mønster. Der er 3 cm mellem prikkerne, som er ca. 1 mm i
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Tabel 1. Braun-Blanquet skalaen, som bruges til at angive det procentvise plantedække i vegetationsplots. Modificeret fra Kent & Coker (1994).
Værdi

Dækningsgrad i %

+

<1

1

1-5

2

6-25

3

26-50

4

51-75

5

76-100

Tabel 2. Formler for tæthedsfunktionen f(x) for tre modeller. Formlerne angiver densiteten af frø i forhold til
afstanden fra et ophavstræ. Faktoren 1/N er en normaliseringsfaktor for Ribbens’ model, da den ikke er baseret
på en ægte tæthedsfunktion. S er en formparameter (S=3 for Ribbens’ model), mens L er en skaleringsparameter,
som angiver hvor hurtigt frøantallet falder i takt med, at afstanden til ophavstræet stiger. Modificeret fra Greene
et al. (2004).
f(x)
Weibull (Ribbens)

(1/N)exp(-LxS)

2Dt

S/(πL[1+(x2/L)]S+1)

Lognormal

[1/((2π)1.5 Sx2)] exp(-(ln(x/L))2/(2S2))

Tabel 3. Principalkomponent analyse af Ellenbergværdier.
PC1 (lys og pH)
Eigenvalue
% varians forklaret

PC2 (nitrogen)

PC3 (fugtighed)

2,24

1,05

0,51

56,02

26,27

12,87

Eigenvektorer, efter faktorrotation:
Ellenberg L

0,707

- 0,493

- 0,385

Ellenberg R

0,948

0,058

- 0,224

Ellenberg N

- 0,029

0,984

0,023

Ellenberg F

0,285

- 0,043

- 0,954
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diameter. I hjørnet af pladen er der fastgjort en 20 cm lang snor, som skal sikre, at man altid
holder pladen i samme afstand fra øjet. Pladen holdes op mod det største hul i kronelaget,
hvorefter man tæller hvor mange prikker der overlapper med hullet. Brown et al. (2000)
sammenlignede Canopy Scope metoden med tre andre lysmålingsmetoder, og fandt, at Canopy Scope metoden havde den højeste korrelation med canopy openness (målt med hemisfæriske fotografier). Metoden havde desuden den laveste fejlprocent, både for observatører individuelt og mellem forskellige observatører. Canopy scope blev målt over frøfælden i hvert
plot, i ca. 70 cm. højde.

Tømning og sortering
Fælderne blev sat op 1. juli 2003 og taget ned igen 30. maj 2004. Den 1. august 2003 blev
fælderne renset for nedfaldne blade, kviste mm., og indsamlingsperioden startede officielt på
denne dato. Første tømning fandt sted d. 24. september 2003, hvorefter fælderne blev tilset ca.
hver 3. uge indtil 15. december 2003. Herefter blev fælderne tømt en gang om måneden fra 1.
februar 2004 til 1. maj 2004, hvor sidste tømning fandt sted. Ved hver tømning blev indholdet
af hver fælde overført til en særskilt pose mærket med fældens nummer. Poserne blev efterfølgende transporteret til Biologisk Institut i Århus, hvor indholdet blev sorteret, og alle
spredningsenheder og frugter blev optalt, artsbestemt og undersøgt for frø. Frugterne blev
skåret over, og det blev visuelt vurderet om de indeholdt sunde, veludviklede frø. Denne vurdering ligger til grund for definitionen af frø, idet kun frø som indeholdt veludviklede, sunde
kimanlæg antages at have spiringspotentiale, og dermed mulighed for at indgå i spredningen
af en given træart. Alle spredningsenheder blev optalt uafhængigt af hvor mange frugte, der
var associeret med spredningsenheden. For Fagus sylvatica, Carpinus betulus, Quercus robur, Tilia cordata og T. platyphyllos blev både antal spredningsenheder, antal frugter/nødder
og antal veludviklede, sunde frø noteret. Spredningsenhederne for Acer pseudoplatanus og
Fraxinus excelsior er ikke associeret med en decideret frugt/nød, så for disse to arter blev kun
antal spredningsenheder og antal veludviklede, sunde frø noteret. I slutningen af sæsonen, i
maj 2004, blev der igangsat spiringsforsøg for frø fra F. excelsior fra hhv. før løvfald (oktober
2003) og efter løvfald (april 2004). I alt 400 frø fra hver af de to måneder blev sået i bakker (2
bakker á 200 frø pr. måned) og opbevaret i drivhus indtil spiring.
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Modellering
Den rumlige fordeling af frø omkring et træ kaldes træets frøskygge (Nathan & MullerLandau 2000). Frøskyggen er et produkt af træets frøproduktionsrate (fekunditet) og en tæthedsfunktion, også kaldet dispersal kernel (Clark et al. 1999).
Spredningen af frø omkring et træ karakteriseres af to geometriske fordelinger: en sandsynligheds-tæthedsfunktion d(r) og en frugt sandsynligheds-tæthed p(x) (Stoyan & Wagner
2001). Sandsynligheds-tæthedsfunktionen d(x) beskriver sandsynligheden for, at en frugt lander i en bestemt afstand r fra ophavstræet, mens frugt-sandsynligheds-tætheden p(x) beskriver
sandsynligheden for, at en frugt falder på et givent areal omkring ophavstræet som funktion af
afstanden til ophavstræet. Funktionen p(x) er tæt forbundet med frugtdensiteten λ(x):
λ(x) = mp(x),

(1)

hvor m er det totale antal frugter på ophavstræet, altså træets fekunditet. Det antages ofte, at
træers fekunditet kan relateres til træets dbh (Ribbens et al. 1994) eller basalareal (Clark et al.
1999). I modelleringerne i denne undersøgelse benyttedes fra Ribbens et al (1994) et udtryk
for fekunditet, som afhænger af dbh:

⎛ dbh ⎞
m = STR ⋅ ⎜
⎟
⎝ 30 ⎠

β

(2)

STR (standard total recruitment) er antallet af frø produceret af et træ af standardiseret størrelse, her dbh = 30cm. STR estimeres som regel empirisk ud fra observationer i undersøgelsesområdet. Parameteren β er en koefficient, som relaterer dbh af et givent træ til dbh for standardtræet. For eksempel, hvis β = 1, stiger frøproduktionen lineært med stigende dbh, hvis β =
2, stiger frøproduktionen kvadratisk med stigende dbh, osv. (figur 8).
Funktionerne d(x) og p(x) er forbundet på følgende måde:
d(x) = 2πrp(x) ↔ p(x) = d(x)/ 2πx

(3)
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Ved at inkorporere 2πx, formlen for omkreds, får man et udtryk for fordelingen af frugter indenfor en cirkel i en given afstand x hele vejen rundt om træet. Der tages altså højde for, at
frugterne fordeles over et større og større cirkelareal jo længere frugterne spredes væk fra
ophavstræet.
I denne undersøgelse benyttedes tre forskellige modeller til analyse af data; Ribbens’
model (Ribbens et al. 1994), Clarks 2Dt-model (Clark et al. 1999) og Lognormal-modellen
(Okubo & Levin 1989; Stoyan & Wagner 2001). Greene et al. (2004) har sammenlignet netop
disse tre modeller, og omskrevet dem, så de opererer med et fælles notationssystem for parametrene. Formlerne for tæthedsfunktionerne som benyttes i de tre modeller er angivet i tabel
2. Den overordnede formel for densiteten af frø i en given afstand, P(x), modificeret fra
(2001), ser således ud:

P ( x) = a ⋅ m ⋅ f ( x)

(4)

hvor a er frøfældens areal, m er træets fekunditet og f(x) beskriver den gennemsnitlige densitet
af frø, som kan forventes at blive fundet i en frøfælde med areal a i en given afstand fra et
givent ophavstræ. Kombineret med formel (2), ser udtrykket således ud:
β

⎛ dbh ⎞
P ( x ) = a ⋅ STR ⎜
⎟ ⋅ f ( x)
⎝ 30 ⎠

(5)

Ribbens et al. (1994) udarbejdede en relativt simpel fænomenologisk spredningsmodel, baseret på en tæthedsfunktion, som tilhører familien af Weibull-funktioner (Greene et al. 2004)
(tabel 2). Denne type funktioner har oprindeligt to parametre, men forfatterne fandt via maximum likelihood analyse ud af, at man med fordel kunne sætte formparameteren S til 3 og β til
2. Det er derfor kun skaleringsparameteren L der kan varieres. Kurven for funktionen har sit
maksimum ved stammen af ophavstræet og falder i starten relativt langsomt, hvorefter den
falder ret hurtigt (figur 9). Halen af kurven er relativt kort og tynd.
Clark et al. (1999) skabte en sammensat spredningsmodel, en to-dimensionel bivariat
student’s t fordeling, også kaldet 2Dt modellen (tabel 2). Modellen er eksponentiel i udformning, men har en normalfordelt variabel for skaleringsparameteren L (Greene et al. 2004).
Dette giver ifølge forfatterne en bedre modellering både tæt på og langt fra frøkilden. Kurven
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for funktionen er mere leptokurtisk end Ribbens’ model, dvs. den har et højere maksimum og
en længere, tykkere hale (figur 8).
Stoyan og Wagner (2001) sammenlignede Lognormal modellen (tabel 2), introduceret af
Greene & Johnson (1989) med Ribbens’ model, og fandt, at Lognormal passede bedst til deres frøspredningsdata fro Fraxinus excelsior. Kurven for funktionen er ligesom 2Dt modellen
mere leptokurtisk end Ribbens’ model, har sit maksimum et stykke ude af x-aksen, dvs. et
stykke fra stammen af ophavstræet, og har en lang, tyk hale. Modellen adskiller sig yderligere
fra de to andre, ved at antage værdien nul i nul, dvs. f(0) = 0 (figur 8).
I lukket skov overlapper frøskyggerne fra individuelle træer ofte hinanden, og det er derfor svært at vide, præcist hvilke træer de enkelte frø i en frøfælde kommer fra. Det er derfor
nødvendigt at modellere frøinputtet fra alle potentielle frøkilder i en given radius omkring
frøfælderne. Resultatet er en summeret model, som udregnes som summen af de individuelle
frøskygger (formel (5)) for alle potentielle ophavstræer i undersøgelsesområdet:

⎛ dbh j
Ri = ∑ ai ⋅ STR⎜⎜
j =1
⎝ 30
T

β

⎞
⎟⎟ f ( x)
⎠

(6)

hvor Ri angiver antallet af frø som forventes i frøfælde i, T er det totale antal træer, ai er arealet af den ite frøfælde, og dbhj angiver dbh for det jte træ.
Modellernes styrke blev sammenlignet vha. maximum likelihood metoden. Maximum likelihood metoden estimerer den eller de parametre, som maksimerer sandsynligheden for at finde
netop de observerede tal i en given undersøgelse (Quinn & Keough 2002). Det antages, at
antallet af frø/småplanter følger en Poisson fordeling - en fordeling som ofte bruges til at beskrive fordelingen af optællinger/antal (Quinn & Keough 2002). Gennemsnittet af Poissonfordelingen er en funktion af størrelsen på ophavstræerne (dbh).
De tre modeller blev for både spredningsenheder og frø for hver træart sammenlignet i
et specielt fremstillet computerprogram (Seeds version 1.6.1, Borchsenius, upubliceret). Programmet fandt ved hjælp af Powell algoritmen (Press 1996) de parametre, der gav maximum
likelihood for hver af de tre modeller. Herefter blev modellernes likelihood sammenlignet, og
modellen med den højeste likelihood blev udvalgt som den bedste model.
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Figur 8. Sammenhængen mellem et træs dbh og fekunditet ved forskellige værdier for β.
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Figur 9. Frøspredningsfunktion for hhv. Ribbens’ model, Lognormal modellen og Clarks 2Dt model. Data for
Fraxinus excelsior fra Stoyan & Wagner (2001).
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Modelleringerne er foretaget på både spredningsenheder og frø, da disse to enheder er meget
tæt koblet, og bør udvise spredningsmønstre, som ligger tæt op ad hinanden. Hvis modellerne
ikke adskiller sig betydeligt fra hinanden, kan det måske forsimple dataindsamlingen, hvis
man kan nøjes med at analysere på spredningsenhederne. Det forudsætter dog, at man har
kendskab til forholdet mellem antallet af spredningsenheder og frø, hvis man skal kunne koble spredningen til fordelingen af småplanter. For begge arter af Tilia er analyserne begrænset
til spredningsenhederne, da der ikke blev fundet et eneste frø. Da der heller ikke blev fundet
småplanter af disse to arter, så undgås problemerne med at koble fordelingen af spredningsenhederne sammen med fordelingen af småplanter. Modelleringerne er også udført for antallet
af småplanter, både for hver af de tre størrelsesklasser og for størrelsesklasserne sammenlagt.
Parameteren β er ikke fittet i modelleringerne, men modellerne blev gennemregnet med
værdier af β i intervallet 0-3. Den værdi, der gav modellen den højeste likelihood, blev udvalgt. I tilfælde, hvor β ikke som udgangspunkt var ens for spredningsenheder og frø, blev β
alligevel sat til at være den samme, såfremt ændringen af β ikke gav urimelige fald i modellens likelihood. Det forventes, at antallet af spredningsenheder og frø har den samme sammenhæng med størrelsen på ophavstræet, da de som udgangspunkt udvikles på og spredes fra
træet sammen.

Statistik
Til de statistiske undersøgelser benyttedes programmet JMP, version 5.0, SAS Institutes Inc,
Cary, North Carolina, USA. De afhængige variable i analyserne var antallet af småplanter for
hver træart i hvert af de 93 plots. For at opnå rimeligt pæne normalfordelte data (Quinn &
Keough 2002), var det nødvendigt at summere de tre størrelsesklasser og derefter kvadratrodstransformere tallene. Følgende forklarende variable indgik i analyserne: Ellenberg L, F, R
og N, canopy scope, urtelagets dækningsgrad (%), de observerede spredningsenheds-/frøantal
og de forventede spredningsenheds-/frøantal. Ellenbergværdierne og canopy scope var nogenlunde normalfordelte, mens resten af de forklarende variable blev kvadratrodstransformerede
for at opnå approksimative normalfordelinger. Analyserne af fordelingen af småplanter udført
med såvel frø som med spredningsenheder, da spredningsenheder og frø er stærkt korreleret.
Dette er gjort for at undersøge, om de samme mønstre gør sig gældende for både spredningsenheder og frø.
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For at undgå problemer med multikolinearitet (Quinn & Keough 2002) blev de forklarende
variable underkastet en Principal Komponent Analyse (PCA). De principalkomponenter der
hver især forklarede ≥ 10 % af den totale variation, blev bibeholdt og genberegnet efter varimax ortogonal rotation (Quinn & Keough 2002), for at opnå en klarere relation til de oprindelige variable. Ellenberg L (Lys) og R (pH) korrelerede med PC1 (herefter ELR-faktor), Ellenberg N (fertilitet) korrelerede med PC2 (herefter EN-faktor) og Ellenberg F (fugtighed) korrelerede med PC3 (herefter EF-faktor) (tabel 3). Herefter indgik de tre komponenter som forklarende variable i analyserne af datasættet. Disse analyser blev udført som Stepwise regression
af antallet af småplanter imod ERL, EN, EF, Canopy Scope, urtelagets dækningsgrad (SQR HL
cov %) og inputtet af hhv. observerede og modellerede/forventede frø eller spredningsenheder. I stepwise multipel regression er det overordnede formål at finde den mindst mulige samling forklarende variable, dvs. den simpleste model, som giver det bedste fit til de observerede
data (Quinn & Keough 2002). Stepwise metoden er især relevant, når man arbejder med variable, som i et eller andet omfang er korrelerede med hinanden. I denne stepwise regressionsanalyse er probability to enter = 0,05, probability to leave = 0,05 og der foretages mixed selection af variable (JMP, version 5.0, SAS Institutes Inc, Cary, North Carolina, USA). I den
endelige model udregnedes desuden skalerede regressionskoefficienter, som gør det muligt at
sammenligne forklaringsgraden/effekten af de forklarende variable direkte, selvom variablerne ikke indledningsvist følger samme skala. Funktionen ”Scaled Estimates” i JMP programmet omregner skalaerne, så de har en middelværdi på 0 og et interval på 2. Hvis en faktor er
symmetrisk fordelt i datasættet, så har den skalerede faktor en skala fra -1 til 1 (JMP, version
5.0, SAS Institutes Inc, Cary, North Carolina, USA).
Antallet af småplanter blev yderligere analyseret ved hjælp af partiel regression. Formålet
med partiel regression er at måle hvor meget af den totale variation i datasættet, der kan tilskrives alene det ene eller det andet af to sæt forklarende variable (Legendre & Legendre
1998). Figur 10 viser variationen af en afhængig variabel, y, som analyseres i forhold til to
sæt af forklarende variable, faktorerne X og W. Delene [a] og [c] er de dele af variationen, der
kan forklares alene af hhv. faktor X og faktor W. Del [b] udgør et miks af de to faktorer, hvor
det ikke er muligt at skille effekterne af de to faktorer ad. Del [d] udgør den del af variationen,
som ikke kan forklares af faktor X og W. For at isolere [a], variationen forklaret af X alene,
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subtraheres variationen forklaret af W fra den totale variation i modellen. For at isolere [c],
effekten af W alene, subtraheres variationen forklaret af X fra den totale variation forklaret af
X og W. Herefter kan [b] udregnes ved at addere [a] og [c], og subtrahere denne værdi fra den
totale variation forklaret af X og W. I dette tilfælde ønskes en adskillelse af, hvor meget af
variationen i antallet af småplanter der kan forklares af hhv. miljøparametre (abiotiske faktorer) alene og frøinput/spredningsenheder (biotisk faktor) alene. Først blev der lavet en multipel regression af antallet af småplanter imod miljøparametrene og frøinput. Resultatet angiver
modellens samlede forklaringsgrad, Rtot. Dernæst udførtes en multipel regression hhv. for
antallet af småplanter imod miljøparametrene alene og for antallet af småplanter imod frøinput alene. Slutteligt udregnedes ved hjælp af ovenstående fremgangsmåde hhv. variationen
forklaret af miljøparametrene alene, RMIL, variationen forklaret af frøinput, RS, samt den blandede variansfraktion, RMIX.

[a]

[b]

[c]

Variation forklaret af X

[d]
Uforklaret

Variation forklaret af W

Variation

Figur 10. Opdeling af variationen af en afhængig variabel y mellem to sæt forklarende variable X og W. Længden af den horisontale linie svarer til 100 % af variationen i y. Fraktionen [b] udgør overlappet mellem de lineære effekter af X og W på y. Modificeret fra Legendre & Legendre (1998).
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RESULTATER
Indsamling af frø og optælling af småplanter
Tabel 4 viser resultaterne af indsamling af spredningsenheder og frø. Fagus sylvatica satte
ingen frø i sæsonen 2003/2004, men der blev dog fundet få tomme spredningsenheder og
frugter i enkelte af de 93 fælder. Quercus robur havde anlæg til frugtdannelse, men de fleste
af disse aborterede og faldt som underudviklede frugter i august 2003. Carpinus betulus havde en betydelig frugtsætning, men kun 10 % af frugterne indeholdt frø. Acer pseudoplatanus
havde en ret begrænset frugtsætning, hvor 17 % af frugterne indeholdt frø. Fraxinus excelsior
havde en stor frugtsætning, hvor 70 % af frugterne indeholdt frø. For begge arter af Tilia
gjaldt det, at de havde en relativt stor frugtsætning, men at de fleste frugter blev aborteret i
august måned. Der blev ikke fundet veludviklede frø fra disse to arter. For seks ud af de syv
undersøgte arter ophørte spredningen af spredningsenheder og frø omkring januar måned,
mens F. excelsior blev ved med at afkaste spredningsenheder og frø hele vinteren (figur 11).
Spiringsforsøget for F. excelsior gav resultater i april 2005. Spiringsprocenten var hhv. 68 %
(271 frø ud af 400) for frø indsamlet før løvfald (oktober 2003) og 61 % (242 frø ud af 396)
for frø indsamlet efter løvfald (april 2004). En Χ2-test viste, at der var marginal signifikant
forskel på spiringsprocenten for frø indsamlet hhv. før løvfald og efter løvfald (P= 0,0504).
Der blev i alt fundet 41 forskellige arter af urter (skovbundsplanter) i de 93 plots. Artsrigdommen (antal arter pr. plot) var mellem 0 (plot 56) og 15 arter (plot 41), med et gennemsnit
på 7 arter. Der blev i alt registreret 1125 småplanter, fordelt på de tre forskellige størrelsesklasser og fordelt på fem arter; Fraxinus excelsior (70 %), Fagus sylvatica (15 %), Acer pseudoplatanus (11 %), Quercus robur (3 %) og Carpinus betulus (1 %) (tabel 5). Alle fundne Q.
robur småplanter tilhørte størrelsesklasse 1, mens der for C. betulus kun blev fundet småplanter i størrelsesklasserne 2 og 3. Der blev ikke fundet småplanter fra hverken Tilia cordata
eller T. platyphyllos.
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Tabel 4. Totalt antal spredningsenheder (spr.enh) og frø indsamlet for hver træart i 93 frøfælder á 0,5 m2. Artsnavne er angivet med de første 3 bogstaver i arternes latinske navne.
Ace.pse

Car.bet

Fag.syl

Fra.exc

Til.cor

Til.pla

Que.rob

Spr. enh

271

1.585

24

17.783

1.258

98

127

Frø

47

107

0

12.518

0

0

3

# Træer

30

98

146

87

25

1

28

33,5 ± 11,6

33,5 ± 14,6

33,1 ± 10,1

34,5 ± 10

30,8 ± 5,7

56,9

43,2 ± 11,2

Gnsn. diam.
± st.afv.

Tabel 5. Totalt antal småplanter optalt for hver træart i 93 plots á 4m2 (placeret under hver frøfælde) fordelt på
størrelsesklasser (størrelsesklasse 1: < 1 år gamle; størrelsesklasse 2: >1 år gamle, < 25 cm højde; størrelsesklasse 3: >1 år gamle, 25-50 cm højde). Artsnavne er angivet med de første 3 bogstaver i arternes latinske navne.
Ace.pse

Car.bet

Fag.syl

Fra.exc

Til.cor

Til.pla

Que.rob

Småplanter størrelsesklasse 1

35

0

46

68

0

0

40

Småplanter størrelsesklasse 2

58

6

103

679

0

0

0

Småplanter størrelsesklasse 3

33

5

15

37

0

0

0

Småplanter total

126

11

164

784

0

0

40

Tabel 6. Basale modeller for spredningsenheder og frø for 5 træarter. Artsnavne er angivet med de første tre
bogstaver i deres latinske navne. STR = Standard Total Recruitment, MDD = Mean Dispersal Distance, --- =
ingen data.

Ace.pse

Car.bet

Fra.exc

Til.cor

Til.pla

Model

Pearson’s r

STR

Beta

MDD, meter

Spr.enh

Lognormal

0,728

13.856

3

67,1

Frø

Lognormal

0,720

3.108

3

75,8

Spr.enh

Lognormal

0,929

14.049

3

18,1

Frø

Lognormal

0,795

925

3

17,8

Spr.enh

2Dt

0,922

169.660

1

24,9

Frø

2Dt

0,915

119.337

1

22,1

Lognormal

0,659

9.692

1

21,9

Frø

---

---

---

---

---

Spr.enh

2Dt

0,597

159.339

2

6,0

Frø

---

---

---

---

---

Spr.enh
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Tabel 7. Model Fraxinus excelsior for spredningsenheder og frø, før og efter løvfald (løvfald observeret mellem
4/11 og 25/11 i efteråret 2003). STR = Standard Total Recruitment, MDD = Mean Dispersal Distance.
Spr.enh

Frø

Før løvfald

Efter løvfald

Før løvfald

Efter løvfald

2Dt

2Dt

2Dt

2Dt

Pearson’s r

0,824

0,914

0,849

0,900

STR

43.825

124.077

20.690

100.224

Beta

1

1

1

1

MDD

9,6

25,5

10,4

23,5

5.201

12.582

2.247

10.271

Model

N

Tabel 8. Modeller for småplanter for fire træarter. Artsnavne er angivet med de første tre bogstaver i deres latinske navne. STR = Standard Total Recruitment, MDD = Mean Dispersal Distance. Størrelsesklasser jf. tabel 2.
Småplanter

Ace.pse

Fag.syl

Størrelsesklasse 1

Størrelsesklasse 2

Størrelsesklasse 3

Lognormal

Lognormal

Lognormal

Pearson’s r

0,483

0,413

0,623

STR

3.268

3.428

1.286

Beta

2

2

2

MDD

88,1

101

48,6

Lognormal

Lognormal

Lognormal

0,668

0,343

0,608

STR

46

96

14

Beta

2

2

2

MDD

21,1

9,8

8,0

Lognormal

Lognormal

Lognormal

0,358

0,478

0,329

STR

786

5.283

290

Beta

2

2

2

MDD

155,5

27,2

21,5

Lognormal

---

---

0,538

---

---

STR

385

---

---

Beta

1

---

---

MDD

38,8

---

---

Bedste model

Bedste model
Pearson’s r

Fra.exc

Bedste model
Pearson’s r

Que.rob

Bedste model
Pearson’s r
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Tabel 9. Stepwise regression af antallet af småplanter hos Acer pseudoplatanus (Ace.pse) og Fraxinus excelsior
(Fra.exc) imod fem miljøparametre (ERL-faktor, EN-faktor, EF-faktor, Canopy Scope og urtelagets dækningsgrad
%) og de observerede/forventede frøantal/spredningsenheder. Korrelationskoefficienterne for de forklarende
variable er angivet som skalerede estimater (se teksten for forklaring), og den mest betydende variabel er angivet
først. Skalaen for Ellenberg fugtighed (EF-faktor) blev vendt om ved PCA analyse, så de skalerede estimater for
denne variabel har i virkeligheden modsat fortegn for denne parameter.
R2
Forklarende variable, samlet model
Ace.pse

Frø

småplanter
Spr.enh

Fra.exc

Frø

småplanter
Spr.enh

samlet model

Obs.

0,88***

Urtel. dækningsgr. %

---------

--------

0,18***

Forv.

1,09***

Frø

- 0,54**

EF-faktor

0,37***

Obs

0,99***

Spr.enh

- 0,44*

EF-faktor

0,31***

Forv

1,02***

Spr.enh

- 0,44*

EF-faktor

0,36***

Obs.

1,69***

Frø

- 0,79*

EF -faktor

0,36***

Forv.

1,66***

Frø

- 0,73*

EF -faktor

0,37***

Obs

1,95***

Spr.enh

- 0,67*

EF -faktor

0,41***

Forv

1,85***

Spr.enh

- 0,66*

EF-faktor

0,39***

Tabel 10. Varians partitioning for småplanter og spredningsenheder imod miljøfaktorer og input af
frø/spredningsenheder, angivet som procent af den totale variation forklaret i modellen (parentes). RENV = varians forklaret alene af miljøfaktorer, RS = varians forklaret alene af input af observerede/forventede
frø/spredningsenheder, RMIX = varians forklaret af en blanding af miljøfaktorer og input af
frø/spredningsenheder.

Ace.pse

Frø
Spr.enh

Fra.exc

Frø
Spr.enh

RS/spr.enh

RMIX

RMIL

Observeret

(0,255)

9

36

55

Forventet

(0,371)

38

43

19

Observeret

(0,330)

30

49

21

Forventet

(0,377)

38

47

15

Observeret

(0,392)

26

55

19

Forventet

(0,400)

28

57

15

Observeret

(0,434)

33

54

13

Forventet

(0,416)

30

57

13
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Modellering
Spredningsenheder og frø
Modelleringerne af frø og spredningsenheder viste, at Lognormal modellen havde den højeste
likelihood hos Acer pseudoplatanus, Carpinus betulus og Tilia cordata, mens 2Dt modellen
havde den højeste likelihood for spredningsenheder og frø for Fraxinus excelsior og Tilia
platyphyllos (Tabel 6). De højeste korrelationskoefficienter mellem de observerede og de forventede antal ses hos F. excelsior spredningsenheder og frø og C. betulus spredningsenheder.
Middelstore korrelationskoefficienter ses hos A. pseudoplatanus spredningsenheder og frø og
C. betulus frø, mens de laveste korrelationskoefficienter ses hos spredningsenheder hos T.
cordata og T. platyphyllos. Der var ikke nævneværdig forskel på den gennemsnitlige spredningsafstand (Mean Dispersal Distance – MDD) for spredningsenheder og frø hos C. betulus
og F. excelsior, mens det så ud til, at spredningsenheder med frø hos A. pseudoplatanus gennemsnitligt spredtes længere end spredningsenheder uden frø (MDD hhv. 75,8 m og 67,1 m).
Resultaterne er vist grafisk for A. pseudoplatanus og F. excelsior, da de som de eneste arter
indgik i de efterfølgende analyser af fordelingen af småplanter. Observerede og modellerede
frøantal er vist for A. pseudoplatanus og F. excelsior i figur 12. Det ses tydeligt, hvorfor modellen for F. excelsior har en højere forklaringsgrad end modellen for A. pseudoplatanus, idet
graferne for modellen følger udsvingene i de observerede antal bedre hos F. excelsior end hos
A. pseudoplatanus. Figur 13 viser frøspredningsfunktionerne for A. pseudoplatanus og F. excelsior. Der observeres dels en forskel i kurvernes forløb tæt ved ophavstræet, dels en forskel
på halen af funktionerne. Frøspredningsfunktionen for A. pseudoplatanus (Lognormal modellen) opnår maksimum frødensitet et stykke fra stammen af ophavstræet, mens frøspredningsfunktionen for F. excelsior (2Dt modellen) opnår maksimum frødensitet inde ved stammen af
træet. Endvidere, så ser man tydeligt, at A. pseudoplatanus frø har potentiale til at spredes
længere væk fra ophavstræerne end F. excelsior, idet frøspredningsfunktionen for A. pseudoplatanus har en længere, federe hale end frøspredningsfunktionen for F. excelsior.
For F. excelsior viste det sig, at størstedelen af spredningen af spredningsenheder og frø foregik efter løvfald (observeret mellem 4. november 2003 og 25. november 2003). Før løvfald
faldt der 5.201 spredningsenheder, hvoraf 2.247 havde frø, mens der efter løvfald faldt 12.583
spredningsenheder med 10.271 frø. Disse resultater gav foranledning til at modellere tallene
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før og efter løvfald hver for sig. Her blev 2Dt modellen brugt, da denne model havde den højeste likelihood for de samlede antal spredningsenheder og frø. Modellerne viste, for både
spredningsenheder og frø, at MDD var betydeligt længere efter løvfald end før løvfald (tabel
7). Desuden havde modellerne efter løvfald en lidt højere korrelationskoefficient end før løvfald. Figur 14 viser frøspredningsfunktioner for frøantal før og efter løvfald, og det ses tydeligt, at modellen for frøspredning efter løvfald har en betydeligt længere og federe hale end
modellen for frøspredning før løvfald.
Småplanter
Lognormal modellen havde i modelleringerne af fordelingen af småplanter den højeste likelihood for alle fem arter samt alle tre størrelsesklasser (tabel 8). Hos Fagus sylvatica og Fraxinus excelsior mindskedes MDD efterhånden som småplanterne bliver større, mens MDD hos
Acer pseudoplatanus steg i størrelsesklasse 2, for herefter at falde igen i størrelsesklasse 3.
Modellernes korrelationskoefficienter mellem de observerede og de modellerede antal
småplanter var generelt lave.
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Figur 11. Antal frø pr. tømning for tre træarter for sæson 2003-2004.
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Figur 12. Observerede og modellerede frøantal for Acer pseudoplatanus og Fraxinus excelsior for sæson
2003/2004. Modellen med den højeste likelihood er markeret med fed skrift.
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Figur 13. Frøspredningsfunktioner for A) Acer pseudoplatanus (Lognormal model) og B) Fraxinus excelsior
(2Dt model). Modellen med den højeste likelihood er markeret med fed skrift.
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Figur 14. Frøspredningsfunktion for Fraxinus excelsior, efter 2Dt modellen, opdelt på før løvfald (FLF) og efter
løvfald (ELF).
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Fordeling af småplanter
Statistiske analyser
Kun Acer pseudoplatanus og Fraxinus excelsior er inkluderet i analyserne af, hvilke beskrivende variable der har betydning for den rumlige fordeling af småplanter. For Fagus sylvatica
og Quercus robur blev der, som nævnt ovenfor, ikke fundet veludviklede frø, som kunne undgå i analyserne. For de to Tilia arter blev der hverken fundet frø eller småplanter, og for Carpinus betulus blev der kun fundet 11 småplanter, som alle tilhørte størrelsesklasserne 2 og 3.
Med så mangelfulde data for C. betulus var det ikke meningsfuldt at forsøge at modellere fordelingen af småplanter hos denne art.
For Acer pseudoplatanus kom det observerede frøantal ikke med i modellen, og kun urtelagets dækningsgrad indgik som beskrivende variabel (tabel 9). Hvis de modellerede værdier
blev brugt i stedet, kom frøregnen ind i modellen som den vigtigste faktor, efterfulgt af EFfaktoren. Urtelagets dækningsgrad røg ud af modellen, og modellens forklaringsgrad fordobledes. For Fraxinus excelsior var resultaterne stort set ens, uanset om man brugte de observerede eller de modellerede frøantal. Frøregnen kom ind i modellen som den vigtigste faktor,
efterfulgt af EF-faktoren. Analyserne med spredningsenheder gav stort set de samme resultater
som analyserne med frø for begge arter. Både med observerede og modellerede antal spredningsenheder kom spredningsenhederne ind i modellen som den vigtigste faktor, efterfulgt af
EF-faktoren (tabel 9). Disse ligheder indikerer, at modellerne har identificeret de mest betydende variable i datasættet, og at modellerne er relativt robuste.
Partiel regression
Resultatet af partiel regression er vist i Tabel 10. Som ovenfor, er analyserne kun udført for
Acer pseudoplatanus og Fraxinus excelsior, og både de observerede og de modellerede værdier er medtaget. Generelt forklarede den observerede eller modellerede frøregn en større unik
del af variationen i fordelingen af småplanter end miljøparametrene (RS/spr enh = 26-38 % >
RMIL = 13-21 %). Kun resultaterne for de observerede antal frø hos A. pseudoplatanus adskiller sig markant fra denne generalisering.
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Figur 15. Korrelation mellem det observerede antal frø pr. m2 pr. år og det observerede antal småplanter pr. m2
pr. år for Fraxinus excelsior. Y-aksen er kvadratrodstransformeret for at opnå rimeligt pæne normalfordelte data.
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DISKUSSION
Modellering
Der forekommer i modelleringerne flere forholdsvis lave korrelationskoefficienter, og der kan
være flere årsager hertil. Frøspredningsmønsteret kan f.eks. forstyrres af forekomsten af tætte
buske og/eller lave grene omkring og over fælderne. Frøantallet kan derfor i nogle fælder være mindre, end man ellers ville forvente ud fra ophavstræernes position og frøproduktion. Disse afvigelser kan ikke umiddelbart inkorporeres i modellerne.
Der kan desuden forekomme træer, som producerer frø, selvom de ikke har nået de 20
cm i diameter, som er sat som nedre grænse for reproducerende individer. Hvis der forekommer ukortlagte træer, som bidrager med frø til fælderne, kan det give udsving, som de matematiske modeller ikke er i stand til at inkorporere. Dette kommer til udtryk som lavere korrelationskoefficienter. Andre forskere har arbejdet med en nedre grænse for dbh på f.eks. 10 cm
(Houle 1992; Ribbens et al. 1994) eller 15 cm (Lepage et al. 2000), men selvom der i dette
studie blev observeret enkelte individer af Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior og Carpinus betulus med dbh på 15-20 cm, som allerede var i stand til at reproducere sig, udgør dette
antal en meget lille del af det totale antal træer. Den nedre grænse for dbh på 20 cm for reproducerende individer anses derfor for at være passende i Bolderslev Skov.
Der kan modsat være ophavstræer, som er registreret med en dbh over 20 cm, men som
af forskellige årsager ikke producerer frø (f.eks. pga. klimarelaterede begrænsninger i bestøvningsforhold, ressourcebegrænsninger mm.). Acer pseudoplatanus, F. excelsior og C. betulus
bar i den undersøgte sæson i større eller mindre grad frugter efter løvfald, så det var for disse
arter muligt at identificere og udelukke de fleste individer, som ikke producerede frø. Fraxinus excelsior har et komplekst blomstringsmønster, idet et individ kan have enten rent hunlige, rent hanlige eller tvekønnede blomster (Wardle 1961; Tapper 1992; 1996; Wagner et al.
2004). Wagner et al. (2004) mente derfor ikke, at diameteren er et godt mål for fekunditet hos
F. excelsior, og tilskrev derfor alle individer af denne art samme fekunditet. Forfatterne afskrev dermed dbh som definerende parameter for fekunditeten, men i denne undersøgelse
viste det sig at være en simpel opgave at identificere og udelukke hanlige individer ved gennemgang af undersøgelsesområdet efter løvfald. Diameter i brysthøjde bibeholdtes som definerende parameter for fekunditeten hos de resterende, frøbærende individer. Et enkelt individ
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producerede langt flere frø end diameteren indikerede, da det stod i kanten af en større lysning, og her var det muligt at opnå en forbedring på 1-2 % i korrelationskoefficienten ved at
opjustere træets diameter i modelleringerne. Der blev ikke fundet flere sådanne individer, så
datasættet understøtter fortsat hypotesen om, at fekunditeten udmærket kan relateres til diameteren hos F. excelsior. Det var sværere at vurdere for A. pseudoplatanus om træerne bar
frugt, da individerne af denne art satte relativt få frø i den undersøgte sæson. Acer pseudoplatanus beskrives i Møller & Staun (2001) som et træ, der sætter mange frø hvert år, men det ser
ikke umiddelbart ud til at være tilfældet i Bolderslev Skov. Der er foretaget frøindsamlinger
for endnu en sæson i skoven (2004/2005) og der blev i alt indsamlet 127 frø i forhold til de i
alt 47 frø, der indgår i denne undersøgelse. Det er næsten 3 gange så mange, men 127 frø er
stadig et ret lavt totalt antal for en hel sæson. Gentagelse af frøindsamlingen i den kommende
sæson (2005/2006) vil sandsynligvis kunne afgøre, om A. pseudoplatanus generelt producerer
få frø i den undersøgte del af Bolderslev Skov, eller om der hos denne art i lighed med mange
andre træarter er et vist interval mellem større frøsætninger (Janzen 1978; Tapper 1996).
Endelig spiller vindretning og vindstyrke en vigtig rolle for spredningen af frø, idet vind
er en almindelig spredningsvektor for træfrø, især hos tempererede og boreale træer (Howe &
Smallwood 1982; van der Pijl 1982; Nathan et al. 2002). Disse parametre varierer betydeligt
over året, men er svære at inkorporere i fænomenologiske modeller, da det øger kompleksiteten af modellerne betydeligt.
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus tilskrives af Møller & Staun (2001) en meget effektiv vindspredning,
som har muliggjort spredning og etablering næsten overalt i gamle skovegne i Danmark. Dette bekræftes af den relativt store MDD på 75,8 m, som fremkommer af modelleringerne i dette studie. Modelleringerne viste desuden, at spredningsenheder med frø havde en længere
MDD end spredningsenheder uden eller med uudviklede frø. Denne egenskab blev også fundet af Wada & Ribbens (1997) hos den japanske art A. palmatum, og forklares med, at aerodynamikken er mere optimal når vingerne bærer frugter med frø. Wada og Ribbens (1997)
fandt en MDD på 41,6 m for A. palmatum, men forfatterne brugte her Ribbens’ model, så det
er ikke umiddelbart muligt at sammenligne de to tal. Dog var der i denne undersøgelse meget
lille forskel på likelihood mellem de tre modeller for ahorn (0,02-0,21 enheder, Appendiks 1),
og bruges resultaterne fra Ribbens’ model i stedet for Lognormal modellen, fås en MDD på
45,9 m. Denne værdi stemmer bedre overens med resultaterne fra Wada & Ribbens (1997).
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Clark et al. (1999) undersøgte ved hjælp af 2Dt modellen frøspredningen for A. rubrum, men
her blev i stedet for MDD angivet værdien alfamode, som er den afstand fra ophavstræet, hvor
der falder flest frø. Alfamode blev automatisk udregnet for 2Dt modellen i modelleringsprogrammet Seeds i denne undersøgelse, og gav en værdi på 44,16 m sammenlignet med 24,5 m
hos Clark et al. (1999). Det er en betydelig forskel, og det gør det svært med sikkerhed at udnævne en model som værende den bedste beskrivende model for ahorn. Modelleringsresultater for frøindsamlinger fra flere år i træk vil sandsynligvis kunne give et bedre grundlag for
denne vurdering. Da modelleringen, som nævnt ovenfor, er baseret på blot 47 frø, kan mønsteret måske se anderledes ud, hvis man foretager frøindsamling et år hvor A. pseudoplatanus
producerer mange frø.
Fraxinus excelsior
Stoyan & Wagner (2001) opgiver en MDD på 75,6 m for Fraxinus excelsior i Tyskland, mens
modelleringen i denne undersøgelse gav en MDD på 22,1 m. Det er dog ikke muligt at sammenligne data direkte mellem de to forskellige studier. Dels fordi modelleringerne i Stoyan &
Wagner (2001) er baseret på Lognormal modellen, mens det i dette studie er 2Dt modellen,
der bedst beskriver frøspredning fra F. excelsior - dels fordi modelleringerne i Stoyan & Wagner (2001) er baseret på frøspredning fra et enkeltstående træ, mens modelleringerne i denne
undersøgelse er udregnet ud fra frøspredningen fra i alt 87 forskellige træer. Wagner (2004)
påpeger dog, at siden ophavstræet i undersøgelsen fra Stoyan & Wagner (2001) er et ret stort
individ, som vokser på et meget vindpåvirket plateau, må man forvente længere spredningsafstande i den pågældende undersøgelse, end i undersøgelser fra lukket skov. Lognormal modellen gav i denne undersøgelse i øvrigt en MDD på 23,4 m, hvilket ikke er væsentligt større
end MDD i 2Dt modellen (Appendiks 1). Clark et al. (1999) har imidlertid beskrevet
frøspredningen hos F. americana ud fra 2Dt modellen, og modelleringer er baseret på data fra
flere frøkilder. Det er derfor muligt at sammenligne resultaterne mere direkte. Værdierne ligger meget tæt på hinanden, idet alfamode for F. americana i Clark et al. (1999) var 14,7 m.,
mens alfamode for F. excelsior i denne undersøgelse var 15 m (se Appendiks 1).
Frøindsamlingen blev fortsat i den efterfølgende sæson (2004/2005), og da der blev fundet meget få frugter med frø (17 ud af 468, eller ca. 4 %, frugter bar frø), ser det umiddelbart
ud til, at frøsætningen hos F. excelsior kan variere betydeligt fra år til år. Det ser desuden ud
til, at de fundne spredningsenheder og frø fra sæson 2004/2005 kunne stamme fra sæsonen
før, da de af udseende mindede meget om de spredningsenheder og frø, som blev indsamlet
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sidst på sæsonen året før. Spredningsenhederne var, i lighed med spredningsenheder indsamlet sidst på sæsonen året før, mørkebrune, og virkede udtørrede. Spredningsenheder fundet
først på sæsonen året før var derimod lysebrune, og virkede knap så udtørrede. De få fundne
frø var, i lighed med frø fundet sidst på sæsonen året før, lysegrå indeni, mens frø fundet først
på sæsonen året før var hvide indeni. Store variationer i frøproduktionen hos F. excelsior er
observeret i flere andre studier, f.eks. Wardle (1961) og Gardner (1977) for F. excelsior i England, og Tapper (1992; 1996) for F. excelsior i Sverige. Der er imidlertid ikke enighed om
hvilke faktorer, der forårsager denne variation. Gardner (1977) foreslog ressourcebegrænsning
som den primære årsag. Denne hypotese går ud på, at de frugtbærende træer i år med kraftig
frugtsætning opbruger en så stor del af den tilgængelige mængde næringsstoffer, at der ikke er
tilstrækkelige mængder tilovers til frugtproduktion året efter. Tapper (1992; 1996) afviste
hypotesen fra Gardner (1977), men fandt i stedet, at frøproduktion afhænger af, hvornår træet
sprang ud året før. Den kumulative forårstemperatur i det foregående forår (som bestemmer
datoen for udspring) ser i Tapper (1992; 1996) ud til at bestemme, hvor mange træer, der sætter frugt det følgende år, og hvor mange frugter de sætter. En gentagelse af frøindsamlingen i
den kommende sæson (2005/2006), samt evt. indhentning af data omkring eksempelvis forårstemperaturer i området omkring Bolderslev Skov, vil kunne belyse variationen i frøsætningen hos F. excelsior yderligere. Modelresultater for frøspredningen for flere år i træk vil desuden kunne skabe et bedre grundlag for generaliseringer omkring, hvilken model der bedst
beskriver frøspredningen hos arten.
Bladløse trækroner forstyrrer frøenes spredningsmønster mindre end trækroner med tæt
bladhang, og yder desuden mindre modstand for vinden. Frø, som udsendes efter løvfald, har
derfor teoretisk set mulighed for gennemsnitligt at nå længere væk fra ophavstræerne end frø
udsendt før løvfald. Frøene fra F. excelsior spredtes betydeligt længere væk fra ophavstræerne
efter løvfald end før løvfald, idet MDD for frø spredt efter løvfald (23,5 m) var over dobbelt
så stor som MDD for frø spredt før løvfald (10.4 m). Frøspredningskurven for frø spredt efter
løvfald havde derudover en betydeligt længere og federe hale end frøspredningskurven for frø
spredt før løvfald (figur 14). Skovbunden tilføres tilsyneladende F. excelsior frø kontinuert
vinteren igennem i sæsoner med tilstrækkelig frøsætning, og det kan give øgede chancer for
etablering af småplanter. Hvis der lokalt skulle opstå forbedrede forhold for etablering et givent sted i skoven, er der større chance for, at der er F. excelsior frø til stede. Forbedrede forhold kunne f.eks. være i form af forstyrrelser af skovbunden, evt. med eksponering af mine-
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raljorden til følge, forårsaget af f.eks. fald af større grene eller hele træer, eller aktivitet af dyr
og skovgæster. Udnyttelse af disse forbedrede forhold forudsætter dog, at frøene bevarer deres spiringsevne, selvom de hænger på træerne vinteren igennem. Disse frø påvirkes af frost
og udtørring i langt højere grad end frø, der er spredt før løvfald, da disse oftest er dækket af
et isolerende bladlag. Frø indsamlet før løvfald (oktober) havde en lidt højere spiringsprocent
(68 %) end frø indsamlet efter løvfald (april, 61 %), men forskellen var kun marginalt signifikant (P = 0,0504). Det viser, at de F. excelsior frø, som tilføres skovbunden kontinuert hele
vinteren, for en stor dels vedkommende er i stand til at spire, om end der er et mindre tab af
spiringsevne associeret med længere ophold i kronelaget vinteren igennem. Det er dog muligt,
at fugtige forhold i skovbunden, specielt i milde vintre, kan forårsage, at frøene bliver mere
modtagelige overfor f.eks. svampeangreb. Dette kan øge risikoen for, at frøene beskadiges, så
de mister deres spireevne. Hvis det er tilfældet, kan det være en fordel, at frøene bliver siddende på træerne vinteren igennem, hvis frøene dermed undslipper periodevist ufordelagtige
forhold i skovbunden. Wardle (1961) og Gardner (1977) fandt begge, at langt de fleste F. excelsior frø først spirer i anden vækstsæson efter ankomst til skovbunden. Dette stemmer fint
overens med resultatet af spiringsforsøget i denne undersøgelse.
Fagus sylvatica og Quercus robur
Frøproduktionen hos Fagus sylvatica og Quercus robur var utrolig sparsom, og det var derfor
ikke muligt at foretage matematisk modellering af frøspredningen af disse to arter. Men da
året før denne undersøgelse blev udført (2002/2003) var oldenår, er det ikke overraskende at
disse to arter producerede meget få frø. Gentagelse af indsamlingen af frø i sæson 2004/2005
gav bedre frødata for Q. robur, og i særdeleshed for F. sylvatica. Disse data er endnu ikke
analyseret, men det bliver interessant at se, hvordan frøspredningsmønsteret ser ud i forhold
til de vindspredte arter i undersøgelsen, samt i forhold til fordelingen af småplanter.
Carpinus betulus
Korrelationskoefficienten for modellen for Carpinus betulus frøspredning var markant lavere
end korrelationskoefficienten for spredningsenheder, og det skyldes sandsynligvis det lave
antal indsamlede frø (107 ud af 1095, eller ca.10 %, frugter bar frø). Årsagerne til det lave
frøantal er ukendte, men kan f.eks. tilskrives lav blomstrings- og/eller bestøvningssucces pga.
variation i klimatiske faktorer (såsom temperatur og nedbør) eller lokale ressourcebegrænsninger (f.eks. mangel på essentielle næringsstoffer, lys eller vand). Shibata at al. (1998) fandt
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eksempelvis for fire japanske Carpinus arter, at selv frugtanlæg, som ikke blev befrugtet, udviklede sig til frugter med normal størrelse. Forfatterne mente, at forskelle i pollentilgængelighed, og dermed forskelle i befrugtningssuccesen, kunne være den primære årsag til svingende frøsætning fra år til år hos de japanske Carpinus arter. Dette kan være en mulig grund
til det lave antal frø fundet i Bolderslev Skov, men det er ikke muligt at afgøre ud fra data i
denne undersøgelse. Frøindsamling året efter (2004/2005) viste, at i alt 32 % af frugterne bar
frø (200 ud af 626), så det er muligt, at der har været dårligere forhold for bestøvning og/eller
frøudvikling i sæson 2003/2004. En gentagelse af frøindsamlingerne i den kommende sæson
(2005/2006) vil sandsynligvis kunne give et bedre grundlag for generaliseringer omkring frøsætningen hos C. betulus. En MDD på 17,8 m for C. betulus frø viser, at frøene spredes i moderat afstand væk fra ophavstræerne. Spredningsenheden hos C. betulus udgøres af et vingeagtigt forblad vedhæftet en relativt tung frugt, så man bør ikke nødvendigvis forvente en lang
MDD for arten (Fonger & Pütz 2002). Det har imidlertid ikke været muligt at finde sammenlignelige modelleringsresultater for C. betulus i litteraturen, så det er svært at vurdere, om
17,8 m er en lang eller en kort gennemsnitlig spredningsafstand. Analyse af de indsamlede frø
fra sæson 2004/2005 (og eventuelt fra sæson 2005/2006, forudsat at frøindsamlingen fortsætter) vil formodentlig kunne give et bedre grundlag for denne vurdering.
Tilia cordata og Tilia platyphyllos
Da der ikke blev fundet frugter med frø hos hverken Tilia cordata og T. platyphyllos i den
undersøgte sæson, er det svært at vide, hvordan spredningsmønsteret vil se ud for frøbærende
spredningsenheder. Det kan tænkes, at frøbærende spredningsenheder falder i kortere afstande
fra ophavstræerne end spredningsenheder uden frø, da frøbærende spredningsenheder har en
højere vægt. Det er modsat også muligt, som nævnt ovenfor, at aerodynamikken er mere optimal når vingerne bærer frugter med frø, så frøbærende spredningsenheder vil spredes længere væk fra ophavstræet end spredningsenheder uden frø.
Voksne Tilia individer er relativt tørketolerante i korte tørkeperioder, men varer tørken
for længe, kan frugter og vinger tørre ud, og smides derfor tidligt som aborterede frø (Pigott
1991). Mange sterile frugter smides i det tidlige efterår, mens fertile frugter bliver siddende
frem til oktober og i beskyttede områder helt frem til november, efter at bladene er faldet fra
træerne (Pigott 1991). I den undersøgte sæson (2003/2004) var der en forholdsvis lang, tør
periode midt på sommeren (pers. obs.), og i Bolderslev skov udsendte de fleste individer af T.
cordata og T. platyphyllos aborterede frugter i august og september måned. Der er i tidligere
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undersøgelser af frøspredningen hos Tilia i Bolderslev Skov fundet frugter med frø fra begge
arter (en del T. platyphyllos frø og få T. cordata frø; Borchsenius, pers. komm.). Der blev
desuden fundet et mindre antal frugter med frø fra begge arter i indsamlingssæsonen
2004/2005, så lindene i Bolderslev Skov er beviseligt i stand til at producere frø. Pigott
(1991) beskriver T. cordata som et træ, hvis småplanter og småtræer er meget tolerante overfor eksempelvis dyb skygge og vandstress (både tørke og vandmættet jord). Ifølge Kristiansen
(2004) foretrækker T. platyphyllos i Danmark mesiske, fugtige områder med oceanisk klima,
og arten er i de tidlige livsstadier ikke specielt afhængig af lysforholdene. Bolderslev Skov
karakteriseres netop af mesisk, fugtig jordbund og skyggede forhold, så småplanter og
småtræer af T. cordata og T. platyphyllos burde ikke påvirkes specielt negativt af disse miljøfaktorer i denne skov. Det er derfor sandsynligt, at de største begrænsninger, specielt hos T.
cordata, som virker mest frøbegrænset, er associeret med bestøvning, blomstring og frøudvikling. Talrige T. platyphyllos spirer er desuden observeret i både plantede og naturlige T.
platyphyllos bevoksninger i andre dele af Danmark (Svenning, pers. komm.; Kristiansen
2004), så den påfaldende mangel på småplanter i Bolderslev Skov er fortsat en gåde. Begge
arter af Tilia er generelt sjældne i Danmark, som ligger langs begge arters nordlige udbredelsesgrænse (Pigott 1991; Wicksell & Christensen 1999; Cowling et al. 2001). Tilia cordata har
generelt problemer med naturlig reproduktion i marginale områder, og eksempelvis producerer arten langs den nordlige grænse for artens udbredelse i England kun frø i meget varme
somre, når den gennemsnitlige daglige maksimumtemperatur er 19-20 °C (Pigott 1991). I
disse marginale områder er den stort set fraværende fra sekundær skovbevoksning, sandsynligvis pga. artens ringe regenerationsevne. Tilia cordata regenerer dog nemt fra stub, væltede
træer og nedbøjede grene, et fænomen som også er meget udbredt i Bolderslev Skov (Borchsenius et al. 2004), og dette medvirker til, at arten kan bestå i en skov i meget lang tid, på
trods af den dårlige regenerationsevne.
Småplanter
Modelleringerne af fordelingen af småplanter havde for alle fire arter og for alle størrelsesklasser forholdsvis lave korrelationskoefficienter (0,358-0,668 %) i forhold til de korrelationskoefficienter, der fremkom ved modellering af frøspredningen. Småplanternes fordeling
blev i modelleringerne beregnet alene ud fra ophavstræernes placering, men som beskrevet
tidligere i rapporten, påvirkes etablering og overlevelse af småplanter desuden af en række
andre biotiske og abiotiske faktorer, eksempelvis lysforhold, vandtilgængelighed og præda-
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tion/græsning. Størrelsesklassernes inddeling er en yderligere kilde til usikkerhed, da kun
individerne i størrelsesklasse 1 (nyspirede småplanter) kunne aldersbestemmes med sikkerhed. Størrelsesklasse 2 og 3 kan indeholde individer, der har samme alder, da disse kan have
meget forskellige højde som følge af lokale forskelle i prædationstryk. Der kan således forekomme individer i størrelsesklasse 2, som er meget små og undertrykte pga. gentagne nedbidninger, men som har samme alder som større individer i størrelsesklasse 3, som har vokset
i områder, der er eller har været mere skærmet for nedbidning. Småplanterne kan derfor størrelsesmæssigt virke yngre end de er, så kan det være helt forskellige begrænsende faktorer,
der ligger til grund for fordelingen af småplanterne i disse to størrelsesklasser. Dette kan være
medvirkende årsag til de lave korrelationskoefficienter i modelleringerne.
Modelleringernes primære formål var at undersøge, om der forekommer afstandsafhængige effekter på fordelingen af småplanter i form af øgning af MDD op gennem størrelseklasserne. Dette var ikke tilfældet hos hverken Acer pseudoplatanus, Fagus sylvatica og Fraxinus
excelsior, som var de eneste arter, hvor det var muligt at sammenligne MDD mellem de tre
størrelseklasser. For Quercus robur blev der kun fundet individer i størrelsesklasse 1, så der
var ikke noget sammenligningsgrundlag for MDD. For Fagus sylvatica og Fraxinus excelsior
mindskes MDD op gennem størrelsesklasserne, og det tyder derfor på, at der er en bedre overlevelse tæt ved ophavstræerne end længere væk fra ophavstræerne. Småplanterne udsættes
dermed ikke for den afstandsafhængige prædation, som kunne forventes i henhold til JanzenConnell hypotesen. En af forklaringerne på bedre overlevelse af småplanter tæt ved
ophavstræerne kan være, at de miljøforhold, som er optimale for ophavstræerne, også er optimale for vækst og overlevelse af småplanterne. Hvis de mest optimale forhold findes hvor
ophavstræerne vokser, vil de småplanter, der vokser tæt ved ophavstræerne, alt andet lige have en forhøjet vækst og overlevelse, end småplanter, der er spiret længere væk fra
ophavstræerne. Dette kan netop udtrykkes som en gradvis øgning af MDD op gennem størrelsesklasserne. Det forudsætter dog, at ophavstræerne oprindeligt er fordelt naturligt i skoven
langs de eksisterende miljøgradienter. Det er imidlertid svært at komme med robuste konklusioner ud fra resultaterne i denne undersøgelse, og yderligere, mere detaljerede undersøgelser
er nødvendige. Hos A. pseudoplatanus sås en øgning i MDD fra størrelsesklasse 1 til 2, efterfulgt af et fald fra størrelsesklasse 2 til 3. Det kan skyldes, at der, modsat ovenfor, er forskel
på hvilke miljøforhold der er optimale for ophavstræer og småplanter, og/eller at der, som
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nævnt ovenfor, kan være problemer med adskillelsen af aldersklasser i størrelsesklasserne 2
og 3.

Fordeling af småplanter
Acer pseudoplatanus og Fraxinus excelsior
Fordelingen af småplanter af Acer pseudoplatanus og Fraxinus excelsior i Bolderslev Skov
afhang primært af frøankomsten, idet antallet af småplanter var positivt korreleret med hvor
mange frø, der faldt i et givent område (tabel 9, figur 15). Det meget lave totale antal frø fundet for A. pseudoplatanus indikerer dog, at forholdene for frøproduktion var meget dårlige for
denne art i den undersøgte sæson.
Sekundært afhang fordelingen af småplanter af jordbundens fugtighed, idet antallet af
småplanter var positivt korreleret med de udregnede Ellenbergværdier for fugtighed. Der kan
netop være meget tørt i skoven i maj måned (pers. obs. fra maj 2004), og det kan tænkes at
hæmme frøenes spiring og etableringssucces. Caspersen & Kobe (2001) fandt for småtræer (>
25 cm høje) af forskellige amerikanske træarter, at dødeligheden steg med faldende jordbundsfugtighed, og der var desuden betydelig forskel mellem de forskellige arter på, hvor
kraftigt dødeligheden steg. Dette kunne - i lighed med resultaterne fra denne undersøgelse delvist forklare fordelingen af småplanter i den undersøgte skov i Nordamerika. Lystilgægelighed kommer ind som vigtig forklarende faktor i mange undersøgelser af vækst og overlevelse af småplanter og småtræer (Pacala et al. 1994; Madsen 1994; Kobe et al. 1995; Madsen
1995; Diekmann 1996; Diekmann 1996; Walters & Reich 1996; Emborg 1998; Finzi & Canham 2000; Welander & Ottosson 2000; Bigelow & Canham 2002; Modrý et al. 2004; Ritter et
al. 2005), så det er overraskende, at denne faktor ikke var vigtig for fordelingen af småplanter
i denne undersøgelse. Pacala et al. (1994) fandt eksempelvis, at væksten af 10 forskellige
nordamerikanske træarter var positivt korreleret med lysmængden i skovbunden, og ikke med
jordbundens fugtighed. Den manglende effekt af fugtighed tilskrives af forfatterne manglende
variation i jordbundens fugtighed, og det kan tænkes, at det samme gælder for lysforholdene i
Bolderslev Skov. Der er generelt meget mørkt i skoven, og kun et enkelt sted langs transekten
findes en større åbning i kronelaget. Det meste af lysningen var omgivet af store F. excelsior
individer, hvis kroner ragede ind over området. Dette gav moderate Canopy Scope værdier,
selvom der var forholdsvist lyst i skovbunden, da F. excelsior kronelag ikke kaster meget
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skygge (jf. Indledning), selvom trækronerne dækker det meste af himlen. Dette sted var det
område langs transekten, hvor der både blev fundet flest småplanter i alt, samt flest forskellige
arter af småplanter. På trods af dette, kom lystilgængeligheden alligevel ikke med i modellerne som beskrivende faktor. Det kan skyldes, at der ikke er nok variation i lystilgængeligheden
til at eventuelle effekter afspejles i fordelingen af småplanter, eller at Acer pseudoplatanus og
F. excelsior blot ikke er så afhængige af lystilgængeligheden i de størrelsesklasser, der er fokus på i denne undersøgelse. Det samme kan gøre sig gældende for næringsstofindholdet i
jordbunden, da jordbundstypen i Bolderslev Skov overvejende er næringsrigt moræneler
(Skov- og Naturstyrelsen 1998). Manglende variation i lysforholdene og næringsstofindholdet
i jordbunden kan desuden være et metoderelateret problem, idet Ellenbergværdierne oprindeligt er lavet for centraleuropæiske arter. Undersøgelser har vist, at det er rimeligt at antage, at
indikatorværdierne gælder udenfor Centraleuropa, men at det kan være nødvendigt at korrigere værdierne for visse arter (se f.eks. Diekmann 1995; Hill et al. 1999; Lawesson & Mark
2000). Det er derfor muligt, at nye, mere direkte målinger af eksempelvis lysindstråling og
næringsstofindhold i skovbunden vil kunne give andre resultater end Canopy Scope værdierne
og de beregnede Ellenbergværdier for lys og næringsindhold. Sådanne målinger ville desuden
kunne belyse, om Ellenbergs indikatorværdier giver en korrekt afspejling af miljøforholdene i
Bolderslev Skov.
Carpinus betulus
Forsøg på at analysere fordelingen af Carpinus betulus småplanter måtte opgives, da der kun
blev fundet 11 småplanter i alt. De 11 småplanter tilhørte alle størrelsesklasse 2 og 3, så de
kan, som beskrevet ovenfor, have meget forskellig alder. En eventuel sammenhæng mellem
frøankomst og forekomst af småplanter må forventes at være størst for nyspirede småplanter,
og der blev slet ikke fundet nyspirede C. betulus småplanter (størrelsesklasse 1) i den undersøgte sæson. De relativt få frø blev desuden alle fundet i den nordøstlige, C. betulus dominerede del af undersøgelsesområdet, og der blev i dette område ikke fundet en eneste C. betulus
småplante. Shibata & Nakashizuka (1995) fremsatte en teori om, at Carpinus generelt kan
have svært ved at spire på et tykt førnelag, og det er muligt, at det også kan gælde for C. betulus i Bolderslev Skov. De 11 småplanter blev alle fundet, hvor der var mere fugtigt end i det
C. betulus dominerede område (pers. obs.), så det er muligt, at miljøforholdene i dette område
generelt er ugunstige for etablering af C. betulus småplanter. Det ser ud som om, at de mange
høje, tilsyneladende ensaldrede C. betulus individer er blevet plantet på samme tid (pers.
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obs.), så den høje densitet af ophavstræer i dette afgrænsede område indikerer ikke nødvendigvis, at området er specielt egnet til etablering og overlevelse af C. betulus småplanter.
Partiel regression
Partiel regression viste for Acer pseudoplatanus og Fraxinus excelsior, i lighed med de statistiske analyser ovenfor, at frøankomsten alene forklarede en større andel af variationen (26 og
38 %) end miljøfaktorerne forklarede alene (ca. 19 %, inkluderer fugtighed). Mellem 43 og 55
% af variationen kunne forklares af en blanding af de to faktorer, hvor det ikke var muligt at
skille effekterne af frøankomst fra effekter fra miljøfaktorerne. En del af forklaringen på dette
kan være, at ophavstræerne i skoven ved etablering er fordelt langs (datidens) miljøgradienter,
da disse har meget stor betydning for etablering og overlevelse af spirer og småplanter (jf.
Indledning). Omvendt er både frøankomst og miljøfaktorer korreleret med ophavstræernes
position. Frøankomsten er åbenlyst direkte afhængig af ophavstræernes position, mens miljøforholdene påvirkes mere indirekte, idet ophavstræerne kan modificere lysforhold, fugtighed,
pH og næringstilgængelighed i jordbunden (jf. Indledning). Det er forskelligt træarterne imellem, hvilke miljøfaktorer der påvirkes og i hvilken grad de påvirkes.

Skovens udvikling i fremtiden
Den overordnede størrelsesfordeling af træer i Bolderslev Skove viser, at skoven fortrinsvist består af yngre bevoksninger på 55-80 år (Borchsenius et al. 2004). Skoven synes
dermed at være i en opbygnings- eller overgangsfase, med dominans af Fagus sylvatica, Fraxinus excelsior og Tilia cordata (Nielsen 2002; Borchsenius et al. 2004). Denne fase minder
om den tidlige biostatiske fase i skovsuccessionsmodellen fra Suserup Skov (Emborg et al.
1996; 2000), og den varer ifølge forfatterne frem til træbevoksningen er gennemsnitligt ca.
160 år gammel. Det må derfor forventes, at der går mange år, før man ser påfaldende ændringer i skovens struktur. Denne betragtning bekræftes af resultaterne for analyserne af frøspredning og fordeling af småplanter i denne undersøgelse.
Fagus sylvatica småplanter udgjorde 15 % af alle fundne småplanter, mens Fraxinus excelsior småplanter udgjorde hele 70 %. Disse resultater giver grund til at forvente, at dominansen af Fagus sylvatica i skoven vil fortsætte, men at Fraxinus excelsior fortsat vil spille en
vigtig rolle i skovdynamikken. Efterhånden som kronelaget ældes i fremtiden, vil der gradvist
opstå flere og flere større åbninger i kronelaget, hvor f.eks. F. excelsior og i særdeleshed

- 54 -

Quercus robur vil kunne opnå forbedrede forhold for rekruttering pga. bl.a. større lystilgængelighed. Acer pseudoplatanus forekommer kun spredt i skoven, og arten virker begrænset i
frøspredningsstadiet. Der blev dog alligevel fundet en del A. pseudoplatanus småplanter i
undersøgelsesområdet, og flere steder i udkanten af skoven findes områder med tætte bevoksninger af A. pseudoplatanus småtræer (pers. obs.). Det er derfor sandsynligt, at udbredelsen af
A. pseudoplatanus i Bolderslev Skov vil øges i fremtiden, om end det er svært at forudsige
hvor hurtigt det vil foregå. Carpinus betulus vil fortsat være til stede i skoven, men siden der i
denne undersøgelse blev fundet begrænsede mængder af både frø og småplanter, anses det for
usandsynligt, at arten vil opnå dominans i kronelaget ud over det område i undersøgelsesområdet, hvor arten sandsynligvis oprindeligt er plantet. Jensen et al. (2004) forventer dog, at
udbredelsen af C. betulus generelt vil øges i Danmark i fremtiden pga. klimaændringer. Det er
muligt, at det også kan ske i Bolderslev Skov, hvis den begrænsede frøproduktion, som foreslået ovenfor, rent faktisk skyldes klimabegrænsninger. Problemer med rekruttering hos Q.
robur bekræftes, idet der kun blev fundet nyspirede småplanter, på trods af at der findes et
rimeligt antal modne Q. robur individer i undersøgelsesområdet. Selvom der hverken blev
fundet Tilia cordata eller T. platyphyllos småplanter, ser det alligevel ud til, at rodskud og
spiring fra væltede stammer fortsat vil sikre arternes tilstedeværelse i skoven.
Selvom Bolderslev Skov ligger forbindelse med et større skovområde omkring Aabenraa, virker udvekslingsmuligheder for flora og fauna effektivt afskåret af motorvej E45 (figur
2). Det virker usandsynligt, at skoven vil kunne udvides gennem naturlig spredning af træarter, da de omgivende arealer enten er opdyrket eller afgræsset helt op til skovbrynet. De åbne
områder, som findes i skoven, ligger imidlertid urørt og er overladt til naturlig succession, og
her er der bedre muligheder for rekruttering for skygge-intolerante og/eller tidlig-successions
arter, som ellers har det svært under det Fagus sylvatica dominerede, stærkt skyggende kronelag. Der er foretaget en basismonitering af opvæksten af træer i 2003 (Bak 2004), hvor området blev opdelt i 69 permanente prøvefelter. Heraf blev 25 prøvefelter udvalgt tilfældigt, og i
disse blev al træopvækst arts- og størrelsesbestemt samt mærket. Det er herefter muligt at foretage opfølgende undersøgelser af trævegetationen efter en årrække, og det giver en spændende mulighed for at iagttage naturlig, sekundær succession i området. Interessant nok udgjorde Fraxinus excelsior småplanter og småtræer 74 % af det totale antal afmærkede individer, og arten blev registreret i afstande op til 73 m fra skovbrynet. Det kan derfor med rimelighed forventes, at det første egentlige kronelag vil domineres af denne art. Der blev desuden
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fundet adskillige Quercus robur småtræer i afstande op til 50 m fra skovbrynet, så der findes
dermed mulighed for rekruttering af Q. robur i Bolderslev Skov. Dette kan være medvirkende
til, at arten fortsat vil kunne findes i skoven i fremtiden, på trods af artens ringe rekruttering
under lukket kronelag.

Forslag til yderligere undersøgelser i Bolderslev Skov
Følgende er en opsummering af forslag til yderligere undersøgelser, som kunne være nyttige
at udføre i Bolderslev Skov, for at opnå mere robuste data om frøspredning og rekruttering:
1. Indsamling af frø i flere på hinanden følgende sæsoner. Der er allerede indsamlet data
for sæson 2004/2005, og indsamlingen forventes at fortsætte i sæson 2005/2006.
2. Specifikke undersøgelser af fekunditeten hos de enkelte træarter. Dette kan f.eks. gøres ved at placere et større antal fælder under udvalgte træer.
3. Mere tilbundsgående undersøgelser af etablering og overlevelse af frøplanter. Undersøges forekomst og overlevelse af småplanter eksempelvis til næste år (sommer 2006),
vil man potentielt kunne opnå et robust grundlag for at relatere specielt de nyspirede
småplanter til frøregnen, da man på det tidspunkt vil være i besiddelse af data for frøregnen fra tre år i træk.
4. Direkte målinger af miljøparametre, f.eks. lys og jordbundsfugtighed, kombineret med
nye undersøgelser af urtelaget, med efterfølgende udregning af Ellenbergværdier for
miljøparametrene. Det vil ydermere være nyttigt, hvis målinger af miljøparametrene
foretages gennem hele vækstsæsonen, med start i det tidlige forår, hvor spiring og
etablering af småplanter initieres. Hvis man samtidig følger overlevelsen af specielt
nyspirede småplanter, vil man kunne undersøge, om eksempelvis udtørring af jordbunden har en negativ effekt på overlevelsen af småplanter.
5. Indhegning af udvalgte områder i undersøgelsesområdet for at udelukke eventuel
græsning fra rådyr og evt. mus. Dette vil kunne belyse hvor meget betydning græsningen har for etablering og overlevelse af småplanter. I områder med store tætheder af
vildt kan der forekomme omfattende skader på småplanter, og nedbidningen kan have
meget negativ virkning på rekrutteringen hos træarterne. Modrý (2004) fandt eksempelvis, at påvirkningen fra herbivorer var forskellige fra art til art, og undersøgelsen
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viste, at småplanter af F. sylvatica og T. cordata var mindst foretrukket (14-15 % skade), mens A. pseudoplatanus og i særdeleshed F. excelsior var udsat for kraftig nedbidning (alle endestillede skud væk, næsten 100 % skade). Dette bekræftes af Møller
& Staun (2001), som skriver om F. excelsior, at dens knopper efterstræbes af vildt,
mens mus kan volde store skader ved gnav på barken af unge træer.
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KONKLUSION
Efter indsamling af frø i Bolderslev Skov i foreløbigt to på hinanden følgende sæsoner står
det klart, at der er stor sæsonvariation i frugt- og frøsætning hos de syv undersøgte træarter.
Det er derfor nødvendigt at registrere frøproduktionen og frøspredningen over en årrække (57 år), hvis man ønsker at opnå et tilstrækkeligt grundlag for generaliseringer omkring arternes
sprednings- og etableringsbiologi.
Generelt gælder det for de tre matematiske modeller, at de er relativt robuste og giver
høje korrelationskoefficienter, hvis sample size er tilstrækkelig stor. Lognormal modellen var
generelt den bedste matematiske model i undersøgelsen, da denne model havde højest likelihood for spredningsenheder og frø hos Acer pseudoplatanus, Carpinus betulus, for spredningsenheder hos Tilia cordata samt for småplanter hos Acer pseudoplatanus, Fagus sylvatica, Fraxinus excelsior og Quercus robur. 2Dt modellen var den bedst beskrivende model for
spredning af spredningsenheder og frø hos F. excelsior og spredning af spredningsenheder for
Tilia platyphyllos. Der var ydermere en betydelig sæsonvariation i spredningsparametrene hos
F. excelsior, idet modelleringerne viste, at frø og spredningsenheder spredtes betydeligt længere væk fra ophavstræerne, hvis de blev udsendt efter løvfald i forhold til før løvfald.
Antallet af småplanter i undersøgelsen var som udgangspunkt ikke tilstrækkeligt stort til
at udføre de påtænkte statistiske analyser, da det var nødvendigt at summere de tre størrelsesklasser for at opnå rimelig pæne normalfordelte data. Dette fjernede mulighederne for at undersøge, om der er forskel på frøregnens og miljøfaktorernes indvirkning på småplanterne i de
forskellige størrelsesklasser. Analyserne af de summerede antal småplanter viste, at fordelingen af Acer pseudoplatanus og Fraxinus excelsior småplanter var positivt korreleret med primært frøankomsten og sekundært jordbundens fugtighed. Hvis prædation på frø er densitetsafhængigt, forventes en negativ sammenhæng mellem frøforekomst og frøplanteforekomst
(Houle 1992), så A. pseudoplatanus og F. excelsior frø og småplanter i Bolderslev Skov udsættes dermed tilsyneladende ikke for densitetsafhængig prædation. Sammenholdt med resultaterne fra de matematiske modelleringer af fordelingen af småplanter, kan jeg konkludere, at
der hverken findes afstands- eller densitetsafhængige effekter for A. pseudoplatanus og F.
excelsior småplanter. Generelt var forklaringsgraden i de statistiske modeller relativt lav, så
der er tydeligvis vigtige beskrivende faktorer, som endnu ikke er identificeret. Det vil desuden
styrke grundlaget for vurdering af, hvilke faktorer der påvirker fordelingen af småplanter i
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Bolderslev Skov, når der opnås komplette datasæt for frøregn og småplanter for flere af de
undersøgte træarter, eksempelvis Fagus sylvatica og Quercus robur.
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