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FORMANDEN HAR ORDET:

En forening i forandring
På sidste generalforsamling skete der et skifte i Dansk Pattedyrforening. Bestyrelsen blev forynget
og tilføjet en vis kvindelighed. Blandt de bestyrelsesmedlemmer, der var mødt op til mødet,
fortsatte to i bestyrelsen, mens fire indvilligede i at fortsætte i foreningens videnskabelige udvalg,
også kaldet visdomsudvalget!
Hjemmeside og arrangementer
Den nye bestyrelse er fuld af entusiasme og gå-på-mod. Vores ambitioner spænder vidt og ville
vokse møde for møde, hvis ikke vi fandt klaphesten frem. I løbet af efteråret 2003 kan vi byde
velkommen på foreningens nye hjemmeside www.pattedyrforening.dk. Vi arbejder også på at
kunne tilbyde arrangementer med pattedyr i fokus. Det traditionsrige pattedyrmøde vil vi
selvfølgelig også afholde fremover.
Hjælp os med fotos
I alt hvad vi foretager os er vi dog afhængige af vores medlemmers hjælp. Til hjemmesiden har vi
brug for masser af gode fotos af danske pattedyr. Vi bliver specielt glad for dit bidrag. Send dine
fotos pr. e-mail til foreningens adresse – se under praktiske oplysninger side 2. Vi har ikke
mulighed for at betale for brug af billeder, men vi vil selvfølgelig altid angive, hvem der har taget
billedet.
I de følgende sider præsenterer vi indholdet af det sidste pattedyrmøde på Vildtforvaltningsskolen.
God fornøjelse!
Bestyrelsens medlemmer og konstituering kan ses på side 2.
På bestyrelsens vegne
Marianne Ujvári
Formand
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Abstracts fra Pattedyrmødet
25. – 26. oktober 2002
Foredrag:
DANSK PATTEDYRATLAS
Marianne Ujvári
Zoologisk Museum, Universitetsparken 15, 2100 København Ø

Dansk Pattedyratlas er en kortlægning af
samtlige danske vildtlevende pattedyrs
udbredelse. Projektet løber fra september
2000 til september 2003. Fra starten er
Danmark blevet delt op i mere end 600
kvadrater á 10 x 10 km. I hvert enkelt
kvadrat undersøger vi forekomsten af

samtlige arter. Nogle arter er lette at
registrere i et kvadrat. Det gælder f.eks.
ræven (Vulpes vulpes). Andre arter er
komplicerede at lave udbredelseskort for.
Det gælder f.eks. skovmåren (Martes
martes), der i sit ydre er svær at skelne fra
husmåren (Martes foina).
Ansvarlige for Dansk
Pattedyratlas er
Zoologisk Museum,
København, og
Naturhistorisk
Museum, Århus. Bag
projektet står desuden
forskere fra Danmarks
Miljøundersøgelser,
Kalø, Fiskeri og
Søfartsmuseet,
Esbjerg, og Statens
Skadedyrlaboratorium,
Lyngby.

Rævens (Vulpes
vulpes) udbredelse pr.
januar 2003.

Vi samler registreringer af pattedyr fra
mange forskellige kilder. Vi får oplysninger
om observerede, trafikdræbte og dødfundne dyr fra offentligheden. Vi samar-
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bejder med landets konservatorer, jægere
og forskere. Og vi har oprettet et korps af
kvadratundersøgere, der udstyret med
fælder, hø og havre fanger mus og

spidsmus, registrerer arterne og derefter
slipper dyrene fri. Derudover har vi
igangsat specialundersøgelser for enkelte
arter, hvor vi kun har meget få data, og
hvor kilderne til at opnå data er fåtallige.
Det gælder birkemus (Sicista betulina),
hasselmus (Muscardinus avellanarius),
skovmår
(Martes
martes),
kanin
(Oryctolagus cuniculus) og forskellige
flagermus.

Vi har oplevet en stor interesse i
befolkningen. Pr. november 2002 havde vi
2.259 observatører i databasen, heraf er
de 350 kvadratundersøgere. Siden 21.
januar 2001 har vi haft 24.564 unikke
brugere på vores hjemmeside. Men der er
meget vi skal nå endnu. Vi håber derfor på
fortsat stor hjælp fra offentligheden,
således at vi kan lave det bedst mulige
atlas til glæde for os alle.

DE VILDE PATTEDYR OG BARRIERERNE I LANDSKABET
Aksel Bo Madsen1, Cino Pertoldi1, Vibeke Simonsen2 og Volker Loeschcke3
1)

2)

Danmarks Miljøundersøgelser, Afd. for Landskabsøkologi, Grenåvej 14, 8410 Rønde
Danmarks Miljøundersøgelser, Afd. for Terrestrisk Økologi, Vejlsøvej 25, 8600 Silkeborg
3)
Århus Universitet, Afd. for Genetik og Økologi, Ny Munkegade, 8000 Århus C

Mennesket
har
igennem
mange
århundreder ændret det danske landskab.
Dette fremstår i dag som et mosaikagtigt
kulturlandskab bestående af mange
forskellige fragmenter af oprindelig natur
omgivet af opdyrket land. De mest synlige
menneskeskabte barrierer i landskabet er
veje og jernbaner, som kan være mere
eller mindre effektive hindringer for
spredning af plante- og dyrepopulationer.
Andre barrierer som vandløb og søer samt
hav- og fjordområder er i stor udstrækning
skabt af naturen selv. Paradoksalt nok
fremmer udviklingen af veje og jernbaner
spredningsmulighederne for mennesker,
samtidig med at den reducerer spredningsmulighederne for planter og dyr. Et synligt
billede af barriererne i landskabet er de
trafikdræbte dyr på vejene. Indsamler man
data over antallet og fordelingen af
trafikdræbte dyr, fås også et tydeligt billede
af de barrierer i landskabet, som vejene
giver anledning til. Nogle arter undgår helt
vejene, da de er næsten uoverstigelige
barrierer. Umiddelbart kan disse ’naturlige’
grænser synes positive, idet dyrene så ikke
risikerer at blive trafikdræbt, men i stedet
isoleres dyrene på hver deres side af

vejen. Anvendelse af traditionelle metoder
som kraniometri (målbare og synlige
karakterer på kranier) og nye metoder som
DNA og isozymer ekstraheret fra friskt
materiale (blodprøver, muskel, nyre eller
levervæv) og fra museumsmateriale
(tænder og skeletmateriale) kan give os en
viden, som for bare nogle få årtier siden
blev betragtet som umulig at opnå. I
forbindelse med kompetenceopbygning i
Genetisk Økologi i Danmarks Miljøundersøgelser er foreløbig barrierevirkningen hos grævling og ræv belyst. Store
veje reducerer genflowet kraftigt mellem
populationer af grævlinger og mindre veje
giver anledning til en lavere genetisk
variation. Barrierevirkningen af motorvej
E45 for grævling kan i princippet
sammenlignes med Gudenåen. Og analyse
af DNA fra grævlinger tilbage til 1960 viser,
at den genetiske variation da var større.
Derimod synes vejanlæg ikke på samme
måde, at nedsætte genflowet hos ræve.
Sammenlignes ræve indsamlet i tre
regioner: Jylland, Storkøbenhavn og det
øvrige Sjælland er der tale om både
genetiske og morfometriske forskelle.
Ræve fra Storkøbenhavn er signifikant
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forskellige fra de andre regioner og dermed
også fra den øvrige del af Sjælland. Data
bekræfter, at ræve fra Storkøbenhavn må
betragtes som en isoleret population med
begrænset genflow til andre populationer.
Anvendelsen af genetiske metoder som
supplement til de økologiske undersøgelser er stærkt stigende i disse år.
Genetiske markører er specielt egnet til

påvisning af den effektive populationsstørrelse og spredning af gener og dermed
spredningsevnen for en art. De zoologiske
museers indsamling og dokumentation i
det 19’ og 20’ århundrede viser sig nu at
være af overordentlig stor betydning, og
der kan ikke opfordres nok til at denne
indsamling af nutidigt materiale fortsætter.

GENETIC STRUCTURE IN EUROPEAN OTTER (LUTRA LUTRA)
POPULATIONS: IMPLICATIONS FOR CONSERVATION
Cino Pertoldi1, Aksel Bo Madsen1 and Volker Loeschcke2
1)

Department of Landscape Ecology, National Environmental Research Institute, Rønde,
Denmark
2)
Department of Genetics and Ecology, University of Aarhus, Aarhus, Denmark

During the last century otter (Lutra lutra)
populations in central and west Europe
declined and survived in fragmented
patches, due to habitat alterations, chemical pollution and direct persecution. In this
study we used microsatellite markers to
describe the spatial pattern of genetic
diversity and subdivision in otters sampled
from eight populations in Europe. Genetic
diversity was moderately high within populations (expected heterozygosity ranging
from 0.45 to 0.77), and significantly partitioned among sampling locations (FST =
0.17; p < 0.001). A Bayesian cluster
analysis of individual multilocus genotypes
split the otters into seven genetically
distinct populations, which were partially
concordant with the geographical origin of
the samples. An assignment test of the
individuals to the populations showed that
the Danish and, to a lesser extent, the
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Spanish populations were unique and
distinct, while the other populations were
partially admixed. Bottleneck tests and
coalescent inference on past demographic
fluctuations, suggested that otter populations likely declined several thousand
years ago, but did not show evidence of
recent bottlenecks. Post-glacial founding
events and re-colonization of northern
Europe after the last glacial maximum, or
more recent population declines during dry
stages in the early Holocene in central
Europe, might have produced the population bottlenecks. Until a comprehensive
phylogeographic framework for otters in
Europe is available, we suggest that
recovery plans should favour the expansion of existing natural populations through
processes of re-naturalization of rivers and
wetlands.

BADGER (MELES MELES) IN A MOSAIC LANDSCAPE
M. Elmeros, A. B. Madsen and A. Prang
National Environmental Research Institute, Department of Landscape Ecology, Rønde,
Denmark

We studied spatial organisation and habitat
use by badgers (Meles meles L. 1758) in a
heterogeneous landscape in Mid-Denmark.
Ten radio-collared badgers were monitored
during 1997-1999. Home range size varied
between 2.96 km2 and 3.94 km2 with little
overlap (1-2 %) between individuals for
neighbouring social groups. Generally
badgers avoided agricultural areas. Individuals from a social group had similar home
ranges (95 % overlap) but habitat use
differed. Travelling distances up to 6.4 km
pr. night was observed. Males had larger
activity centres than females because of

higher investment in territorial defence and
parental care by females.
The relatively large home ranges and
nocturnal travelling distances indicate that
a heterogeneous Danish landscape comprising intensively managed large-scale
arable lands and forests provide few stable
food patches for badgers. We suggest that
the natural seasonal temporal and spatial
variability of food resources is enhanced in
areas dominated by intensively managed
arable lands and forests resulting in low
population densities of badgers.

TI ÅRS UNDERSØGELSER AF NATURNÆR SKOVDRIFTS
BETYDNING FOR GRÆVLINGEPOPULATIONEN I GRIBSKOV.
Janne Aaris-Sørensen
Saltrupvænge 19, 3230 Græsted

Som led i en landsdækkende undersøgelse
af grævlingebestanden begyndte jeg i 1992
at registrere antallet af grævlingegrave i
Gribskov, det daværende Esrum skovdistrikt (nu en del af Frederiksborg statskovdistrikt).
Gribskov dækker et areal på ca.60 km2, og
der blev registreret i alt 26 gravkomplekser,
hvoraf de 9 var beboede. Sammenlignet
med tidligere optællinger i lignende skovområder i andre dele af Danmark og i
udlandet, hvor man finder 0,5-1 beboet
gravkompleks/km2, ville man have forventet i størrelsesordenen 30-60 beboede
gravkomplekser i en skov som Gribskov.

Årsagen til bestandsnedgangen kan nok
tilskrives flere faktorer, hvoraf mekanisering og intensivering af skovbruget i
løbet af 1980'erne, samt det øgede
publikumspres, må nævnes som de
vigtigste. Gravkomplekserne graves helst
på en skråning i sandet morænejord eller i
kanten af en gammel grus- eller sandgrav.
Disse områder er i Gribskov ofte beplantet
med rødgran, og det må derfor formodes at
en hel del grævlingegrave uforvarende er
blevet forstyrret og helt eller delvist ødelagt
i forbindelse med den intensiverede
renafdrivning
af
rødgranområder
i
1980'erne, der fandt sted bl.a. på grund af
oprydning efter stormfaldet i 1981 og helt
frem til 1994, hvor den øgede fokus på
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ser og desuden fremstillet et lille hæfte
med retningslinier for, hvorledes man bedst
tager hensyn til grævlingegravene ved
afskovning. (Retningslinierne vil snart
kunne ses i deres fulde udstrækning på
skovdistriktets hjemmeside www.sns.dk/
frederiksborg). Første forsøg med renafdrivning efter disse retningslinier i et
område med mange grave gav meget gode
resultater, og metoden er nu standard på
distriktet.

grævlingegravene og dermed ændrede
skovningspraksis
slog
igennem
på
distriktet. Så sent som i marts, april og maj
1993 blev 4 ud af i alt 11 beboede
gravkomplekser helt eller delvist ødelagt
ved kørsel på gravkomplekset af
skovningsmaskiner og efterfølgende forladt. Vedrørende publikumspresset blev 35
km nye stier anlagt i 1980'erne, og
publikumsaktiviteterne steg til mere end det
dobbelte. Antallet af aktiviteter var størst
forår og efterår i grævlingernes yngle- og
brunstperioder og 31% af aktiviteterne
foregik ved nattetide.

Alt dette har – sammen med forbedrede
fourageringsmuligheder som følge af flere
vedvarende græsningsarealer i skoven –
givet en markant fremgang i antallet af
beboede gravkomplekser i Gribskov. Fra
de 26 grave i 1992 – hvoraf de 9 var
beboede – er der nu 46 gravkomplekser,
hvoraf de 27 er beboede.

I 1992, samtidig med de første optællinger
af grævlingegrave, besluttede man at
indføre en mere naturvenlig skovdrift på
Frederiksborg statskovdistrikt, og på baggrund af det ringe antal grævlinger i skoven
var man villig til at forsøge at gøre
skovdriften mere grævlingevenlig, hvilket jo
også falder helt i tråd med ånden i den
naturnære skovdrift. Forudsætningen for,
at man kan tage specielt hensyn til
grævlingerne i Gribskov, er naturligvis, at
man ved hvor de bor. Derfor har jeg
løbende forsynet skovdistriktet med opdaterede kort over de beboede gravkomplek-

For at lette overvågningen af gravene og
for at gøre det lettest muligt at tage hensyn
til gravkomplekserne ved fældning m.m., er
alle grave nu indtegnet i Mapinfo med
beskrivelse af, om de er beboede eller ej.
Oplysningerne kan bruges på de digitaliserede skovkort, og alle kort bliver
revideret en gang om året i forbindelse
med forårsoptællingen af gravene.

Grævlingegrave i Gribskov
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VANDRINGER OG DYKKEADFÆRD HOS DANSKE MARSVIN
- HVAD KAN SATELLITSENDERE FORTÆLLE OS?
Jonas Teilmann1, Rune Dietz1, Finn Larsen2, Genevieve Desportes3
og Bruno Mølgaard Geertsen3
1)

Danmarks Miljøundersøgelser, afdeling for Arktisk Miljø
2)
Danmarks Fiskeriundersøgelser
3)
Fjord & Bælt

Hvert år fanges flere tusinde marsvin som
bifangst i nedgarn der står på bunden.
Skov- og Naturstyrelsen har derfor udarbejdet en handlingsplan med henblik på at få
større kendskab til marsvin, og derved
finde måder som kan mindske denne
bifangst. I den forbindelse har en række
forskningsinstitutioner siden 1997 undersøgt marsvins vandringer og dykkeadfærd.
En effektiv måde at studere marsvinets liv
er ved at sætte satellitsendere på dyrene,
som kan måle hvad dyrene laver og hvor
de befinder sig og sende disse informationer til forskerne via en satellit. Det sker
jævnligt at et eller flere marsvin forvilder sig
ind i fiskernes bundgarn, hvor de bliver
fanget, men ikke drukner. Fiskerne kontakter herefter forskerne som så rykker ud
med det samme. Ved ankomsten til bundgarnet bliver marsvinet taget ombord på
skibet og får monteret en lille satellitsender
på rygfinnen. Fra det øjeblik marsvinet

bliver sat tilbage i vandet, kan det følges
fra computeren hjemme på kontoret, og
gennem de seneste 5 år har vi på den
måde fulgt 52 marsvins vandringer i de
danske farvande. Resultaterne viser bl.a.
at der er 2 bestande af marsvin i de danske
farvande. En i Skagerrak og Nordsøen
(marsvinenes positioner vist med mørke
prikker på figuren) og en i de indre danske
farvande (marsvinenes positioner vist med
lyse prikker på figuren). De to bestande
adskilles omkring Læsø. Dykkedata viser
bl.a. at dyrene dykker mere om efteråret og
vinteren, sandsynligvis fordi de skal have
opbygget et tykt spæklag der skal holde
kulden ude. Desuden viser data at
marsvinene kan dykke i op til 8-9 minutter,
men at de fleste dyk dog varer mellem 1-2
minutter. Yderligere information om
projektet
kan
findes
på:
http://havpattedyr.dmu.dk, hvor du også
kan følge marsvinenes vandringer online.
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VINDMØLLER OG SÆLER VED RØDSAND – WEBKAMERA,
SATELLITSPORING OG FLYTÆLLINGER
Susi M. C. Edrén, Jonas Teilmann, Oluf Damsgaard og Rune Dietz
Danmarks Miljøundersøgelser, Frederiksborgvej 388, 4000 Roskilde

Rødsand syd for Lolland/Falster er det
vigtigste tilholdssted og yngleområde for
spættede sæler i hele Østersøen. Området
omkring Rødsand har også den største
bestand af gråsæler i Danmark.
Mellem 2002 og 2003 vil Energi E2 med
SEAS Wind Energy Center som totalrådgiver bygge en havbaseret vindmøllepark, 4 km syd for Rødsand sælreservat på
i alt 72 vindmøller. Selve anlægsfasen vil
være forbundet med en stor aktivitet samt
en del støj i området, som evt. kan have en
påvirkning på sælernes adfærd. Den
færdige vindmøllepark vil kunne forårsage
støj både over og under vand når vingerne
drejer rundt, hvilket ligeledes kan have en
indvirkning på sælernes adfærd såvel som
tilstedeværelsen af møllerne.
Formålet med studierne ved Rødsand er
derfor at undersøge sælernes adfærd,
antal og de steder, hvor sælerne går på
land i området ved Rødsand før, under og
efter konstruktionen af vindmølleparken.
Satellitsporing af sælerne har vist, at de
spættede sæler er stationære omkring
Rødsand med en radius på ca. 50 km,
mens gråsælerne migrerer mellem Rødsand, Saltholm, Falsterbo, Öland og nord
på til syd for Stockholm langs den svenske
østkyst samt flere steder i Estland, hvor de
menes at yngle. Enkelte af gråsælerne
gæstede desuden Tyskland og Letland.
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Flytællingerne viser, at antal af sæler på
land i august måned har været stigende
indtil år 2000 med i alt 120 sæler, men er
faldet med 27% i 2002. Dette skyldes højst
sandsynligt at sælbestanden i 2002 blev
ramt af en omfattende sældød.
En tredje metode er videoovervågning at
sælreservatet, hvor vi er on-line med
reservatet i de lyse dagtimer. To højopløseligheds-kameraer er monteret på en 6
m høj mast ca. 600 m fra sælernes foretrukne landgangssted. Videoovervågningen
er stadig i en opstartsfase, så det er på
nuværende tidspunkt svært at sige noget
om de endelige resultater.
Selve vindmølleparken ser ikke ud til at
ligge inden for sælernes vigtigste fødesøgningsområder, da satellitsenderne har
vist, at de kun sjældent opholder sig i
området hvor vindmølleparken er planlagt
opført. I kraft af at denne bestand af
spættede sæler kun færdes inden for et
begrænset område syd for Lolland/Falster,
vil de være mere udsat for en evt.
påvirkning
fra
vindmølleparken
end
gråsæler, der benytter meget større
områder og derfor har alternative landgangspladser og fødesøgningsområder.
Derimod kan man sige, at ønsker man at
gråsælen igen skal yngle i Danmark, er
Rødsand af meget stor betydning og
forstyrrelser
kan
måske
forhindre
gråsælerne i at reetablere sig.

AKUSTISK SPORING AF MARSVIN I DANSKE FARVANDE
Oluf Damsgaard Henriksen1, Jonas Teilmann1, Jacob Carstensen2, Henrik Skov3
1)

Danmarks Miljøundersøgelser, Afdeling for Arktisk Miljø, Frederiksborgvej 399, 4000
Roskilde
2)
Danmarks Miljøundersøgelser, Afdeling for Marin Økologi, Frederiksborgvej 399, 4000
Roskilde
3)
Hedeselskabet HME as, Ringstedvej 20, 4000 Roskilde

Formål: At opstille moniteringsprogrammer
der kan påvise langsigtede ændringer i
marsvineaktivitet
i
forbindelse
med
udbygning af danske og tyske havmølleparker.
Danmarks
Miljøundersøgelser
har
i
samarbejde med Ornisconsult (nu Hedeselskabet HME) udført base-linestudier af
den relative tæthed af marsvin i danske og
tyske farvande hvor der skal bygges
havbaserede vindmølleparker – f.eks.
Nysted Havmøllepark ved Gedser og
Horns Rev Havmøllepark ved Blåvandshug.
Sporingen af marsvin foregår ved at logge
dyrenes sonaraktivitet med specielt
designede akustiske dataloggere (kaldet
T-PODs), udlagt permanent i selve
mølleområderne og tilstødene referenceområder.
Moniteringsprogrammet
er
opbygget som et dobbelt BACI design
(Before-After-Control-Impact) hvor sonaraktiviteten før/under og før/efter byggeriet

bliver sammenlignet imellem mølleområderne og de tilstødende kontrolområder.
Base-linestudierne, der har forløbet et år,
har vist at man i højtæthedsområder som
f.eks. på Horns Rev kan påvise en
signifikant 10 % ændring i den relative
tæthed i løbet af et års monitering under
anlægsarbejdet og et års monitering efter
anlægsarbejdet.
I lavtæthedsområder som f.eks. i f.eks. den
tyske del af Østersøen vil det tage mere
end ti år at påvise en tilsvarende ændring.
Tekniske rapporter om projekterne kan
findes på de danske bygherrers hjemmesider:
SEAS / EnergiE2: http://www.seas.dk
TechWise / Elsam: http://www.hornsrev.dk
Kontakt e-mail: odh@dmu.dk

EFFEKTER AF GRÆSNINGSTRYK PÅ POPULATIONER AF
SMÅPATTEDYR
Niels Martin Schmidt1, Henrik Olsen1 og Herwig Leirs2
1)

Den Kgl. Veterinær- og Lanbohøjskole, Institut for Økologi, Sektion for Zoologi,
Thorvaldsensvej 40, 3. 1871 Frederiksberg
2)
Statens Skadedyrlaboratorium, Afdeling for Pattedyr, Skovbrynet 14, 2800 Kgs. Lyngby

Ferske enge plejes i dag ofte vha.
græssende husdyr. På trods af den
hyppige anvendelse af dette plejetiltag er
egentlig viden om plejens effekter på små

pattedyr meget begrænset. Vi undersøgte
derfor effekterne af græsningstryk på en
række arter af småpattedyr, men med
specielt fokus på Nordmarkmus (Microtus
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agrestis) og Almindelig spidsmus (Sorex
araneus), vha. levendefangende fælder.
På to enge ved Fussingø Gods fangede vi i
alt 1952 individer af småpattedyr, fordelt på
10 arter . Vi kunne ikke påvise nogen effekt
af græsningstryk på diversiteten af småpattedyr, hvorimod græsningstrykket havde en
markant effekt på biomassen af småpattedyr generelt, samt på populationsstørrelserne af Nordmarkmus og antallet af
Almindelig spidsmus. Vi fandt en overordnet signifikant negativ korrelation mellem
den maksimale biomasse af småpattedyr
og græsningstryk, men de mere detaljerede analyser viste at et lavt græsningstryk
på godt 400 kg græssende dyr per hektar
generelt var det mest fordelagtige for
småpattedyrene. Endvidere var denne
negative effekt tilsyneladende uafhængig

af hvilken husdyrart som anvendtes som
græsser. På folde med et græsningstryk på
ca. 400 kg/ha var biomassen af småpattedyr lige så stor eller større end den
uafgræssede kontrol og folde med højere
græsningstryk. Endvidere syntes både
Nordmarkmus og til dels også Almindelig
spidsmus, at klare sig bedre her mht.
generel fysisk tilstand, reproduktion og
muligvis også overlevelse på disse folde.
Effekterne af græsningstryk på småpattedyrene på de to ferske enge var markante,
og disse effekter vil kunne få konsekvenser
op gennem fødekæden. Den fremtidige
pleje bør derfor være mere helhedsorienteret, og inddrage de mulige effekter
på småpattedyrene for derigennem at
kunne pleje sig til en generelt rigere fauna,
også på de højere trofiske niveauer.

EFFEKT AF GRÆSNING OG HØSLÆT PÅ
AREALANVENDELSE HOS NORDMARKMUS,
MICROTUS AGRESTIS.
Thomas Lisborg1,2 , Henrik Olsen1 & Herwig Leirs2
1)

Sektion for Zoologi, Landbohøjskolen 2) Statens Skadedyrlaboratorium

På arealer der plejes vha. græsning og
høslæt med botanisk artsrigdom for øje,
søges den årlige produktion af plantebiomasse omsat eller fjernet, således at
der ikke akkumuleres plantemateriale.
Nordmarkmusen, Microtus agrestis responderer på denne reduktion af plantemateriale og skjul med ændret arealanvendelse og adfærd.
Vi undersøgte, ved brug af ”levendefangst” fælder og mærkning med radiosendere markmusens anvendelse af mikrohabitater på en eng ved Fussingø, Randers. Engen var opdelt i en uafgræsset
fold, samt fire folde afgræsset af får eller
kvæg med hhv. højt eller lavt græsningstryk.
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Antallet af fangster af markmus faldt med
en stigende andel lavt græs omkring
fælderne. Antallet af fangster aftog ligeledes med stigende afstand fra tæt
vegetation langs foldenes hegn. Variationen i vegetationshøjden virkede positivt
på antallet af fangster, formentligt grundet
det fordelagtige i samtidig adgang til både
skjul og frisk vegetation, egnet til føde. I
”patches” af høj vegetation steg antallet af
fangster med stigende patch-størrelse.
Der var ikke forskel mellem kønnenes brug
af habitater, ligesom der ikke fandtes
forskel i mikrohabitat anvendelse mellem
folde eller over månederne, juli til oktober.
Der blev ikke fundet forskelle i mikrohabitaternes vegetationsstrukturer mellem

kerneområderne af markmusenes aktivitetsområder og i randen af aktivitetsområderne.
Et indeks over aktivitetsområdernes størrelse beregnet på baggrund af fældefangster, viste at aktivitetsområderne var
større i en fold med lavt græsningstryk end
i en uafgræsset fold. Markmus mærkede
med radiosendere havde modsat mindre
aktivitetsområder i en fold med højt græsningstryk end i den ugræssede fold. Det
argumenteres at forskellen i størrelse af
aktivitetsområder mellem foldene er relateret til typen af fragmentation, tilstedeværelsen af korridorer og afstanden mellem
patches.
Høslæt er et almindeligt brugt værktøj i
forvaltningen af enge. Inden høslæt mærkede vi hun-markmus med radiosendere.

Alle individer overlevede høslættet og
etablerede hurtigt nye aktivitetsområder på
uslåede arealer. Dødeligheden af unger
forventes derimod at have været betydelig.
Formentlig er dødeligheden af markmus i
forbindelse med høslæt stærkt afhængig af
de omgivende arealers egnethed som
habitat for de flyttende dyr.
Forvaltningen af enge sker sjældent med
henblik på pleje af småpattedyr. Men
numeriske sammenhænge mellem markmusen og dens prædatorer gør at plejetiltag som fremmer vilkårene for markmus
og andre småpattedyr bør overvejes. På
baggrund af de opnåede resultater anbefales at en sådan forvaltning udmøntes i
lav græsningsintensitet, rotation af arealer
med høslæt samt mindre folde med tæt
vegetation langs kanterne.

BIODIVERSITET AF SMÅPATTEDYR I DET ÅBNE LAND
Tine Sussi Hansen & Thomas Secher Jensen
Naturhistorisk Museum, Universitetsparken, Bygning 210, 8000 Århus C

Forekomsten af småpattedyr blev undersøgt med det formål at beskrive biodiversiteten af småpattedyr i det åbne land.
Undersøgelsen fandt sted fra foråret 1997
til efteråret 1999 og blev foretaget i Rønde
kommune på Djursland og i Bjerringbro og
Hvorslev kommuner i Midtjylland. Forekomsten af småpattedyr blev registreret
ved fældefangst i 6 fangstperioder (forår
1997, efterår 1997, sommer 1998, efterår
1998, sommer 1999 og efterår 1999).
Fælderne blev opsat i en lang række
forskellige biotoptyper: Brak, græs i
omdrift, græs udenfor omdrift, græskanter,
levende hegn, højskov, juletræskulturer,
lysninger, pløjemarker, raps-, roe-, hvedemarker, småbiotoper, stubmarker og i
ærter.

I alt blev 4.541 dyr fanget med en
fangstintensitet på i alt 28.900 fældedøgn.
Disse fangster fordelte sig på 12 arter:
Skovmus Apodemus sylvaticus, halsbåndmus A. flavicollis, dværgmus Micromys
minutus, lys husmus Mus musculus
musculus, brun rotte Rattus norvegicus,
rødmus Clethrionomys glareolus, alm.
markmus Microtus agrestis, sydmarkmus
M. arvalis, alm. spidsmus Sorex araneus,
dværgspidsmus S. minutus, vandspidsmus
Neomys fodiens samt brud Mustela nivalis.
Generelt fangedes færrest arter på de
dyrkede arealer (ex. hvede, pløje, raps,
græs i omdrift) og flest arter på de ekstensive eller udyrkede arealer (ex. græs
udenfor omdrift, levende hegn, brakmarker,
småbiotoper). Samtidig var de relative
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populationstætheder højest på de ektensive eller udyrkede arealer.
Nogle arter (fx skovmus og dværgmus)
forekom både på de dyrkede arealer og
ekstensive eller udyrkede arealer, mens
andre arter (fx alm. markmus, rødmus og
vandspidsmus) kun var at finde på de
ekstensive eller udyrkede arealer.

For de fleste arter er de ekstensive og
udyrkede arealer af meget stor betydning i
det åbne land. Hvor biotoptyper som enge,
brakmarker og småbiotoper er vigtige
levesteder for mange småpattedyrarter,
tjener biotoptyper som levende hegn og
græskanter langs vandløb, marker mm
også som levested, men i særdeleshed
som vigtige spredningsveje til de foretrukne
levesteder i det åbne land.

SMÅPATTEDYR I KULTURLANDSKABET
Thomas Secher Jensen & Tine Sussi Hansen
Naturhistorisk Museum, Ole Worms Allé 210, 8000 Århus C

Småpattedyrfaunaen i kulturbetingede
habitater, dvs habitater under indflydelse af
menneskelig aktivitet på grund af landbrug,
skovbrug eller græsning er blevet undersøgt ved transektfangster i perioden 19972000 i forskellige landbrugsområder og i
1997-2002 i halvkultur områder domineret
af græsning. Desuden er fangst-genfangst
undersøgelser foretaget i en række småbiotoper i både landbrugslandet og
skovene. Radiotelemetri studier er blevet
gennemført med alm. markmus Microtus
agrestis i både agerland, skovlysninger og
græsland.
Artssammensætningen i ovennævnte habitater er beskrevet andetsteds (Hansen &
Jensen, disse abstracts).
På landskabsniveau viste småbiotoperne
sig at være steder med høj diversitet af
småpattedyr, og hvorfra tilstødende habitater kunne koloniseres. Andelen af småbiotoper, der var besat af en given art,
varierede betydeligt gennem sæsonen. Der
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var klare effekter af småbiotopernes størrelse, idet tætheden af småpattedyr var
højest, turnover rate lavest og rekruttering
af unger højest i de større arealer.
Markmusenes spredningsmønstre i det
åbne land var generelt begrænset til
bevægelser inden for biotopen, idet det kun
sjældent hændte, at individer bevægede
sig ud på tilstødende åbne marker. I skov
var bevægelser mellem lysninger mere
hyppige, formodentlig fordi der undervejs
var bedre dækningsmuligheder. I halvkultur
områder flyttede markmus bort fra
græssede områder, når kvæget blev
sluppet ud.
Baseret på disse resultater er markmus
blevet anvendt som modeldyr i en landskabsmodel, der på individbasis beskriver
effekten af bl.a. forskellige dyrkningsformer, afgrødetyper, arealanvendelse og
dyrkningspraksis på artens populationstørrelse, populationsfluktuation, rumlige
fordeling og spredningsmønster.

HABITAT SELECTION AND FEEDING ECOLOGY BY THE
COLLARED LEMMING
Thomas B. Berg
Dept. Arctic Environment, National Environmental Research Institute & Dept. Population
Ecology, Inst. Zoology, University of Copenhagen

Phase-dependent spatial dynamics in a
high arctic lemming population shows that
the optimal winter forage area was more
than twice as big as the summer forage
habitat given that the estimation of habitat
size is valid. Considering the various time
used within the summer and winter habitat,
the area per day seems to be equal. There
are, though, remarkable differences.
Lemmings re-use their burrow systems for
many years and hence affect the surrounding vegetation intensively. New winter
nests are built every winter on new spots,

and hence herbivore effects on the
vegetation were assumed to be much more
dispersed. These differences in herbivory
intensities may result in higher levels of
secondary plant metabolites in summer
forage compared with winter forage. In
addition, predation pressure is several fold
higher during summer than during winter.
Some population phase dependence on
habitat use seems to be present, as less
preferred habitats are used more than
expected only during peak density phases.

female S. arctica
2

0

Ln(consumption (g/h))

Ln(consumption (g/h))

Dryas spp.

-1
-2
-3
-4
-5
0

20
40
60
80
Catechin concentration (mg/g)

100

1
0
-1
-2
-3
-4
-5
0

50
100
Catechin concentration (mg/g)

150

Figures. Relation between loge-transformed consumption rate and catechin concentration (adjusted for DOY
and start weight). Open circles represent control samples and filled circles represent pooled samples from
simulated herbivory treatment. Regression lines are derived from the species-specific models in GLM model
4 including the independent variables: DOY (X2), catechin concentration (X5) and start weight of the served
food plant (X6), coefficients in bold are significant (p < 0.05):
Dryas sp.: ln(consumption rate) = 6.157 - 0.036X2 - 0.031X5 + 0.033X6
Female S. arctica: ln(consumption rate) = 17.346 – 0.094X2 – 0.444X5 + 0.167X6 + 0.002X2*X5

Four food plants and their ability to produce
secondary
defence
metabolites
in
response to simulated herbivory (treated

plants) have been examined. Dryas spp,
Arctic blueberry and female Arctic willow
responded positively to the simulated
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herbivory and accumulated more catechin
during the growing season than the
controls. Feeding trials were used to see
whether or not the lemmings were able to
detect these defence substances and as a
result select those leaves containing less
catechin. During summer, collared lemmings select against Arctic blueberry and
hence the amount eaten was too small to
detect any difference in consumption ratio
between treated and control food. On the
other hand, lemmings displayed a significantly higher consumption ratio of the
control food plants compared with the
treated plants of Dryas spp. and female
Arctic willow. Considering some limitations

of the experiment (the use of pseudo
replicates) the results showed that the
plant defences were detectable by the
collared lemming and hence that this may
affect their forage behaviour. As lemmings
browse heavily on plants in close proximity
to their burrows, and as the simulated
herbivory did induce increased levels of
catechin, it might be assumed that
lemmings experience lower quality of food
close to their burrows compared with food
plants further away. The forage behaviour
is hence a trade off between the increased
time spent on forage and the risk of
predation.

STATUS OVER HASSELMUSENS FOREKOMST OG
LEVEVILKÅR I DANMARK
Helle Wilhelmsen
Zoologisk Museum, Dronningemaen 30, 5700 Svendborg

Hasselmusen, hørende til gnavergruppen
Gliridae, er den eneste repræsentant for
denne gruppe i Danmark, og dens postglaciale indvandring rækker øjensynligt
tilbage til omkring 10.000 år f.Kr., samtidig
med fremdriften af løvskoven og under
indflydelse af et varmere klima. Dengang
var udbredelsen sikkert større, fordi arten
foretrækker et skovmiljø med høj plantediversitet af løvtræer, lysninger med
foryngelse, mange forskellige aldersklasser
og etagering samt en rig undervegetation
af urter, bærbuske og hjemmehørende
træer med rig frugtsætning. Disse forhold
sammenholdt med et gunstigt lokalt
mikroklima begunstiger artens krav til
skjulested, fourageringsmuligheder og
yngleplads.

gede muligheder for spredning og rekolonisering, har sammen med et køligere og
mere fugtigt klima har betydet, at hasselmusen har fået reducerede levebetingelser.

Intensive skovdriftsformer, forvaltning af
det åbne land og skovmiljøer, anvendelse
af monokulturer, satsning på nåletræarter
og landskabsbarrierer i form af bebyggelse
og trafikale anlæg, der giver dyret forrin-

I Danmark er der inden for de 30 år
foretaget flere undersøgelser over hasselmusens udbredelse og generelle biologi.
Dette gælder et litteraturstudium og spørgeskemaundersøgelse over udbredelse
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Det er vanskeligt at estimere, hvordan
hasselmusen har klaret sig i takt med disse
ændringer, eftersom der ikke findes ældre
undersøgelser over arten herhjemme, men
i dag regnes hasselmusen for at være ét af
vore sjældneste arter herhjemme, kun
kendt for visse skovområder i Danmark,
samtidig med at dens forekomst herhjemme regnes for at være nordgrænsen
for udbredelsesområde, ligesom det
gælder for udbredelsen i det sydlige
England og Sverige.

sammen en særundersøgelse af en
population på Sydfyn fra 1970-erne, - en
undersøgelse fra 1980-86 og 1989-1992
over forekomsten på Sjælland, Fyn og dele
af Jylland, kombineret med et kasseprojekt
på Midtsjælland, samt fra 2001-2003
særundersøgelser i visse amter (Vejle,
Storstrøm, Vestsjælland) og deltagelse i
kortlægning fra Dansk Pattedyratlas.
Undersøgelsesmetoden består i gennemgang til fods af skovområder i transsekter
med en indbyrdes afstand af 10x10 m og
minimum 2 undersøgelser/ skovområde i
de løvfrie perioder om året på jagt efter
sportegn
efter
hasselmus
(primært
sommerreder). Derudover er der siden
2001 opsat ca. 1000 kasser som opholdsog yngleplads for hasselmus i skovområder
på Fyn, Sjælland og i Jylland. Kasserne
tjener dels som studieobjekt for demografiske og genetiske undersøgelser af
hasselmuspopulationer,
slægstskabsforhold, bottleneckeffekt og følger af fragmenteringsproblemer, dels at være et redskab
til forbedring af levebetingelser og pædagogiske værktøjer til formidling om hasselmusens levevilkår.

Generelt har hasselmusen formået at
bibeholde populationer i et antal skove i
Danmark, nye fundsteder er kommet for
dagen, - nogle i nye egne af tidligere
kendte udbredelsesområder og i nye
habitattyper, men der er indikatorer, der
tyder på…

Trods hasselmusen er totalfredet, rødlistet
og opført på IUCN´s liste fra 2000, samt
beskyttet af EU-habitatdirektivet og Bernkonventionen, de seneste år omfatning af
bl.a. en handlingsplan for forvaltning og
sikring af dens levesteder, samt amtslige
tiltag til overvågning af arten, pilotprojekter
i form af kasseopsætninger, og konkrete
aktionsplaner i bl.a. en aktuel trafikal
anlægssag, tyder de foreløbige undersøgelser over forekomsten herhjemme
sammenholdt med tidligere resultater på
følgende:

Trods de ovennævnte indsatsområder er
bevaringsstatus for arten endnu uvis. Ifølge
en statusopgørelse Fra DMU, 2000
vurderedes ca. 38% af daværende kendte
lokaliteter som værende ugunstige, men at
status for arten i øvrigt er usikker. Derfor er
hasselmusen ikke automatisk sikret uden
aktive, lokale tiltag suppleret med fortsatte
studier og viden vedrørende slægtsskabsforhold, spredningsstrategier, rekolonisering, således at disse indsatsområder
handlingsmæssigt kan være mest hensigtsmæssige og langsigtede.

•
•
•

•
•

At forekomsten af hasselmus i visse
lokalområder er blevet mere
indskrænket
At visse kerneområder rummer
færre mulige levesteder end
sammenlignet for 20 år siden
At hasselmusen flere steder lever i
mindre marginalområder (f.eks.
levende hegn, småbiotoper,
randpartier af større kulturer, ”vilde
hjørner” i det åbne land, - på mindre
områder end, hvad der traditionelt
regnes for at oppebære levedygtige
bestande
At mange habitater er for små og
isolerede
At lokale bestande levesucces er
betinget af stedlige skovdyrkningsog plejetraditioner
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ALDERSBESTEMMELSE HOS RÅDYR
Toke Thomas Høye
Afdeling for Populationsøkologi, Zoologisk Institut, Københavns Universitet,
Universitetsparken 15, 2100 København Ø

Aldersbestemmelse udgør et centralt
problem i studier af længerelevende arter.
Hos drøvtyggere har graden af slid på
kindtænderne længe været brugt som mål
for dyrets alder. Når den lyse emalje er
slidt ned bliver den mørkere dentin synligt
og der opstår karakteristiske mønstre i
tyggefladerne. Disse mønstre ændrer sig
med alderen efterhånden som tænderne
bliver mere og mere slidt. Det har været
udbredt at bruge en ”ekspert” til at forestå
aldersvurderingen. Alternativt har man
brugt et såkaldt ”jaw board”, som er en
samling af kæber i forskellige aldre, hvor
man har kendt den nøjagtige alder på hvert
enkelt individ. Dette har da fungeret som et
søgebillede, som man har kunnet
sammenligne med slidmønstrene på kæber
med ukendt alder. Begge fremgangsmåder
er problematiske fordi resultatet er
afhængig af den person der vurderer
alderen.
Flere faktorer influerer på graden af slid.
Her kan nævnes individuelle forskelle i
hårdheden af tandemaljen, forskelle i
fødens sammensætning mellem individer
eller bestande og fødeknaphed, som
resulterer i at vegetation bides tættere ved

jordoverfladen og dermed øger tandsliddet
ved indtagelse af mineralske jordpartikler.
Ikke desto mindre har kun et enkelt studie
nærmet sig disse hypoteser ved at
sammenligne tandsliddet mellem forskellige bestande ud fra individer med kendt
alder. Netop anvendelsen af kendt alder
materiale er altafgørende for at kunne
vurdere en aldersbestemmelsesmetodes
nøjagtighed.
En ny, simpel og objektiv metode til
aldersbestemmelse af rådyr baseret på
493 kæber fra individer med kendt alder er
her præsenteret1. Metoden anvender
slidkarakterer, som alle er defineret
således at de enten er tilstede eller ikke er
tilstede i et givet tandsæt. Frekvensen af
de enkelte karakterer er bestemt for hver
aldersklasse blandt gruppen af individer
med kendt alder og danner baggrund for et
pointsystem, som angiver den mest
sandsynlige aldersklasse som et individ
tilhører udfra de slidkarakterer individet
udviser1.
En nærmere beskrivelse af dette studie er
til vurdering i et internationalt tidsskrift1 og
interesserede kan henvende sig til
forfatteren for yderligere information.

1. Høye, T.T. 2003. A novel ageing procedure for roe deer based on known age individuals. Wildlife
Biology. (in review).
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RÅDYR OG TRAFIK PÅ KALØ
Allan Prang1, Aksel Bo Madsen2 & Helmuth Strandgaard3
1)

Danmark og Grønlands Geologiske Undersøgelse, Geologisk Datacenter
Øster Voldgade 10, 1350 København K, email: ap@geus.dk
2)
Danmarks Miljøundersøgelser, Afd. For Landskabsøkologi, Grenåvej 14, 8410 Rønde,
email: abm@dmu.dk
3)
Lyngvej 1, 8410 Rønde

Formålet med denne undersøgelse var at
udpege de vigtigste faktorer som årsagen
til trafikdrab blandt rådyr Capreolus
capreolus i Danmark, samt komme med
forslag til forvaltningstiltag, som kan medvirke til at reducere antallet af trafikdræbte
rådyr.
Undersøgelsen er baseret på data fra 115
trafikdræbte rådyr fra Kalø Gods på
Djursland i perioden 1956-1985. Der blev
ikke fundet nogen signifikant sammenhæng mellem antallet af trafikdræbte rådyr
og den gennemsnitlige daglige biltrafik.
Derimod varierede antallet af trafikdræbte
rådyr signifikant mellem årstiderne. Kollisionerne mellem trafik og rådyr var
signifikant klumpet fordelt, med flest trafik-

drab på strækninger med tæt vegetation.
Risikoen for at blive trafikdræbt var størst
for unge og gamle dyr. Signifikant flere
voksne råer, voksne bukke og subadulte
bukke blev trafikdræbt, end der kunne
forventes ved en tilfældighed. Ligeledes
blev signifikant flere dyr trafikdræbt i år,
hvor markerne op til vejene var uden
vegetation/afgrøder om vinteren.
Vi foreslår, at følgende tiltag kan tages i
anvendelse for at mindske risikoen for
trafikdrab blandt rådyr: øge arealet med
vintersæd eller vintergrønne marker, fjerne
vegetation langs vejene og reducere
trafikhastigheden i højrisiko områder. For
yderligere læsning kan der henvises til
Madsen, Strandgaard & Prang (2002) 1).

Litteratur:
1. Madsen, A.B., Strandgaard, H. & Prang, A. 2002: Factors causing traffic killings of roe deer Capreolus
capreolus in Denmark. - Wildl. Biol. 8: 55-61.

ROVDYRSCENTRET "THE BIG FOUR OF SCANDINAVIA"
Rie Stagegaard
Rovdjurscentret The Big Four, Nygård 7, 680 50 Ekshärad, Sverige
rie@bigfour-scandinavia.com

Rovdyrscentret "The Big Four" er et
kombineret informations-, forvaltnings- og
forskningsprojekt om de fire største
Skandinaviske rovdyr, bjørn (Ursus actos),
ulv (Canis lupus), los (Lynx lynx) og jærv
(Gulo gulo). I dag er alle fire arter fredet i
Sverige. År 2000 vedtog den svenske
rigsdag, for første gang i historien, en
samlet rovdyrspolitik, som efterhånden er

godt implementeret i den svenske lovgivning.
Rovdyrspolitikken
har
som
hovedmål at skabe det rette grundlag for,
at de fire arter kan leve i Sverige både i
dag og i fremtiden.
1.
Rovdyrstammernes
størrelse
i
Skandinavien 2001/2002 er: Ulv: 92-107
individer hvoraf 81-91 levede i Sverige,
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rovdyrspolitikkens første mål er en
population på 200 ulve i Sverige; Bjørn: ca.
1 000 individer, næsten alle fandtes i Sverige, rovdyrspolitikkens mål er 1 000 bjørne
i Sverige; Jærv: ca. 500 individer, 280-370
havde hjemme i Sverige, politikken stiler
mod ca. 400 jærve i Sverige; Los: ca. 2
000 individer hvoraf ca. 1 500 opholdt sig i
Sverige, hvad svarer til det mål som rigsdagen har sat for den svenske jærvstamme.
Den nye svenske rovdyrspolitik fører en
masse opgaver med sig, som berører både
forvaltnings-, informations- men også forskningsverdenen. For eksempel skal myndighederne nu have en handlingsplan for,
hvad de vil gøre, hvis Hr. Persson en dag
møder en bjørn ved sin skraldespand. Der
skal findes en mulighed for Hr. Persson for
at få information om, hvad han skal gøre,
når han står øje mod øje med bjørnen
o.s.v.

startede i år 2000. Centret er dels et
besøgs- og dels et oplevelsesanlæg, som
er specialiseret i at informere om de store
rovdyr. Med bl.a. en udstilling, ekskursioner, foredrag og undervisningsprogrammer henvender centret sig til både lokale
folk og til turister. Ud over denne informationsdel er der tilknyttet både forvaltnings- og forskningsopgaver til centret.
Forvaltningsopgaver er f.eks. inventering af
rovdyrstammerne i regionen samt tilsyn
med rovdyrskadede husdyr. Personale på
Rovdyrscentret udfører også feltarbejde for
Det Skandinaviske Ulveforskningsprojekt
(SKANDULV) som f.eks. radiopejling af
radiomærkede ulve og sporingsarbejde.

Rovdyrscentret
”The
Big
Four
of
Scandinavia” er et 3-årigt EU-projekt, der

WWW.bigfour-scandinavia.com

1. Gade-Jørgensen I. & Stagegaard, R. 2002, Facts about wolf, lynxs, wolverine and bear. Production: The
Big Four of Scandinavia, Print Knappen AB.

Posters:
GRÆVLINGER (MELES MELES) OG TRAFIK
- I RELATION TIL TRAFIKDRAB, ÅRSTIDSVARIATION,
TERRITORIEBELIGGENHED OG ADFÆRD
Anja Harder
Griffenfeldsgade 47 2.tv., 2200 København N

Formålet med nærværende fire undersøgelser er at få øget viden om hvordan
grævlingen (Meles meles) færdes omkring
veje, herunder hvor og hvornår grævlinger
bliver trafikdræbt, hvordan grævlingers territorier er placeret i forhold til veje samt
hvordan grævlinger opfører sig ved vejene.
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Lokaliteter med trafikdræbte grævlinger
blev analyseret i forhold til nærliggende
landskabselementer, og dødsdatoer blev
registreret med henblik på at finde årsvariationen. Beliggenheden af grævlingernes territoriegrænser i forhold til veje blev
undersøgt dels vha. litteratur og dels i et

studieområde vest for Randers. Studieområdet blev undersøgt for grævlingers
placering af ekskrementer. Én vej blev
overvåget fra bil og grævlingers adfærd
noteret.
Grævlingerne blev signifikant ofte trafikdræbt på veje som var omgivet af skrænter
hvad enten disse førte op eller ned fra
vejen. Dette kan skyldes at grævlingen
bliver ”fanget” på et sådant vejstykke enten
i slugten mellem de opadgående skråninger eller mellem autoværn ved nedadgående skråninger. Der var også en tendens til at grævlingerne blev trafikdræbt
nær skov samt fjernt fra beboelse hvilket
stemmer overens med grævlingeforekomsten.
Der blev trafikdræbt flest grævlinger i
foråret for begge køn. Det kan forklares
med en øget mobilitet, grundet parringssæsonen for hannerne og et stort energibehov ved opfostringen af unger for
hunnerne. Det generelle billede med flest
trafikdræbte grævlinger forår og efterår kan
delvis reflektere grævlingernes aktivitetstidsrum. Forår og efterår færdes grævlingerne længere tid ude, og disse tidsrum
er mere trafikerede. Den manglende efterårstop i nærværende studie kan skyldes
maskering fra andre faktorer.
I stedet for latriner fandtes de fleste
grævlingeekskrementer i studieområdet
direkte på jorden hvoraf nogle lå langs veje
eller markveje. Disse steder fandtes der
også mange ekskrementer fra hunde
(Canis familiaris) hvorfor det kan skyldes

en interspecifik kommunikation. Hverken
latriner eller ekskrementer på jord havde
dog en signifikant landskabsbeliggenhed
ved veje.
I studieområdet blev kun en del af en
hovedvej bekræftet som territoriegrænse.
Litteraturstudiet viste til gengæld at veje
signifikant oftere lå ved grævlingernes territoriegrænser end inde i territoriet. Det kan
skyldes at klaner med få veje i territoriet
krydser færre veje og dermed har større
evolutionær chance for at bestå. Det kan
også skyldes vejenes egenskab som ledelinje i landskabet. Da grævlinger bruger
meget tid på territoriets grænser, kunne
dette omvendt føre til at grævlingerne har
større risiko for at blive trafikdræbt. Disse
forklaringer vil kunne belyses ved at undersøge om grævlinger oftest trafikdræbes på
veje som ligger ved territoriegrænserne
eller inde i territoriet.
To ud af fire observerede grævlinger, som
krydsede en vej, var ved at komme i
karambolage med en bil. Denne høje andel
virkede som et sammentræf da hverken
antallet af passerende biler eller grævlinger
var højt. I andre undersøgelser er det før
observeret at grævlinger stopper op på
vejen foran køretøjer, men i nærværende
tilfælde fortsatte grævlingerne over vejen
foran den modkørende bil. Det tyder på at
grævlingerne har vænnet sig til biler. Dette
kan måske opstå ved veje hvor bilerne
kører langsomt nok til at kunne standse for
stillestående grævlinger som så sidenhen
mister deres frygt.

21

OVERWINTERING PATTERNS OF HEDGEHOGS
(ERINACEUS EUROPAEUS L.) IN A DANISH RURAL AREA
Anja Brinch Jensen
Vestervang 5, 501, 8000 Århus C

Ten radio-tagged hedgehogs Erinaceus
europaeus (Linnaeus, 1758) were monitored during the winter of 2001/2002 in a
rural area north of Aarhus, Denmark.
Hibernation was initiated 8 October – 5
November and activity was resumed 18
April-12 May (fig. 1). The average duration
of hibernation was 179 days for juveniles (n
= 6) and 198 days for adult females (n = 3).
Nests were mainly established in forested
areas (55%). Each hedgehog used 1-4
different nests during the hibernation
period. Time spent in the nests varied
considerably (6-187 days). Nests occupied
during mid-winter were used for the longest
time. Prior to hibernation all hedgehogs
gained weight (juveniles 9.6 g/day; adult
female 4.8 g/day). The average weight loss
during hibernation was 22.1% for juveniles
and 30.2% for adult females. Minimum
weight sufficient for survival was registered
to be 513 g prior to hibernation. Nine
hedgehogs survived until departure from
their hibernacula, while the fate of one
juvenile is unknown.
Evidence was found that the minimum
weight required to survive the winter has
previously been overrated1,2,3. It is argued
that the hibernation period is not a bottleneck for the population as frequently
proposed4.

Figure 1. The individual pattern of hibernation period
of 10 radio-tagged hedgehogs (8 Oct – 12 May).
Black vertical lines indicate nest changes. * Lost
radio tag.

The results of the present study hopefully
will induce people caring for hedgehogs to
reappraise when to release the animals.
Due to ignorance, most sick, injured or
orphaned hedgehogs are kept under
human care throughout the winter, usually
on the belief that their body weight is
insufficient for survival in nature. Hedgehog
carers should be convinced that release of
the animals as soon as possible is
beneficial. The obtained results revealed
that most nursed hedgehogs kept in
captivity during the winter would in fact be
able to survive if released in autumn.

1

Bestajovsky, C., 1975. Igel in Pension. Wie hilft man Igeln über Winter? Stuttgart: Kosmos. 64 pp.

2

Jungbluth, J., 1978. Zum Problem der Überwinterung untergewichtiger Jungigel (Erinaceus europaeus)
mit Anmerkungen zu ihren Flöhen. Zeitshrift für angewandte Zoologie. Vol. 65, p. 81-85.

3

Kristiansson, H., 1990. Population variables and causes of mortality in a hedgehog (Erinaceus
europaeus) population in Southern Sweden. Journal of Zoology. Vol. 220, p. 391-404.

4

Kristiansson, H., 1984. Ecology of a hedgehog (Erinaceus europaeus) population in Southern Sweden.
Ph.D. thesis. Department of Animal Ecology. University of Lund, Sweden. p. 67-75.
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IDENTIFIKATION AF DANSKE MARKMUS
Karsten Hessellund, Thomas Secher Jensen og Tine Sussi Hansen
Naturhistorisk Museum, Universitetsparken, Bygning 210, 8000 Århus C

I Danmark lever to arter af markmus: alm.
markmus (Microtus agrestis) og sydmarkmus (M. arvalis). Sydmarkmusen forekommer kun i Jylland, mens alm. markmus
er udbredt over hele landet. De to arter
ligner hinanden meget både mht. ydre
karakterer og kraniekarakterer. Dette
besværliggør en sikker artsbestemmelse af
såvel hele dyr som materiale fra rovfuglegylp. Formålet med denne undersøgelse
var at evaluere brugbare skillekarakterer
for de to arter.
I alt 512 alm. markmus og 41 sydmarkmus
blev undersøgt. De forelå enten som hele
dyr eller som museumsmateriale i form af
skind og kranier. Alm. markmus fordelte sig
med 333 fra Jylland, 104 fra Sjælland, 62
fra Fyn med omliggende øer (heraf 15 fra
Lyø) og 13 fra den øvrige del af landet.
Alm. markmus var generelt mørkere brun
og med længere pels end sydmarkmus.
Pelslængden ved ørebasis var således om
vinteren 7-14 mm for alm. markmus og 6-7
mm for sydmarkmus. De tilsvarende mål
var om sommeren 6-12 mm og 5-6 mm.
Hårbeklædningen på den øverste del af
ørets inderside var længere og mindre tæt
hos alm. markmus end hos sydmarkmus.
Hårspidserne nåede hos alm. markmus
typisk (hos 72%) 2 mm uden for øreranden
(range: 1-3 mm), mens de hos sydmarkmus typisk (hos 80%) nåede 1 mm uden
for øreranden (range 1-1,5 mm).
En svag stribe af lange hår var til stede ved
ørets indre, nedre basis hos alm. markmus.
En sådan hårstribe manglede altid hos
sydmarkmus.

Øreloben (hudlap som delvist dækker
øregangens åbning) var højere hos alm.
markmus (range: 0,8-1,8 mm) end hos
sydmarkmus (range: 0,4-0,8 mm).
Foramen mandibulae (indgang for 5.
hjernenerve i underkæben) var placeret på
den fortykkede del af underkæbens
bagkant (incisivus-vulsten) hos alm. markmus, mens den var placeret ved forranden
af denne struktur hos sydmarkmus. Seks
procent alm. markmus fra Sjælland og 8%
sydmarkmus fulgte ikke denne regel.
Næsebenets sider var bugtede hos alm.
markmus, mens de var næsten lige hos
sydmarkmus. Otte procent alm. markmus
og 7% sydmarkmus havde ikke disse
karakteristika.
Overkæbens midterste kindtand (M2)
havde 5 emaljeslynger hos alm. markmus,
mens den hos sydmarkmus kun havde 4
slynger. Alle sydmarkmus fulgte denne
regel, mens 5% alm. markmus fra Sjælland
og 47% alm. markmus fra Lyø manglede 5.
emaljeslynge på M2.
Det kan konkluderes, at markmus med stor
sikkerhed vil kunne artsbestemmes ud fra
de beskrevne forskelle i ydre karakterer.
Derimod var de tre beskrevne karakterer
på underkæbe og kranium ikke helt
entydige for de to arter. Det er dog værd at
bemærke, at ingen alm. markmus fra
Jylland afveg fra det, der er typisk for
denne art mht. placeringen af foramen
mandibulae og antallet af emaljeslynger på
M 2.
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MAPPING OF SMALL RODENTS
IN THE ATLAS OF DANISH MAMMALS
Tine Sussi Hansen & Thomas Secher Jensen
Naturhistorisk Museum, Universitetsparken, Bygning 210, 8000 Århus C

The Atlas of Danish Mammals started in
Autumn 2000 and will last until Summer
2003. A grid divides the country in
approximately 640 squares; the basic
mapping unit being 10 x 10 km UTM
squares. In Denmark lives 89 different
species of mammals, 16 of those being
small rodents.
A wide range of different methods is used
to map the small rodents. Data comes from
trapping, owl pellets or animals found
dead, e.g. mainly brought home by cat.
Records by trapping come from two
groups: 1) "The small mammal standard
catch" (SMSC) and 2) "Captures by
chance" (CC). In the SMSC a special
group of people are systematically
collecting data, each person responsible
for at least one of the 10 x 10 km UTM
squares. The second group CC consist of
records from all other captures, e.g. the
public who send in snap-trapped rodents
etc.
A large part of the records from owl pellets
(65%) are not identified to the level of
species but only to genus. Taking only the
records when material is identified to
species 52% of the rodents have been
registered from owl pellets and 41% from
trapping. The rest are mainly records from
animals found dead.
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About half the records from trapping comes
from the SMSC. This standard trapping
makes up 20% of rodent records identified
to species. The other half comes from the
CC in as much as 21% of rodent records
belong to this group.
The distribution of the two methods is
slightly different. Data from owl pellets are
not randomly distributed in the country and
often occur clumped. The same applies to
the information from the CC trapping. On
the other hand the SMSC trapping has a
more even distribution in the country and
thereby ensure a greater geographical
variation. However, owl pellets can give us
valuable information about one of the most
rare species in Denmark - the Birch mouse
Sicista betulina. The Birch mouse is very
difficult to catch in traps, and valuable
information about the occurrence of this
species comes from Barn owl Tyto alba
pellets.
So far the combination of different methods
to map the small rodents seems to give
satisfactory results, i.e. high diversity of the
species composition and geographical
distribution. Furthermore, letting amateurs
with interest in nature participate in this
project, added bonus' are 1) it is less time
consuming for the professionals involved
and 2) not the least - it gives people an
excellent opportunity to get an insight into
the exciting world of rodents.

POLEN I OVERHALINGSBANEN
- STORE FAUNAOVERFØRINGER GIVER BEDRE MULIGHEDER
FOR VILDE DYR HER END I DANMARK
Morten Elmeros & Aksel Bo Madsen
Danmarks Miljøundersøgelser, Afd. for Landskabsøkologi, Grenåvej 14, 8410 Rønde

Infrastrukturanlæg som motorveje reducerer dyrenes muligheder for at bevæge
sig frit rundt i landskabet. I disse år
gennemføres en omfattende modernisering
og udbygning af vejnettet i Polen, og i
denne sammenhæng er der stor opmærksomhed på at begrænse vejenes negative
effekter på dyrenes spredningsmuligheder.
I forbindelse med et DANCEE projekt har
Danmarks Miljøundersøgelser sammen
med Amphi Consult og de statslige polske
vejmyndigheder foretaget en vurdering af
de faunapassager, der er bygget på en 70
km lang strækning af motorvejen mellem
Wrocław og Opole i det sydvestlige Polen.
Motorvejen er ført over tre floder på lange
landskabsbroer, hvorved floddalenes funktion som spredningskorridorer er bevaret.
Ved alle skovområder, som gennemskæres af motorvejen, er der etableret faunapassager til primært de større pattedyr, i alt
fem faunaoverføringer og tre faunaunderføringer. Endvidere er der etableret
omkring 50 mindre tunneller ved små
vandløb. Der blev registreret spor efter
krondyr og rådyr oppe på én faunaoverføring og spor efter ræv på flere. På de
åbne arealer mellem skovene og selve
overføringerne bliver dyrene meget eksponeret af støj og lys fra vejtrafikken. Trods
dette anvender krondyr, rådyr, vildsvin, ræv
og grævling arealerne. Hare holdt sig

derimod nede i skovkanten. En enkelt
sydmarkmus blev fanget i fælde midt på en
af overføringerne, hvor græsdækket havde
forbindelse med vegetationen på vejskråningerne. Sydmarkmus og brandmus forekom på arealet op til en anden af overføringerne, hvor der var en tæt græs- og
urtevegetation. I skovkanterne blev der
fanget skovmus, brandmus, rødmus og
markrotte. Den åbne vegetation på arealerne op til og på faunaoverføringerne giver
dårlige skjulemuligheder for mindre pattedyr. Trælevende arter som egern og syvsovere har ingen mulighed for at krydse
motorvejen. Store faunaoverføringer kan
laves så de opfylder flere pattedyrarters
krav til passager. Det er vigtigt, at en
varieret og sammenhængende bevoksning
fortsætter fra skovkant til skovkant op over
overføringen. Faunaoverføringerne er kun
ét år gamle. Efterhånden som dyrene vænner sig til passagerne vil brugen af dem
formentlig stige. Overføringernes effektivitet overfor flere pattedyrarter kan dog forbedres. Alene antal og beliggenhed af
faunapassagerne på hele strækningen
betyder imidlertid, at den nye motorvej i
Polen har mindre effekt på faunaen end
nogen dansk motorvejsstrækning. De
polske vejmyndigheder starter næste år en
systematisk overvågning af passagerne for
at følge udviklingen i brug af alt fra padder
og småpattedyr til krondyr.
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Video:
SYDLIGE HADS HERRED – VIDEO
Søren C. Hansen
Alrøvej 104, 8300 Odder

Video-filmen er optaget i et kvadrat
begrænset mod øst af Kattegat, mod syd af
Horsens fjord, mod vest af Åkær ådal og
mod nord af Horsens-Odder landevej. De
viste dyr indgår i Dansk Pattedyr Atlas.
Der vises først scener med trafikskadede
dyr: en moribund rå med stærkt deforme
klove som tegn på lang tids ringe mobilitet,
og en husmår med delvis lammet bagkrop.
Derefter er en rask og sund husmår
sprunget fra jorden op på stråtaget og har
sat spor i sneen. Den har sit toilet i
brændeskuret, og den ses springe meterlangt fra en stor sten i haven.
Ilderen med unge er på jagt efter padder
og ses bide hovedet af byttet.

forsøger den iltert at bide en tråd over med
ophængt tørret banan.
Halsbåndmusen lokkes om natten op nær
en loftslampe, hvor den opfører en ballet
for at få fat i ophængte tørrede bananstykker.
Pindsvinet træffes en tidlig morgen efter et
elskovsmøde.
En hare har en en stor mørk oval plet i
pelsen på ryggen og bagkroppen. Hvorfra
stammer den afvigende farve? En anden
hare er filmet i nærbillede i færd med at
æde nedfaldsæbler – og den giver sig til
selv at ryste et æble ned i ”kængurustilling”!.

Ræven afsøger reviret efter nyfødte rålam.

Rådyr med og uden lam vises i forskellige
situationer.

Vandspidsmusen har unger i en rede af
tørre blade anbragt under brændestablen.

En brun rotte træffes i grøft i engen langt
fra beboelse.

En almindelig spidsmus opfører sig ualmindeligt rundtosset og triller rundt i flere
minutter på gårdspladsen. Den har unger i
brændeskuret, og en stor unge kommer
frem og ”bider til bolle” af et ophængt
stykke tørret banan.

NB: To minutters optagelse på 6 m afstand
af en spætte. Denne optagelse forevises
Dansk Ornitologisk Forenings Sjældenhedsudvalg på dets kommende møde i
februar for at få afgjort om det drejer sig
om den lille flagspætte eller den hvidryggede spætte.

Rødmusen lokkes tæt på kameraet og
vises i flere forskellige situationer, bl.a.
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REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 26. OKTOBER 2002
på Vildtforvaltningsskolen, Molsvej 34, DK-8410 Rønde.
1. Valg af dirigent
Blandt de 41 fremmødte medlemmer blev Tommy Asferg foreslået og valgt som dirigent.
2. Formandens beretning
Hans Baagøe gav en kort orientering om de forholdsvis få aktiviteter som foreningen har været
involveret i, herunder også foreningens repræsentation i Det Grønne Kontaktudvalg. Behovet for et
pattedyrforum er tilstede, og de jævnlige pattedyrmøder er absolut det vigtigste for foreningen.
Formanden og bestyrelsen kunne glæde sig over, at mere end 80 personer i 2002 havde fundet frem
til dette års møde, og at der havde været en megen positiv steminnig og omtale af dette.
3. Regnskab
Regnskabet blev fremlagt af foreningens kasserer Jens Lodal og det viste, at foreningen har en
egenkapital på kr. 8534,21 (per 30. september 2002). Et beløb som kan dække de udgifter der er ved
at skulle arrangere de jævnlige pattedyrmøder. Foreningens revisorer Tommy Asferg og Allan
Prang havde godkendt det materiale som lå til grund for regnskabet. Regnskabet blev herefter
godkendt af generalforsamlingen.
4. Foreningens fremtid
Der udspandt sig en længere diskussion om foreningens fremtid og aktiviteter. Flere yngre
medlemmer gav udtryk for en betydeligt større interesse i, at aktivitetsniveauet i foreningen blev
større. Dette kunne ske ved at arrangere: pattedyrture i det fri, hyppigere mødeaktivitet, oprettelse af
en forenings hjemmeside, som evt. kunne være en fortsættelse af Dansk Pattedyratlas' udmærkede
hjemmeside m.v. Den siddende bestyrelse var generelt lidt tilbageholdende. Ikke fordi de foreslåede
aktiviteter ikke kunne være interressante, men fordi bestyrelsen ikke mente at have tid og kræfter til
at kunne gennemføre dette betydeligt større aktivitetsniveau.
5. Valg af bestyrelse og 2 revisorer
Alle bestyrelsesmedlemmer var villige til genvalg. Det blev dog kraftigt bemærket fra de
tilstedeværende, at tiden nu var inde til en fornyelse i foreningen. Flere yngre medlemmer gav
udtryk for deres syn på sagen og efterfølgende udspandt der sig en markant diskussion om
foreningens fremtid og en hel del medlemmer deltog i denne.
Resultatet af denne fornyelsesdiskussion blev, at kasseren Jens Lodal fortsætter af hensyn til
kontinuiteten i den økonomiske del af foreningen. Desuden fortsætter Niels Martin Schmidt, der har
siddet i bestyrelsen siden sidste generalforsamling. Lars Thomas og Birgitte Heje Larsen (som ikke
var tilstede) udtræder af bestyrelsen. Herefter var der adskillige nye emner som
bestyrelsesmedlemmer: Frode Olesen, Thomas Bjørneboe Berg, Marianne Ujvári, Tine Sussi
Hansen, Ditte Hendrichsen, Charlotte Moshøj, Toke Thomas Høye, Line Kyhn og Jan Kjærgaard.
Alle opstillede indgår i den nye bestyrelse, som fik overdraget opgaven at diskutere og gennemføre
de intentioner og ideer som fremkom på generalforsamlingen. Foreningens hidtidige revisorer:
Tommy Asferg og Allan Prang blev genvalgt. De tidligere bestyrelsesmedlemmer: Hans Baagøe,
Thomas Secher Jensen, Aksel Bo Madsen og Carl Christian Kinze blev foreslået som medlemmer
af et nyt videnskabeligt udvalg i foreningen, som hermed blev oprettet.
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6. Eventuelt
Under pkt. blev det foreslået, at der i det mindste skulle udgives abstracts fra foreningens nyligt
afholdte møde. Derfor opfordrer den afgående bestyrelse til, at alle indlægsholdere indsender et
abstract af ca. en A4 side til kasseren Jens Lodal, email: pattedyrforening@yahoo.dk senest den 10.
januar 2003. Indkomne indlæg vil herefter blive samlet og udgivet. Alle der bidrog med foredrag
eller posters på pattedyrmødet vil blive kontaktet.
Til orientering for foreningens medlemmer skal det nævnes, at der i perioden 27. juli til 1. august
2003 er 4th European Congress of Mammalogy, Brno, Chech Republic (www.ivb.cz).
Korrektioner til foreningens adresseliste sendes bedst til foreningen på email-adressen:
pattedyrforening@yahoo.dk
Referent Aksel Bo Madsen/26-11-2002
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DANSK PATTEDYRFORENING
VEDTÆGTER

1. Foreningens navn er Dansk Pattedyrforening (Danish Mammal Society).
2. Foreningens formål er at fremme interessen for pattedyr, samt at forbedre deres
levevilkår i Danmark. Dette søges opnået ved at afholde møder og ekskursioner,
skabe øget kontakt mellem pattedyrinteresserede, stimulere pattedyrforskningen
og udgive nyhedsbreve.
3. Møder afholdes mindst hvert tredje år i november måned med start i 1992. Her
orienteres om de nyeste resultater inden for dansk pattedyrforskning.
4. Bestyrelsen sørger for udgivelsen af nyhedsbreve.
5. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes i forbindelse
med de ordinære møder.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 1 måneds varsel ved skriftlig
meddelelse til medlemmerne og angivelse af dagsorden.
På generalforsamlingen vælges bestyrelse og to revisorer.
Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 3 uger før
generalforsamlingen.
6. Kontingentet, der omfatter abonnement på nyhedsbrevet, fastsættes hvert år af
foreningens bestyrelse.
7. Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer, der vælges for 3 år ad gangen. Disse
medlemmer fordeler hvervene som formand, kasserer, redaktør og sekretær
imellem sig.
Vedtaget på ordinær generalforsamling den 20. november 1999.
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BLANKET TIL INDMELDELSE
ELLER NAVNE- OG ADRESSEÆNDRING
Sæt kryds:

Indmeldelse

Adresse- eller navneændring

Fornavn:

.........................................................................................................................................................

Efternavn:

.........................................................................................................................................................

Adresse (til medlemslisten):
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Postnr.:

........................ By: ........................................................................................................................

Evt. e-post adresse: .............................................................................................................................................
Jeg vil gerne have post sendt til følgende adresse:
Adresse:

.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

Postnr.:

........................ By: ........................................................................................................................

Send blanketten (gerne fotokopi) til Foreningens adresse:
Dansk Pattedyrforening, Zoologisk Museum, Universitetsparken 15, 2100 Københavbn Ø
De nødvendige oplysninger kan også sendes til foreningens e-post adresse: pattedyrforening@yahoo.dk
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