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Den levende myretue
Af William Buch og Søren Langemark

Under planlægningen af Zoologisk Museums
nye udstilling syntes udstillingslederen Bent
Jørgensen at det kunne være en god ide med en
levende myretue i udstillingsafsnittet om skoven. Det var tidligere prøvet på andre museer
med mere eller mindre godt resultat. Det var
bl.a. svært at genskabe et naturligt miljø for
myrerne og at holde dem indespærrede - de var
værre end en sæk lopper! Man havde forsøgt at
smøre lodrette flader ind i vaseline eller talkum
for at forhindre dem i at bryde ud, eller man
havde lavet vandgrave de ikke burde kunne forcere. Men efter kort tid havde de slidt talkummet af eller anbragt nåle eller kviste i vaselinen.
Vandgrave fyldte de kviste i, så på et tidspunkt
havde de forceret alle afspærringer og var forduftet.
En myretue i skoven. Se på myrerne, men lad være med at
rode i tuen.

Hvordan holder man skovmyrer i bur?
Vi fik forelagt opgaven og gik i gang med at
studere skovmyrer. Vi målte temperaturer udog indvendigt i myretuer sommer og vinter, og
så efter hvordan tuerne var placerede i skoven i
forhold til sol og vind. Vi fik i samme periode
bygget et stort glasbur til forsøg med en myretue, og af skovfoged Jørgensen i Rude Skov fik
vi lov til at hente myrer fra en tue i skoven.
På et tidligt tidspunkt havde vi diskuteret
muligheden for et "elektrisk hegn" til at holde
på myrerne, men var endt med først at prøve
med en varmetråd; den måtte ikke blive så
varm at den kunne skade myrerne, men skulle
alligevel være ubehagelig at komme i nærheden af. Efter en del eksperimenter i vores
forsøgsbur fandt vi at varmetråden var løsningen. Myrerne forsøgte ikke at forcere tråden,
med mindre de blev stærkt provokerede.
Derpå blev der opført et "myrerum" i udstillingsarealet med en størrelse der gjorde det muligt at anbringe en hel skovmyretue, indbefattet
den underjordiske del. Varmetråden blev anbragt, og øverst i buret blev der installeret et
klimaanlæg for at skabe lidt årstider og gøre
det muligt at efterligne et døgns temperatursvingninger.
Myreliv bag glas
Opgravningen gik for sig i det tidlige forår (11.
marts 1969), så vi kunne være sikre på at hele
myresamfundet var hjemme og fulgte med, når
vi bragte tuen ind. Udenoms skovjord med
græs og planter blev også medtaget og indgik i
etableringen af museumsdioramaet.
Ved indvielsen af museets nye udstillinger 2.
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Selvom det er vinter, er myrerne aktive på Zoologisk Museum.

november 1970 stod myretuen med den røde
skovmyre Formica rufa klar i sit diorama og er
i sin nu 31-årige levetid blevet beundret af
mange nysgerrige blikke; ikke mindst skolebørn finder det myldrende liv interessant og
spændende, og samtidig prøver de at løse de
opgaver vedrørende myretuen som museets
Skoletjeneste har udleveret. Bagefter får børnene dem rettede tilbage, med studenterkustodernes forklaringer, hvis der er noget de har
været i tvivl om.
At beskrive i enkeltheder de utallige "gøremål" en arbejdermyre bekæftiger sig med i og
omkring tuen vil vi undlade, men enkelte skal
omtales.
Når mange myrer er samlet, og det ligefrem
knitrer af liv på overfladen, kan man meget ofte
iagttage en stor byggeaktivitet, ikke mindst ved
forårets komme: myrerne har travlt med udluftning af tuens indre, og der bygges større åbnin-

ger i overfladen. Når forårssolen skinner, kan
man se myrerne sidde i store kager på tuen for
at lade sig opvarme (se forsiden); fænomenet
kaldes "soling". I dioramaet kan man tit se det
samme, idet myriader af arbejdermyrer samles
hvor tuens overflade rammes af det spotlys der
her gør det ud for solen. I denne brunsorte
"myrekage" optræder ofte de smukke, sortglinsende myredronninger der dog hurtigt forsvinder ind i tuen ved mindste forstyrrelse.
En varieret kostplan
Myrerne må betegnes som rovdyr, da store
mængder af andre insekter indgår i deres menu.
Derfor betragtes de også som gavnlige dyr i
skoven, fordi de æder mange skadelige insekter. Vi fodrer jævnligt vore myrer med råt kød
og fluer fra naturen.
Skovmyrerne er meget glade for de sukkerholdige ekskrementer bladlus afgiver. De lige3

Det af Skoletjenesten udleverede opgaveark gør
det nemmere for børnene
at forstå sammenhængen i
naturen. Stykket t.v. for
den stiplede linie er her
slået ud; på bagsiden vises
det ydre af tuen, svarende
til højre side af tegningen.

frem "malker" bladlus ved at berøre dem forsigtigt med følehornene, hvorved bladlusene
ofte afgiver en dråbe (se s. 10). Da det er umu-

Guldbassen kan ses om sommeren hvor den kravler rundt
på tuerne for at lægge æg.
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ligt at holde bladlus i dioramaet, lægger vi dagligt søde og saftige, overskårne æbler med lidt
sukker ind til dem som erstatning. Almindelig
sejtflydende honning på egnede træstykker får
de også, og rigeligt med kalkfrit vand som vi
også vander skovplanterne med.
Hvis man giver sig tid til at betragte den enkelte myre, kan man være heldig at se den gå
hen til en anden og berøre dens følehorn med
sine egne. Det ser ud som om de snakker sammen. Hvis den første myre har heldet med sig,
afgiver den anden en dråbe af sit maveindhold
som den første straks suger i sig. Det kan ikke
være fordi den er sulten, for lidt efter kan man
se den selv aflevere en dråbe til en ny myre
som kommer forbi. Man har prøvet at fodre
myrer med radioaktivt mærket føde, og få timer
efter kunne man påvise at føden var fordelt til
størstedelen af myresamfundet. Man taler derfor om en slags "social mave".
Blandt de mange andre hændelser på tuen og
på de særlige steder hvor vi fodrer, kan man
være heldig at se andre insekter blive fristet til
at spise med ved "myrebordet". Det gælder fx
den smukke og iøjnefaldende guldbasse der
ofte ses gøre sig til gode på et saftigt, overskåret æble, og hvis store, flotte larve findes i
myretuer og lever af tuematerialet.

Opgavesættet studeres grundigt.

Hos den røde skovmyre er tuen altid placeret
omkring et ældre træstød, hvor myrerne har
mulighed for at anlægge tuens nedre rede der er
myresamfundets vigtige arnested. Her opholder
dronningerne sig en del af tiden for at producere de mange æg der skal til, og her plejes æg,
larver og pupper, fordi myrerne her kan opretholde en passende temperatur og luftfugtighed.
De planter der vokser omkring tuen i dioramaet fornyer vi forår og efterår med friske
planter fra områder med myretuer i skoven.
Med passende mellemrum indsamles også nye,
friske arbejdermyrer; de lader sig uden problemer indpasse i samfundet, da de indsamles fra
de samme tuer i skoven som de andre kom fra.

Se, det er rigtige myrer!
At det var en god ide med en levende skovmyretue i et museum bekræftes meget ofte af
de udbrud museets gæster lader falde, når de
helt uventet opdager at det er "rigtige levende
myrer" de står og ser på - uden skræk for at få
myrer over hele kroppen!
Vore gæsters levende interesse og de mange
forespørgsler om myrerne har, sammen med de
mange dejlige oplevelser i naturen på indsamlingsturene, til fulde opvejet den daglige arbejdsindsats der følger med at huse et stykke
levende skovnatur.
William Buch og Søren Langemark er konservatorer
på Zoologisk Museum.
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Zoologisk Museums ‘fugleblodbank’
Af Jon Fjeldså

Engang var haglbøssen ornitologens vigtigste
arbejdsredskab. For at bestemme fugle skulle
man dengang gennemgå store værker og gerne
have et helt bibliotek af afhandlinger til rådighed. Det var vigtigt at "have fuglen i hånden",
og der blev på den tid opbygget store samlinger
af fugleskind. De moderne felthåndbøger blev
først til i nyere tid, idet de forudsætter at man
først har undersøgt og sammenlignet hundredtusindtal af fugleskind fra alle egne af verden.
DNA-analyse baner nye veje
I dag behøver vi ikke længere skyde fuglene
for at bestemme dem, men der er fremdeles et
væld af uafklarede spørgsmål vedrørende fuglenes klassifikation og udvikling. Der er stadigvæk behov for at indsamle nyt materiale, men
heldigvis har DNA-forskningen åbnet nye perspektiver: Ligesom inden for retsmedicinen
kan ornitologerne i dag nøjes med en ganske
lille dråbe blod el. lign. for at fastslå et individs
"genetiske profil".
Indførelsen af DNA-teknikker (se BOX) har
ført til en informationseksplosion inden for de
grene af biologien som har at gøre med slægtskabsforhold - fra individniveau til udvikling af
Bulo Burti-busktornskaden fotograferet i en voliere i Tyskland.
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dyrerigets hovedgrupper. Darwins lære om arternes oprindelse kan underbygges med data
helt nede på molekyleplan.
De følgende eksempler på DNA-forskning
er gennemført ved Zoologisk Museum i samarbejde med naboen, Zoologisk Institut. Mine
nærmeste medarbejdere har undervejs været
Peter Arctander, Jaime García-Moreno og Mike
Roy.
"Den løsslupne tornskade"
I 1988 fik jeg en telefonisk forespørgsel om en
fugl - en busktornskade - som var set i landsbyen Bulo Burti i Somalia - åbenbart en ukendt
art, og med al sandsynlighed truet af akut udryddelse, fordi der kun var dette ene individ i
en ganske lille acacielund i et iøvrigt aldeles
afskovet område. Finderen ville ikke under nogen omstændighed acceptere at fuglen blev
slået ihjel og indlemmet i et museum. Spørgsmålet var så om arten kunne beskrives og navngives på baggrund af DNA.
Det er i høj grad utilfredstillende ikke at
have et "type-eksemplar", som utvetydigt dokumenterer artens identitet. På den anden side
må vi i dag se i øjnene at der vil opstå situationer, hvor det af flere grunde vil være umuligt at
få tilladelse til indsamling. Problemet er særlig
aktuelt for fugle og pattedyr, og så er det vigtigt
at fastslå nogle standarder for hvordan en sådan
sag kan gribes an. Den pågældende busktornskade syntes velegnet som "prøveklud", så
jeg bad om at fuglen blev fanget, grundigt fotograferet og beskrevet, samt at vi fik en blodprøve.
Resten af historien blev fuld af forviklinger,

BOX
DNA-analyser i praksis
Efter beskrivelsen i 1953 af DNA-molekylet og
dets funktion som bærer af arveanlæggene, blev
det muligt at basere udforskningen af arternes
udvikling på molekylernes bygning fremfor på
arternes udseende (morfologien). Dette blev for
alvor en realitet i 1987, med udviklingen af teknikker som har gjort det til rutine at bestemme
DNA-molekylernes basesekvens. Metoden udnytter en enzymatisk kædereaktion (Polymerase
Chain Reaction, PCR), der i løbet af et par timer
laver en milliard identiske kopier af et bestemt
arveanlæg. Så har man tilstrækkelig meget til at
bestemme arveanlæggets basesekvens, og man
kan præcist fastslå molekylære forskelle mellem
individer af en art eller mellem forskellige arter.
Vi har fået en eksplosion af ny information som
er egnet til avanceret computeranalyse.
En anden fordel med DNA-arbejdet er at det
er så nemt at indsamle og konservere prøver i
felten, uden behov for fryseteknik på stedet. For
fuglenes vedkommende kan vi fx tage en fjer eller en dråbe blod fra et levende individ. Det giver mulighed for at gennemføre genetiske studier endog på de allersjældneste arter, og man
kan opbygge store reference-samlinger. Allerede
i 1986 var Zoologisk Museum klar med en metodik for hvordan man i praksis indsamler DNA

men førte i hvert fald til den første artsbeskrivelse baseret på DNA - og arten fik det videnskabelige navn Laniarius liberatus og det velklingende engelske navn Bulo Burti Boubou.
Forviklingerne bestod i første omgang i at
blodprøven forsvandt i posten. Men heldigvis
var der en plet indtørret blod i notesbogen,
hvorfra Peter Arctander kunne få det "genetiske
fingeraftryk". Fuglen blev holdt i bur i nogle
dage for at man kunne studere den nærmere,
men da der var krig i området, måtte dens
"ejer", en tysk bistandsekspert, pludselig evakueres, så fuglen kom med til Tyskland. Først et
år senere kunne den slippes fri i den eneste
større skovplet som var tilbage i det pågældende område.

fra levende fugle. Året efter blev der indsamlet
prøver fra et par tusind fugle under en ekspedition i Andesbjergene, hvor vi bl.a. fik et
pænt antal prøver med henblik på at studere genetisk variation hos nogle af verdens sjældneste
fuglearter. Vi har også sikret os "genetiske fingeraftryk" af store antal ringmærkede svaner og
gæs, så vi efterfølgende kan kontrollere fx
"faderskabsforhold" inden for bestandene.
Zoologisk Museum har i dag næsten 20.000
vævsprøver af i alt 2000 forskellige fuglearter
(se www.zmuc.dk/headweb/collections.htm; klik
derefter på "tissue collection"). Det er den største samling af fugle-DNA på denne side af
Atlanterhavet - kun i et par institutioner i USA er
de mere omfattende.

Bulo Burti-busktornskaden fotograferet i naturen.
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Udbredelse og stamtræ (til højre) for kratfinker
(Atlapetes) inden for Andesregionen gennem Ecuador,
Peru og Bolivia. Både på kort og stamtræ markeres arter
med gul kropsunderside med gult, mens de andre bestande
mangler det gule pigment.

DNA-analyserne viste at fuglen var genetisk
meget distinkt, og derfor umuligt kunne være
en blanding (hybrid) mellem andre Laniariusarter. Og den er "dokumenteret" med den tagne
blodprøve, med talrige fotos, en videofilm og
alle de fjer den tabte under et år i fangenskab.
Alligevel vakte sagen en del furore, med strengere krav om at nye arter burde dokumenteres
så fuldstændigt som muligt. Sagen var også
med til at forhindre et laboratorium i at udtage
patent på DNA-dokumentation af nyopdagede
organismer.
8

Artsfabrikken i Andesbjergene
Den største artsrigdom i verden findes langs
Andesbjergenes østskråning mod Amazonaslavlandet, hvor nærtstående arter tit erstatter
hinanden på langs af bjergkæden. I andre tilfælde er to eller flere arter parallelt udbredt
over flere tusind kilometer, men i forskellige
højdezoner. DNA-undersøgelserne har helt
klart vist at nye arter opstår ved isolation i forskellige bjergmassiver, og at der derefter kan gå
flere millioner år, inden de "finder ud af" at
brede sig ind på hinandens områder ved på
samme bjergskråning at tilpasse sig forskellige
højdezoner eller skovtyper.
Det næste eksempel drejer sig om kratfinker
af slægten Atlapetes. Tidligere blev de kratfinker som ligner hinanden (fx fugle som den
afbildede, med rød kalot, sort maske og gult
bryst) regnet som geografiske racer af samme
art. DNA-analyserne viste imidlertid ingen
sammenhæng mellem slægtskab og fjerdragtfarver. De genetiske forskelle tyder på 1-2 mio.
års adskillelse af de fleste bestande. Formentlig
er en vidt udbredt stamform (med stor genetisk
variation) blevet opdelt i tre geografiske hovedgrupper, og inden for hver af disse er der så
sket yderligere opsplitning. Selv om enkelte af
dem i dag mødes på en bjergskråning med sammenhængende bjergregnskov, er de ude af
stand til at trænge ind på hinandens områder.
Det er nærmest tilfældigt hvilke farve-anlæg
der slår igennem i de enkelte bestande.
På grund af mangel på hybrider i kontaktzonerne må vi antage at alle bestande er tilstrækkeligt distinkte til at kunne regnes som
forskellige arter, så analysen førte til at der
skulle defineres hele syv nye arter af kratfinker.
En ny fuglefamilie
I forbindelse med undersøgelser af afrikanske
skovfugle (bulbuler og timalier) blev også nogle arter fra Madagascar inddraget. Det blev hurtigt klart at bulbuler herfra var genetisk meget
forskellige fra lignende arter i Afrika. Da vi fik
flere blodprøver, viste det sig at i alt 11 Madagascar-arter, hvoraf enkelte var regnet som bul-

buler, andre som timalier og atter andre som
sangere, alle var indbyrdes beslægtet. Vi stod
over for en lignende fænomen som Darwins
berømte Galapagos-finker, hvor en fælles stamform blev opspaltet i mange nye arter som viser
vidt forskellige tilpasninger.
De 11 arter fra Madagascar får nu en familie
for sig selv. DNA-undersøgelser viser i øvrigt
talrige andre eksempler på at arter som ligner
hinanden i det ydre slet ikke behøver at være
nært beslægtede. Det vi tidligere opfattede som
fuglefamilien "sangere", Sylvidae, omfatter
ikke mindre end ni forskellige fuglegrupper
som blot ligner hinanden af ydre.
Internationalt samarbejde
Talrige institutioner rundt om i verden arbejder
i dag med DNA-metoder. Det indebærer desværre at tusindvis af blodprøver er spredt over
utallige køleskabe og frysere verden over. Det
ville være langt mere hensigtsmæssigt at samle
dem nogle få steder, med en sikker opbevaring
og et effektivt system for registrering og håndtering af ind- og udlån. Her fra museet leverer
vi til stadighed prøver til andre institutter.
Desværre er det dyrt og besværligt og ikke
særlig prestigefyldt at indsamle materiale fra
alle kroge af verden, og æren (og bevillingerne)
tilfalder dem der laver analyserne og skriver de
kloge afhandlinger. Derfor er det en vigtig forudsætning at institutionerne har nær kontakt,
enten ved et nært projektsamarbejde mellem
museer og DNA-laboratorier, eller ved at vi leverer blodprøver til institutioner som også samler ind - og som er indstillet på at låne os blodprøver, når vi selv mangler noget.
Zoologisk Museum og DNA-laboratoriet på
Zoologisk Institut har for øjeblikket samarbejdsprojekter med bl.a. New York (afrikanske
bulbul-arter), Washington (de nævnte Madagascar-fugle), Cape Town (solfugle), Torino
(brillefugle), Basel (sydamerikanske kolibrier)
og Stockholm (udviklingslinjer blandt spurvefugle).
Jon Fjeldså er professor, dr. phil. og ansat på Zoologisk Museum.

Zoologisk Museums hæderspris
tildelt redaktøren af
Dyr i natur og museum
I 1995 indstiftede Zoologisk Museum en pris
til uddeling til personer der har ydet en bemærkelsesværdig indsats for museet. Prisen er en
smuk statuette i stentøj, udført af konservator
Ole Høegh Post efter gejrfuglen, museets logo.
Den første modtager var Bent Jørgensen,
hovedmanden bag udformningen af museets
avancerede udstillinger og senere direktør for
Zoologisk Have. I 1996 blev prisen tildelt Jørgen Nielsen, museets fiskespecialist og langvarigt medlem af bestyrelsen og diverse udvalg
og råd. To år efter modtog opsynsmand Nikolaj
Mardal Jensen gejrfuglen som anerkendelse af
51 års frivilligt arbejde for museet med ringmærkning af over 300.000 fugle, især på de
inddæmmede arealer på Amager. Ved værkstedsleder Hans Madsens afgang i 1999 fik
han tildelt prisen for lang og tro tjeneste.
Ved en sammenkomst på museets fødselsdag d. 2. november i fjor overrakte museets bestyrer, professor Henrik Enghoff, statuetten til
den 81-årige, pensionerede docent Torben Wolff
for hans fremragende indsats som formidler,
ikke alene som hovedredaktør af nærværende
tidsskrift og tilrettelægger af Galathea-særudstillingen, men også på talrige andre områder.
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Bladlus som gave
Af Nils Møller Andersen

Zoologisk Museum har gennem årene modtaget store samlinger som gaver fra privatpersoner der – enten i kraft af deres erhverv eller
som resultat af en fritidsinteresse – har opbygget en samling af en eller flere dyregrupper.
Specielt museets insektsamlinger ville være
væsentligt mindre i omfang uden denne tilgang. Senest har vi modtaget en stor og vigtig
samling af bladlus fra professor emeritus, dr.
phil. Ole E. Heie. Den omfatter mere end
20.000 præparater fordelt på 1385 arter, omfattende alle 460 arter af bladlus kendt fra Danmark og en betydelig del af de ca. 4500 arter
bladlus som kendes fra hele verden. Samtidig
har vi modtaget Ole Heies omfattende bibliotek
af særtryk og bøger om bladlus. Zoologisk Museum er dermed blevet godt rustet til at modtage såvel forskere som studenter fra ind- og
udland med interesse for bladlus.
Bedebladlusen (Doralis falae) optræder både som uvingede og vingede individer. Begge er hunner, partenogenetiske og levendefødende. I modsætning til de fleste bladlus som er grønlige, er denne art sort. Foroven uvinget
hun t.v. og hunlig nymfe med vingeanlæg t.h.; forneden
vinget hun.

Hvordan ser bladlus ud?
Bladlusene (Aphidoidea) er uden undtagelse
små (0.5-6 mm lange) og overvejende blødhudede. De tilhører ordnen af næbmundede insekter, Hemiptera, som især er kendetegnet ved
at have munddelene omdannet til en sugesnabel. Inden for den samme art bladlus optræder
der typisk både vingede og uvingede individer.
De vingede har i reglen store sideøjne og tre
pandeøjne. Følehornene er lange og trådformede med indtil seks led. Vingerne – især det forreste par – er store og oftest gennemsigtige,
med få, men tydelige ribber; i hvile er de hos
de fleste arter tagstillet over ryggen. De uvingede individer er tydeligt reducerede i forhold
til de vingede, og har stor lighed med deres
egne unger (kaldet nymfer). Pandeøjne mangler, følehornene er kortere, og de to bageste,
normalt vingebærende brystled, er smeltet sammen med bagkroppen. Særlig karakteristisk for
bladlus er de såkaldte rygrør som stikker op bagest på bagkroppens overside. De er udførselkanaler for kirtler der producerer en voksagtig
væske; den virker antagelig som forsvarsmiddel mod bladlusenes utallige fjender: mariehøns og deres larver, larver af guldøjer og
svirrefluer m.fl. Rygrørene har derimod intet at
gøre med den såkaldte honningdug der afgives
gennem endetarmen og er bladlusenes væskeformede, sukkerholdige ekskrementer.
Livscyklus
Bladlus har en mere kompliceret livscyklus end
de fleste andre insekter. Nogle, men langtfra de
fleste bladlus, har værtskifte mellem en flerårig, oftest træagtig plante – primærværten el-
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ler vinterværten – og en i reglen urteagtig
plante – sekundærværten eller sommerværten.
For eksempel veksler bedebladlusen (Aphis
fabae) mellem benved og sukkeroer, rosenbladlusen (Macrosiphum rosae) mellem roser og
blåhat osv. Værtskiftet sikrer bladlusenes eksistens året rundt, idet mængden af næringsstoffer i planternes saft i løbet af et år er forskellig
hos urteagtige og flerårige, træagtige planter.
En typisk livscyklus for en bladlus med
værtskifte forløber nogenlunde således: Af befrugtede æg lagt på vinterværten klækkes der
tidligt om foråret nymfer (bladlusens ungdomsstadier) som udvikles til uvingede, hunlige
bladlus kaldet stammødre (fundatrix). Disse
hunner forplanter sig ved jomfrufødsel eller
partenogenetisk, dvs. uden parring med en han,
og afkommet "fødes levende", dvs. som nymfer, idet fosterudviklingen gennemføres inden i
moderbladlusen. Da nymferne ved fødslen selv
indeholder fostre, er generationsfølgen hurtig
og en enkelt stammoder kan teoretisk få flere
millioner efterkommere i løbet af en sæson. Efter nogle få generationer af uvingede, partenogenetiske og levendefødende bladlus, fremMyrer er vilde med bladlusenes honningdug, de sukkerholdige ekskrementer. En myre "malker" forneden t.h.

Årscyklus hos bedebladlusen omfatter et værtskifte mellem
en vintervært – benved eller kvalkved – og en sommervært
– bederoe, hestebønne eller sødlupin.

kommer der nu vingede hunner som flyver
over på sommerværten. Her bliver de begyndelsen til en række generationer af partenogenetiske, levendefødende hunner, de fleste
uvingede, men dog med lejlighedsvis fremkomst af vingede hunner. Det er især disse myriader af bladlus som kan volde stor skade på
afgrøder i landbrug og gartnerier, såvel som på
køkkenurter og prydplanter i private haver.
Hen på efteråret optræder der igen vingede
bladlus, men nu også hanner. De vingede individer flyver over på vinterværten, og hunnerne
føder her en generation af uvingede, men nu
befrugtningskrævende og æglæggende hunner
der befrugtes af de vingede hanner. Hver hun
Uvinget, levendefødende bedebladlus tegnet efter et mikroskopisk præparat. Målestok 1 mm.
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lægger nogle få, hårdføre æg på vinterværten
hvorefter kredsløbet er sluttet.
Hvordan bestemmer man bladlus?
I systematisk henseende er bladlus en vanskelig
gruppe. En hovedårsag er at voksne individer
af den enkelte art forekommer i flere, ofte ret
forskellige former, fx vingede og uvingede individer som nævnt ovenfor. Et væsentligt hjælpemiddel er de bestemmelsesværker som er
forfattet af Ole Heie (se BOX). I tvivlstilfælde
er det af stor betydning at kunne sammenligne
det aktuelle eksemplar med arter i en velbestemt referencesamling, som den Zoologisk
Museum nu er kommet i besiddelse af.
Da bladlus er så små og blødhudede, egner
de sig ikke til tørpræparering og opbevaring på
nål som de fleste andre insekter (biller, sommerfugle, tæger osv.). Dels skrumper de når de
tørres, dels er det vanskeligt på tørrede bladlus
at undersøge de fine detaljer som er nødvendige for bestemmelsen. Bladlus indsamles og
Konservator Søren Langemark fremviser Ole Heies samling af bladluspræparater. De opbevares i præparatkasser
i to stålskabe.

BOX
Ole E. Heie (født 1926) har været ansat ved
Danmarks Lærerhøjskole (nu Danmarks Pædagogiske Universitet) i København. Han er en af
verdens førende eksperter i bladlus og har
skrevet talrige artikler, de fleste om arter der
forekommer i Danmark. Hans disputats (1967)
handlede om fossile bladlus, specielt fra Zoologisk Museums betydelige samling af insekter
i rav. Hovedværket er utvivlsomt Heies grundige behandling af bladlus i serien "Fauna
Entomologica Scandinavica", hvor han i seks
bind (1980-1995) giver beskrivelser, illustrationer og bestemmelsesnøgler til alle 579 arter
kendt fra Danmark, Finland, Norge og Sverige.
Ole E. Heie: The Aphidoidea (Hemiptera)
of Fennoscandia and Denmark I-VI. – Fauna Entomologica Scandinavica, bind 9 (1980):
1-236, bind 11 (1982): 1-176, bind 17 (1986):
1-314, bind 25 (1992): 1-188, bind 28 (1994):
1-239 og bind 31 (1995): 1-222.

opbevares bedst i 70% alkohol (sprit), og de
skal derefter gennemgå en temmelig omstændelig proces, før det færdige præparat er klar.
Først fjerner man bløddele (muskler, fedtvæv
osv.) ved hjælp af 10% kaliumhydroxyd
(KOH). Dernæst neutraliseres denne stærke
base med iseddikesyre, og dyret føres gennem
stigende koncentrationer af alkohol for at
fjerne alt vand. Til sidst overføres det til en
dråbe indlejringsmedium (Euparal) på et
præparatglas. Ben og følehorn arrangeres ved
hjælp af fine nåle, og det hele dækkes med et
lille låg af tyndt glas (dækglas). Efter 2-7 dage i
varmeskab ved 50° er indlejringsmediet størknet, og præparatet vil kunne opbevares i årevis.
Alle præparater forsynes med etiketter med lokalitet og dato, indsamlerens navn og helst
også på hvilken værtsplante bladlusen er fundet. Efter bestemmelsen noteres dyrets slægtsog artsnavn ligeledes på præparatet som efter
denne tidsrøvende procedure endelig er klar til
at indgå i samlingen.
Nils Møller Andersen er docent, dr. scient. ved Zoologisk Museum.
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Nyt lys på Grønlands bunddyr
Af Ole Secher Tendal og Tom Schiøtte

Gennem de sidste 10-20 år er der kommet et
voksende pres på de arktiske områders, herunder Grønlands, fauna og flora. En del af presset
skyldes stigende menneskelig aktivitet i de berørte områder, som fx fiskeri, byggeri, trafik,
turisme og olie- og gaseftersøgning. En anden
del stammer fra øget, vidt udbredt forurening
fra lokale og udenfor liggende kilder. Arktis er
desuden i fokus for både offentligheden, myndigheder og forskningskredse på grund af diskussionen om klimaændringer. Nyere forskningsresultater inden for klimatologi, glaciologi (“isvidenskab”) og oceanografi har vist et
behov for at vide mere om dyre- og plante
“samfund” og deres fortidige og nutidige artssammensætning, udbredelse og dynamik (biokompleksitet).
Grønlands havbundsdyr
På Zoologisk Museum er vi nu gået i gang med
et projekt, “Grønlands marine bundfauna: diversitet og udbredelse fra kysten til 1000 meters dybde”. Undersøgelsen skal, i en sammenhængende fremstilling, samle den eksisterende
viden om de hvirvelløse dyr der lever på havbunden ud for Grønland. Denne viden findes
for en dels vedkommende spredt i hundredevis
af publikationer. Ud over dem findes der imidlertid også en stor fond af ikke-offentliggjort
og dermed vanskeligt tilgængelig viden som vil
blive inddraget. Det drejer sig dels om aldrig
publicerede resultater som findes i forskellige
arkiver eller hos enkelte forskere, dels om bearbejdede og ubearbejdede museumssamlinger.
Formålet er at gøre denne information tilgængelig for både forskellige typer af brugere i

Grønland og Danmark og for den internationale forskerverden. Projektet gennemføres af
museets afdeling for hvirvelløse dyr i 2001-03
med økonomisk støtte fra Miljøstyrelsen.
Hvad skal projektet præstere?
Det meget store antal fakta som bliver bragt
sammen ordnes i fire hovedgrupper:
1. En liste over marine, bundlevende, hvirvelløse dyr fra Grønland, med angivelse af hver
enkelt arts korrekte latinske navn og synonymer (forskellige navne for samme art),
2. En database som indeholder alle publicerede fundsteder for disse dyr samt upublicerede
fundsteder som kan identificeres,
3. En tabellarisk oversigt der angiver hver
Kortet viser den regionsinddeling af den grønlandske kyst
som arbejdet i projektet er baseret på.
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enkelt arts udbredelse langs den grønlandske
kyst, fra kystlinjen ned til 1000 m dybde, subsidiært til søterritoriets grænselinje,
4. En bibliografi over grønlandske, bundlevende, hvirvelløse dyr.
Resultaterne vil blive gjort tilgængelige både i
form af en rapport og som en database placeret
på relevante institutioner, gerne med en nemt
tilgængelig version på Internettet. Kun en mindre del af rapporten vil være egentlig tekst –
langt det meste vil være skemaer – og den tænkes bragt både på dansk, grønlandsk og engelsk. Kopier af databasen og bibliografien leveres til Miljøstyrelsen, Grønlands Naturinstitut og andre passende institutioner, hvor de kan
blive løbende opdateret og evt. bragt på en eller
flere hjemmesider.
Hvad kan resultaterne bruges til?
Mangel på viden og overblik over egen fauna
har en række praktiske og konkrete konsekvenser for enkeltpersoner, institutioner og myndigheder. Nedenfor nævnes nogle eksempler.
Ved anlæg af kystzoneindustri, ved havneudvidelser o. lign. samt ved indgåelse af kontrakter om koncession til olie- og gaseftersøgning eller indvinding af andre råstoffer fra havbunden, forlanger man i de fleste europæiske
lande at der opstilles og gennemføres et overvågningsprogram for faunaen. Rapporter fra
Ekspeditionsskibet “Godthaab” fotograferet et sted i Vestgrønland under ekspeditionen i 1928 (Zoologisk Museums
arkiv).

sådanne undersøgelser er vanskelige at vurdere
og sammenligne både i tid og over geografisk
afstand, hvis prøver af en art får forskellige
navne i rapporterne, eller hvis forskellige arter
angives med samme navn.
Undersøgelser i forbindelse med forskellige
former for forurening har vist at der er store
forskelle mht. arters følsomhed, når det drejer
sig om hvilke populationer der påvirkes, og om
hvilke arter der kan anvendes som indikatorer;
forkert identifikation af dyrene kan her medføre meget fejlagtig vurdering.
Ved oprettelse af marine reservater må man
af praktiske og videnskabelige grunde kende
hele faunaen, dels for overhovedet at kunne udvælge og afgrænse et område, dels for at beskyttelsen skal have mening på længere sigt.
En del fiskeriproblemer drejer sig om fiskebestandes artssammensætning, populationernes
størrelser og deres struktur. Ofte er der en sammenhæng med svingninger i den tilstedeværende mængde fiskeføde, og den udgøres for de
bundlevende arters vedkommende stort set af et
udvalg af hvirvelløse bunddyr.
Det skal også nævnes at vi på Zoologisk
Museum vil anvende resultaterne i en større
zoogeografisk analyse, hvor udbredelsen af
grupper af arter ved Grønland søges relateret til
økologiske forhold, klimaændringer og indvandringshistorie. Desuden kan vi bruge rapporten
som et redskab der hjælper os til at udpege områder eller dyregrupper hvor der i særlig grad
mangler indsamlinger. Det vil fx dreje sig om
nogle af de grupper hvor arterne består af så
små dyr at de er gået lige gennem 1 mm-maskerne på de sigter man har brugt som standard
ved tidligere tiders indsamlinger. Rapporten
kan også danne grundlag for “atlasundersøgelser” af arter som af en eller anden grund påkalder sig særlig opmærksomhed. Endelig vil
vi under arbejdet samle materiale til en historisk oversigt med titlen “Den zoologiske udforskning af det grønlandske hav”.
Zoologisk Museum som vært for projektet
Zoologisk Museum er både Danmarks og
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Førstedagsstemplet
frimærke med den store
grønlandske krabbe (Chionocetes opilio) og udsnit
af Otto Fabricius’ tegning
fra hans beskrivelse i
1788. I den første udgave
af frimærket var ordet
“opilio” af uransagelige
grunde blevet spejlvendt.

Grønlands nationale museum for zoologi og
faunaundersøgelser. Vi har omfattende grønlandske samlinger og en lang tradition for undersøgelser deroppe. Grønlands fauna fremhæves ligefrem som et særligt indsatsområde i
museets perspektivplaner. Når det gælder en
indsats på det faunamæssige område, er museet
altså en centralt placeret institutiton og samarbejdspartner.
Museet har tidligere bestræbt sig på at sammenstille fortegnelser over hele den grønlandske havfauna eller dele deraf. Dels er der i tidens løb publiceret et stort antal monografier
om udvalgte grupper som det vil føre for vidt at
nævne her, dels er der påbegyndt forskellige serier med oversigter. Den ældste af disse er
“Conspectus Fauna Groenlandicae” der samlede meget af den tilgængelige viden i tiden inden første verdenskrig. Resultaterne fra Godthåb-ekspeditionen i 1928 giver i en lang række
afhandlinger og et afsluttende resumé en udførlig oversigt over den vestgrønlandske fauna.
Endelig opsummerer “Zoology of East Greenland” dele af den østgrønlandske fauna; denne
serie er baseret på en række ekspeditioners indsamlinger, først og fremmest Treårsekspeditionen 1932-34.
Afdelingen for hvirvelløse dyr er i forvejen
involveret i to store, faunistiske projekter, BIOFAR omkring Færøerne og BIOICE omkring
Island (se DYR 1989/1 og 1994/1). Begge er

internordiske, især med deltagelse af Danmark,
Færøerne, Norge og Island. De omfatter alsidige indsamlinger af bunddyr fra forskningsskibe, sortering af prøverne og udsendelse af
materialet til omkring 70 specialister på de forskellige dyregrupper. Desuden er der oprettet
nye laboratorier på Færøerne og Island, uddannet speciale- og ph.d.- studerende, afholdt symposier og workshops, og nationale samlinger er
opbygget. På nuværende tidspunkt er der publiceret et stort antal videnskabelige og formidlende artikler, og mange er på forskellige stadier undervejs til færdiggørelse.
Erfaringerne fra disse projekter, fra de tilvejebragte samlinger, og fra kontakten med de
mange specialister udgør det bedst tænkelige
grundlag for det videre arbejde med den grønlandske, marine bundfauna, fordi både BIOFAR og BIOICE går ned på dybt vand (mere
end 1000 m), og begge omfatter koldtvandsfaunaer med mange arktiske elementer. Udenlandske specialister inden for nogle af de vigtige grupper som museet for tiden ikke selv
dækker, er blevet spurgt om de vil støtte
Grønlandsprojektet. Den internationale interesse har vist sig at være stor, specielt naturligvis i lande der selv har arktiske områder, som
Norge, Island, USA og Canada.
Ole Secher Tendal er lektor, dr. phil. og ansat ved
Zoologisk Museum. Tom Schiøtte er ansat ved
projektet, på orlov fra Zoologisk Museum.
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Godbid fra samlingerne:

Brydeshvalen –
en ny art for danske farvande
Det er sjældent der konstateres en ny hvalart i
Danmark. Men den 1. september 2000 skete
det. En næsten 7 m lang brydeshval blev fundet
død nær Kyndbyværket efter i 14 dage at have
været observeret forskellige steder i Isefjorden.
Nye arter 1862-1998
Først fra ca. 1860 påbegyndes en opgørelse
over hvaler i danske farvande. Indtil da var følgende arter omtalt: marsvin, øresvin, hvidnæse,
spækhugger, døgling, kaskelot, vågehval og
finhval. Summa summarum otte arter.
I 1860’erne dukker halvspækhuggeren, grindehvalen og det første sikre eksemplar af almindelig delfin op, og almindelig næbhval føjes til i 1880. 1900-tallet byder på syv nye arBrydeshvalen liggende i Zoologisk Museums baggård.

ter: hvidhvalen 1903, pukkelhvalen 1905, blåhvalen 1931, Rissos delfin 1938, hvidskævingen 1942, sejhvalen 1955, og i 1998 bliver
stribet delfin den nittende art (se DYR 1999/2).
Brydeshvalen
Nr. 20 er altså den nykonstaterede brydeshval.
Dette er første gang den registreres i Europa.
En dværgform af arten, sittanghvalen, blev allerede beskrevet i 1879 fra Sydøstasien, mens
de egentlige brydeshvaler første gang blev beskrevet i 1912. De findes udbredt i troperne og
subtroperne og hører til finhvalfamilien. En
nær slægtning er sejhvalen, og en fornyet gennemgang af de europæiske sejhvalstrandinger
tyder på at tidligere fund af brydeshval hidtil
har været fejlbestemt som sejhvaler.
En undersøgelse af dyret fra Isefjorden viste
at der ikke var tale om vågehvalen, den almindeligste finhvalart i Danmark. Det mest oplagte
ville derfor være en lille finhval eller en sejhval. De ydre kendetegn talte for finhval og
udelukkede sejhval, men skelettet gav et modstridende resultat: det tydede på sejhval og udelukkede finhval. Løsningen blev at der var tale
om en tredje art: brydeshvalen. Den har visse
ydre karakterer (fx meget lange bugfurer) til
fælles med finhvalen, mens skelettræk (fx et
dobbelthovedet første ribben) er fælles med
sejhvalen. Formodningen blev bekræftet af
kranieundersøgelser og en DNA-prøve.
Flere nye arter?
Er mulighederne for flere arter i Danmark hermed udtømte? Svaret er nej. Der findes fortsat
arter som er set meget tæt på Danmark, men
endnu ikke er konstateret her. I 1992 blev en
narhval observeret ved Landskrona, sidst i
1800-tallet sås en småhovedet hval ved Göteborg, og ved Holland er der noteret en dværgkaskelot og en Blainvilles næbhval. Når den
tropisk-subtropiske brydeshval kan nå helt til
Danmark, kan vi vel også forvente andre
varmtvandsarter i danske farvande. Læs mere
på www.hvaler.dk
Carl Chr. Kinze
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Hvide pletter på kortet om fluer og myg i Danmark

Af Frederik Torp Petersen

Svirreflue på skærmplante.
Vi har et meget detaljeret
kendskab til svirrefluefaunaen i Danmark.

I Danmark findes der ca. 30.000 arter af dyr
og planter. De fleste har nok den opfattelse at
den danske natur er så godt undersøgt at vi ret
nøjagtigt ved hvilke arter det drejer sig om.
Ukendt natur er noget der kun findes i troperne
og på bunden af havet. Det er desværre kun
delvis rigtigt.
Hvirveldyrenes og planternes forekomst og
udbredelse i Danmark er ganske godt kendt,
men for insekternes vedkommende forholder
det sig anderledes. Især tovinger (fluer og myg)
og årevingede insekter (bier, hvepse og myrer)
udgør et stort hul i vores viden, fordi de er temmelig dårligt undersøgt her i landet. Vi regner
med at disse to grupper alene omfatter 10-

12.000 arter, altså ca. en tredjedel af samtlige
danske flercellede organismer.
Ikke desto mindre mangler vi stadig overblik over hvilke arter der rent faktisk kan træffes herhjemme. Vi er ikke engang klar over nøjagtigt hvor mange det drejer sig om. Jeg har
som en del af mit speciale forsøgt at fylde hullet delvis ud ved at lave en "Fortegnelse over
Danske Tovinger". Den indeholder både de arter vi med sikkerhed véd findes i Danmark, og
de arter vi kan forvente at finde.
Tidligere lister
Den hidtil eneste færdiggjorte liste over danske
tovinger er svenskeren Zetterstedts værk Dip17

Regnklæg (Haematopota pluvialis), af mange fejlagtigt
kaldet bremse, i færd med at suge blod.

tera Scandinaviæ (Skandinaviens Tovinger) fra
midten af 1800-tallet. Som navnet antyder, drejer værket sig om hele Skandinavien, men for
hver art er det angivet i hvilke lande den er truffet. På daværende tidspunkt kendte man til lidt
under 1500 arter fra Danmark.
Siden da er der blevet fundet flere tusinde
andre arter herhjemme, men noget samlet værk
der opregner dem alle er desværre ikke udkommet før nu. Ganske vist begyndte danskeren
William Lundbeck en fortegnelse i 1907, men
den blev aldrig fuldendt.
Den nye listes tilblivelse
At finde ud af hvilke arter af tovinger der findes i Danmark kan virke som en uoverkommelig opgave. Heldigvis står vi ikke på helt bar
bund. Samlinger – både private og museernes –
er uvurderlige kilder. Der er blevet indsamlet
flittigt i Danmark gennem flere hundrede år af
både amatører og professionelle, så vi har sikre
fund af 4164 arter af tovinger fra Danmark.
Men vi ved at der i Danmark forekommer mange arter som ikke er registreret endnu.
Derfor har jeg undersøgt udbredelsesmønstrene for de arter der findes i Nordvesteuropa.
Hvis en art er fundet i mindst tre af vore nabolande, er det temmelig sikkert at den også er til
stede i Danmark, og så er den kommet på listen
som "sandsynligvis dansk". Der kan selvfølgelig være svipsere; det kan fx være arter der kun
findes i bjergegne. For at få frasorteret de arter
der af indlysende grunde ikke kan træffes i
Danmark er det nødvendigt med ekspertbi18

stand. Således har mere end 40 specialister fra
mange europæiske lande deltaget i projektet.
De er hver især eksperter i enkelte familier og
har, foruden at slette usandsynlige arter, også
tilføjet nye som efter deres mening burde forekomme i Danmark.
Den endelige liste indeholder selvfølgelig
de 4164 sikre arter, men derudover er der mere
end 1700 arter som endnu ikke er registreret
med sikre fund. Altså kan vi regne med at der
lever ca. 5900 arter af tovinger i Danmark, men
vi kender altså kun 70%.
Kan det virkelig passe?
Det kan synes utroligt at der skulle forekomme
1700 arter af tovinger herhjemme som ikke er
observeret endnu. Især når man tænker på at vi
kun har 435 fuglearter og højst 300 arter af
fisk. Disse tal inkluderer endda de arter der kun
optræder meget sjældent herhjemme. For eksempel har man fanget en enkelt hammerhaj i
danske farvande – den er talt med i de 300 arter.
Men i virkeligheden er det ikke særligt overraskende. Storbritannien er nok det land i verden hvis tovinge-fauna er allerbedst undersøgt.
Allerede i 1976 kunne briterne hævde at nu
kunne der ikke findes ret mange nye arter i landet, men siden da har man alligevel indsamlet
næsten 700 ekstra! Så at vi "kun" mangler knap
2000 i Danmark forekommer ikke usandsynligt. Med den kommende artsliste i hånden ved
vi oven i købet hvilke familier det halter med at
få undersøgt.
To af de kendte
Loven om etnisk og racemæssig ligestilling
gælder ikke for insekter; nogle grupper er populære, andre er det ikke, så der er ekstrem stor
forskel på hvor grundigt de enkelte familier af
tovinger er studeret herhjemme. Blandt de
bedst dokumenterede finder vi svirrefluerne.
Disse charmerende dyr vil være velkendt af enhver der har gået en tur i skoven og har haft øjnene med sig. Man ser dem hvor en solstråle
når hele vejen ned til skovbunden, langs skov-

Sværme af dansemyg er et typisk højsommerfænomen.

veje, stier eller i lysninger. Også på havens
blomster holder mange arter til; særligt tiltrækkende er blomstrende dildplanter. Svirrefluers
farvetegninger minder om gedehamsenes, men
det er kun for at narre fjenden; svirrefluer er
fuldstændig harmløse. De er imponerende flyvere der uden mindste besvær står stille i luften, flyver baglæns eller foretager lynhurtige
manøvrer for at undslippe eventuelle farer.
En anden godt kendt gruppe er bremserne.
Men vores store viden om dem skyldes nu ikke
at disse fluer er specielt charmerende. Tværtimod er der tale om særdeles ubehagelige parasitter på bl.a. husdyr. Larverne lever enten i bihulerne, svælget eller maven på fx får, køer eller heste. Det er indlysende at landmænd ikke
bryder sig om at deres dyr lider under at have
maddiker i luftvejene. Derfor er flere arter nu
blevet udryddet i Danmark. – I øvrigt tilhører
de irriterende, langstrakte, grå stikfluer, i folkemunde kaldet bremser, i virkeligheden en helt

anden familie der på dansk hedder klæger. De
rigtige bremser stikker derimod ikke; faktisk
tager de voksne slet ikke føde til sig og har næsten ingen munddele.
To af de knap så kendte
De familier vi ikke ved ret meget om er især
dem man med en (ikke helt korrekt) fællesbetegnelse kan kalde myg. Det kan være ganske almindelige dyr som alle kender eller har
set. Dansemyggene er et godt eksempel på en
artsrig, men ufuldstændigt registreret gruppe.
Det er en meget stor familie, med mindst 400
arter i Danmark, men indtil videre har vi kun
kendskab til lidt under 300. Om sommeren
danner hannerne imponerende, skyagtige sværme over træer, master eller endda mennesker.
Det kan somme tider ligne en røgfane der stiger
til vejrs. Der er dog intet at frygte; dansemyg
kan ikke stikke og har ikke den mindste lyst
til at sætte sig på mennesker. Larverne lever
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Galler på bøgeblade er meget
almindelige og de fleste har lagt
mærke til dem. I dette tilfælde er
det ansvarlige dyr galmyggen Mikiola fagi, én ud af mange hundrede galmyggearter her i landet.

ofte i vand, og nogle af arterne er vigtige forureningsindikatorer.
Hovedårsagen til at dansemyggene ikke hidtil er blevet grundigt undersøgt, selvom de er
almindelige og lette at finde, er nok at de er
særdeles vanskelige at bestemme til art. Det er
et virkeligt specialistarbejde som kun en håndfuld mennesker i Danmark er i stand til at udføre.
Men det helt store smertensbarn i den danske tovingefauna er galmyggene. Ikke alene er
de mindst lige så svære at bestemme som dansemyg, men de er også meget mindre – ofte
kun få millimeter store, og så lever de tilmed
skjult. De fleste larver danner galler på planter,
og ved at undersøge dem kan man ofte finde ud
af hvilken art galmyg der er ansvarlig. Men der
er mange arter der ikke danner synlige galler;
her er det nærmest en umulig opgave både at
opdage dyret i naturen og at finde ud af hvilken
art det drejer sig om. Vi tror der findes mindst
450 arter galmyg i Danmark, men vi har kun
sikre fund af 170.
Søg og du skal finde
Forhåbentlig vil vi ad åre få indsamlet og registreret de arter vi endnu ikke har opdaget herhjemme. Men for at finde dem må man søge.
Derfor vil vores liste fungere som ledetråd for
enhver der vil hjælpe med til at få kortlagt den
danske fauna. Den vil give et overblik over
hvor i naturen der skal søges, og hvilke arter
det kan betale sig at se efter. Samtidig håber vi
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at den vil kunne få åbnet folks øjne for at det
ikke kun er i den tropiske regnskov at nye opdagelser venter på at blive gjort. Der kan være
nyttig viden at hente selv i Jægersborg Dyrehave; viden som indirekte vil kunne have stor
lovgivningsmæssig og økonomisk betydning.
Hvad skal det nytte?
I de seneste årtier er der kommet fokus på menneskets ofte negative påvirkning af miljøet.
Områder bliver fredet, og der ofres store summer på overvågning af naturens tilstand og på
naturgenopretning. Med tiltag som disse håber
vi at kunne bevare naturens mangfoldighed for
kommende generationer. Men samfundets resurser er begrænsede, så ofte må der foretages
prioriteringer. Eller som politikerne udtrykker
det: "Hvordan får vi mest miljø for pengene?"
Nogle af spørgsmålene kan være: Hvilke naturtyper skal beskyttes? Er der sjældne dyr eller
planter der kræver særlig opmærksomhed?
Hvad er vigtigst, Skjern Å eller skovrejsning?
For at kunne give fornuftige svar er man først
og fremmest nødt til at vide hvilke arter man
har med at gøre. Og selvom en truet galmyggeart i sig selv næppe fører til millioninvesteringer i naturgenopretning, kan den måske blive tungen på vægtskålen, når midlerne deles
ud. Én ting er i hvert fald helt sikker: Hvis vi
ikke ved om arten forekommer i Danmark, kan
vi ikke vide noget om hvorvidt den er truet.
Frederik Torp Petersen er nyuddannet cand. scient.
fra Zoologisk Museums entomologiske afdeling.

Forhalsbisonens saga
Af Ole Høegh Post

Mange vil kunne huske den udstoppede bisonokse der i mange år tog imod museets gæster
i forhallen. Den fungerede næsten som et vartegn, klappet og elsket ihjel af et par generationer af børn. Populariteten skyldtes formodentlig først og fremmest den oplevelse det var at
røre ved den. Dette var da også hensigten, da
bisonen blev udvalgt ved de nye udstillingers
åbning i 1970. Tanken var også at vore gæster
kunne afreagere ved at få lov til at gramse på
dette ikke særligt værdifulde dyr og så lade de
øvrige udstillede dyr være, men i virkeligheden
har vi nok "opdraget" en masse børn til at udvise for lidt respekt for de museale værdier!
Historien om forhalsdyret er imidlertid ikke
helt så enkel som her beskrevet, og den fortjener at blive kendt blandt andre end den snævre
museumsstab.
Klappedyr som introduktion
De større naturhistoriske museer har ofte haft et
eller andet imponerende blikfang opstillet ved
hovedindgangen. Ikke mindst i Amerika, hvor
der er højt til himlen, og hvor måske en dinosaur eller en flok elefanter anslår stemningen
og tager pusten fra den besøgende.
Sådan gør man dog ikke i Danmark! I øvrigt
var vi begrænset af forhallens meget beskedne
loftshøjde, så valget faldt som nævnt på en
amerikansk bison. Den var af mindre videnskabelig værdi end et prøveopstillet, hvidt næsehorn. At berøre en betonagtig næsehornsoverflade ville vel heller ikke kunne give den rigtige stemning af dyr. Man havde godt nok længe diskuteret det pædagogisk fornuftige i at
især børn får lov at røre ved de præparerede

Forhalsdyret måtte ifølge skiltet gerne berøres forsigtigt
og blev mange børns første og største nærkontakt med et
udstoppet dyr. Det tog hårdere på bisonen end på børnene! Den hårdeste medfart fik forhalsbisonen efter en tur
på græs i 1976. Det medførte nogen tids indlæggelse hos
et konservatorfirma på Amager.

dyr, men nogle gange må selv museerne give
efter: børn vil jo gerne se med fingrene.
Den valgte bisonokse stammede fra Zoologisk Have i København, hvorfra vi gennem tiderne har fået mange afdøde dyr.
Fra Valby Bakke til Krystalgade
Som ganske ung konservator blev den senere
kvartærzoolog Ulrik Møhl (1908-92) i 1929
sendt ud til haven for at aflive den gamle bisontyr. Men det nægtede han pure. Grunden hertil
var at han som lille, dyreinteresseret dreng i sin
iver for at opleve bisonen på nærmeste hold
havde fået maset hovedet ind mellem tremmerne. Nu kunne han ikke få det trukket tilbage, da bisontyren med de store horn på sit
kæmpehoved kom slentrende hen mod ham. I
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stedet for at tvære knægtens hoved ud begyndte
den at slikke ham venligt i ansigtet, og efter
den forskrækkelse kom han fri!
Andre ude i Zoo må have overtaget riflen,
og samme år blev dyret glimrende udstoppet af
museets konservator, Alfred Windeballe. Det
garvede skind blev monteret på en mannequin
opbygget af benenes knogler og kraniet der
blev fæstnet til et træstativ. Dyrets muskulatur
blev bundet i træuld og spartlet op med gips, en
teknik der er udmærket, men den giver stor
vægt. Efter at have været udstillet i det gamle
museum i Krystalgade, avancerede bisonen
som sagt til velkomstdyr i det nye museum.
På græs i Universitetsparken
Under en festlighed i 1976 for tre nyudklækkede zoologkandidater i den daværende mødesal
ved siden af forhallen kom man ud på de små
timer på den tanke at det var alt for trist for
bisontyren bare at stå dér på stengulvet – det
var på tide at han kom lidt på græs! Transporten
til plænen udenfor var en imponerende indsats,
Zoologisk Museums forhal med konserveringsudstillingen
fra 1989: "Hvad er der indeni?". En gammel visent (europæisk bison), udstoppet ca. 1850 med træ og halm, havde
erstattet den amerikanske bison på podiet.

Bisonokserne i Københavns Zoo boede de første år efter
1900 i det nuværende kamelhus. Mange år efter havnede
tyren på Zoologisk Museum.

for dyret og det store podie af spånplader vejede enormt. Nogle morgenfriske københavnere kom forbi og rapporterede lettere chokeret til
politiet om det sælsomme skue af den græssende tyr, og en patruljevogn arriverede. Man
enedes derpå i mindelighed om at kalorius
burde vende hjem igen.
Alt gik godt, indtil bærerne snuplede på de
øverste trappetrin. De værste skader var fire
brækkede ben (på tyren!), men det burde kunne
udbedres. Udstillingernes ledelse og konservatorerne syntes bare ikke at de skulle bruge kostbar arbejdstid på et sådant projekt, så dyret blev
sendt i byen til et konservatorværksted og på
bedste vis repareret for et beløb der blev skaffet
ved indsamling. Helt lykkedes reparationen
dog ikke: benene kunne ikke blive lige høje;
det klaredes ved at bygge lidt "terræn" på podiet, så alle de brækkede ben kunne nå jorden!
At årene gik kunne ses på det – stadig – populære forhalsdyr. Hårlaget måtte vige for de
mange ivrige barnefingre, hornene blev rokket
løse, og med jævne mellemrum måtte vi i gang
med at lappe. Der blev limet løse hår fra andre
skind på de blankslidte, nøgne hudpartier som
blev malet i camouflerende farver. Men lige
meget hjalp det.
En visent som mellemspil
I 1989 handlede en af forhallens miniudstillin-
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Bisonen i indianerhjørnet i
Løveparken Givskud Zoo.

ger om konservering. "Hvad er der indeni?"
hed den, og det spændende emne inddrog hele
forhallen. Podiet til bisonen blev benyttet til
udskiftning af den ramponerede amerikaner
med en europæisk fætter. I museets magasiner
fandtes nemlig en ældgammel, udstoppet visent
(europæisk bison) fra 1850; den kunne på glimrende måde illustrere hvad der er indeni. Præparatet var tidligere blevet "skrællet" ved at
skindet på den ene side var afmonteret for at
vise hele konstruktionen af træ, halm, lærred
og skeletdele – men køn var den godt nok ikke.
Den mindede såmænd om sin amerikanske forgænger, men vores pointe gik nok lidt hen over
hovedet på publikum, for nogle besøgende troede faktisk det var samme dyr og er hørt sige :
"Nej, nu er den da slidt helt op!"
Efter særudstillingen kom visenten tilbage
på magasinet, og vores gamle drøm om at udskifte en bison med en isbjørn lod sig snart efter realisere.
Via Grønland og Givskud til død på bålet...
Den gamle bison lå – ikke stod – på magasinet i
en kort periode, indtil der blev spurgt om museet havde en amerikansk bison der kunne udlånes til Grønland til en udstilling om prærieindianere der tjente som eksempel på andre etniske minoriteter. Hertil skulle man bruge indianernes klassiske jagtdyr, gerne pileskudt.

Zoologisk Museum kunne tilbyde den stærkt
nedslidte bisonokse, og faktisk bad vi om aldrig at se den igen!
Vores bison kom så på en rejse til Grønland,
hvor man på en vandreudstilling kunne opleve
indianernes stolte jagtdyr som har betydet så
meget for deres kultur.
Midt i 90´erne rygtedes det her i museet at
man hos Skoletjenesten i Løveparken Givskud
Zoo havde et større klappedyr stående, en amerikansk bisonokse! Det viste sig at resterne af
indianerudstillingen i Grønland, inkl. forhalsbisonen, nogle år før var endt i Givskud, hvor
man i skolestuen havde et hjørne med indianerting. Da udstillingen skulle pakkes ned, ville
man forståeligt nok ikke gemme den nu stærkt
udtjente bison. Man forsøgte at save hovedet
af, men det måtte opgives, da man stødte på
konservator Windeballes tømmer og rundjern
fra 1929. Det hårdt prøvede dyr blev repareret
lidt i nakken med kameluld i den rigtige farve
og tilbragte så yderligere nogle år i skolestuen,
til fryd for et nyt klappepublikum.
Men så, engang i 1999, blev vores bison endelig opgivet. Den endte sine dage, da den i en
affaldscontainer blev kørt til forbrænding. Og
dog: helt forsvandt det kære dyr ikke, man reddede de store horn som et minde.
Ole Høegh Post er konservator på Zoologisk Museum.
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Når søpindsvin svømmer
Af Jesper Kragh

Søpindsvinene, fx det spiselige søpindsvin,
Echinus esculentus, kender vi bedst som nogle
piggede og mere eller mindre runde væsner der
findes ved vore kyster; her lever de af at afgnave sten og alger for mindre alger, mosdyr
o.lign. Andre arter ser vi sjældent, fordi de
er nedgravet og lever af organisk materiale i
sedimentet, fx sømusen Echinocardium cordatum. Søpindsvin bidrager hermed til omsætningen af organisk bundmateriale der gøres tilgængeligt for rovdyr, bl.a. fisk, i næste led i fødekæden.
Når temperaturen stiger tidligt på foråret, og
biomassen af planteplankton tiltager, øges samtidig diversiteten af dyreplanktonet. Det skyl-

des primært larvestadier af hvirvelløse bunddyr
(også kaldet meroplankton), der i visse perioder helt kan dominere dyreplanktonet. Det er
på sådanne tidspunkter at vi finder larverne af
søpindsvin svømme rundt i de øvre vandmasser. Her lever de af at filtrere planktonalger, og
bidrager dermed til at regulere kulstofomsætningen. Larvestadiet er det mest sårbare stadium i livscyklusen, og dør larverne vil det selvsagt influere på rekrutteringen af bundpopulationerne og dermed disses størrelse, struktur
og dynamik. Studiet af larvernes biologi kan
derfor hjælpe til forståelse af arters udbredelse
og økologiske succes og har været genstand for
mit speciale ved Zoologisk Museum.

Skaller af det spiselige søpindsvin. Piggene og den gennemsigtige hud er
fjernet, så skallens
røde farve træder
tydeligt frem.
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Søpindsvinenes livscyklus
Søpindsvin tilhører pighuder som også omfatter søstjerner, slangestjerner, søpølser og søliljer. Fælles for alle pighuder er at de i deres livscyklus inkluderer et intermediært fritsvømmende larvestadium, et sandsynligvis oprindeligt
træk som kan dateres helt tilbage til Kambrium
for ca. 550 mio. år siden hvor gruppen blev
udspaltet. Larvestadiet er helt forskelligt fra de
voksne, bundlevende pighuder med deres karakteristiske 5-tals symmetri. Larverne er typisk kun ½-1 mm store og med en bilateral
(højre/venstre) symmetri. Afhængig af hvilken
art tilbringer de uger til måneder i vandmasserne, hvor der sker en betydelig vækst, inden de igen søger mod bunden.
Overgangen fra larve til voksenstadium, og
dermed fra bilateral til radiærsymmetrisk organisation, sker ved en metamorfose som er
mindst lige så spektakulær som en sommerfuglelarves forvandling. Den tager ganske få timer,
hvor larvens krop resorberes af det unge søpindsvin som i begyndelsen kun er ½ mm stor.
Allerede efter andet år er skotske spiselige søpindsvin 4 cm i tværmål og kønsmodne. Her-

Foto fra videooptagelse af fritsvømmende larve af det
spiselige søpindsvin. Den er ca. 50 dage gammel og er
fuldt udviklet; den vil forvandle sig (metamorfosere) inden
for få døgn. Larven er bilateralt symmetrisk og har 4 veludviklede armpar (pr, pd, al og po). Det unge søpindsvin
dannes fra rudimentet (r). Fimresnoren (cb) er ansvarlig
for filtration af fødepartikler og forbinder to armpar (po).
Munden (m) er placeret lige over mavesækken som er
mørkerød af planteplankton.

Livscyklus hos søpindsvin. Æg befrugtes i de frie vandmasser for her at påbegynde den udvikling der ender med
metamorfosen og omdannelsen af den fritsvømmende larve til et bundlevende, voksent individ.

hjemme bliver de normalt ikke meget større
end 8 cm, men i mere salt vand nu og da dobbelt så store (på Herthas Flak sydøst for Skagen
er taget en kæmpe på 18 cm!).
Forplantning og vandringer
Søpindsvin er særkønnede, altså med både hanner og hunner, men umiddelbart er der ingen
forskel hos voksne individer. Åbnes skallen ses
de store kønsorganer; de er hos hunnerne gullige af æg, hos hannernes helt hvide af spermatozoer. Spiselige søpindsvin på 5-8 cm kan pr.
sæson gyde op til flere millioner bittesmå æg.
Det er kønsorganerne der spises; de smager
herligt, og der fiskes store mængder søpindsvin
i bl.a. Portugal.
Når det spiselige søpindsvin er blevet kønsmodent, vandrer det fra større dybder ind på
lavt vand. Dette sker ved den engelske kyst i
det tidlige forår og er hensigtsmæssigt, fordi
tætheden af dyrene hermed tiltager og sandsynligheden for en succesfuld befrugtning af æggene øges. Epidemiske gydninger er blevet observeret, hvor hannerne gyder først og derved
sandsynligvis kemisk igangsætter gydning af
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Partikelfangst af en 14 micron (µ) stor partikel. Denne
collage fra videosekvenser af en partikelfangst viser en
partikels bevægelse mod armene, hvor fimrebåndet tilbageholder partiklen og fører den mod munden. Pilen angiver partiklens start.

æg hos hunnerne. Også denne rækkefølge er
hensigtsmæssig, for antallet af producerede æg
er langt mindre end af sædceller. Det er derfor
en fordel at vente med at gyde de "kostbare"
æg, til der er størst sandsynlighed for befrugtning; såvel æg som sæd har en begrænset levetid på ganske få timer efter gydning.
Forplantningsstrategier
Efter at ægget er befrugtet, påbegynder det inden for nogle timer den delingsproces som hos
det spiselige søpindsvin efter en uge ender med
et funktionelt larvestadium. I den første uge efter klækning tager larven ikke føde til sig og
må nøjes med den næring som er tilgængelig
i æggets blommemasse. Når den er opbrugt, må
larven selv samle plankton i de næste godt 2
måneder.
Det er blevet vist at netop mængden af
blommemasse er ganske afgørende for den tid
larven må tilbringe i planktonet. Jo større
blommemasse i ægget, jo kortere tid skal larven senere bruge på at filtrere plankton for
fødepartikler. Faktisk kan selv tæt beslægtede
arter variere ganske meget i mængden af
blommemasse, og man kan tale om at disse arter har "valgt" forskellige reproduktionsstrate26

gier. Den umiddelbare fordel ved at tilbringe
kortere tid i plankton er at sandsynligheden for
overlevelse er større.
Hvorfor har alle arter så ikke store blommefyldte æg? Sandsynligvis fordi andre regulerende faktorer som størrelsen af produktionen
af planteplankton, rovdyraktiviteten og muligheden for spredning også spiller en rolle. Resultatet af disse faktorer har medført at søpindsvin umiddelbart kan inddeles i arter hvor
reproduktionsstrategien er enten at producere
få store, blommefyldte æg eller mange der er
små. Begge strategier må dog siges at være en
succes, hvis blot to larver overlever til voksenstadiet og selv når at reproducere én han og én
hun; herved kan en given population opretholdes.
Den geografiske udbredelse lader til i ganske væsentlig grad at være påvirket af en arts
reproduktionsstrategi. Således er det ganske
iøjnefaldende at der ved polerne, hvor somrene
er korte og produktionen af planteplankton derfor er tidsmæssigt begrænset, forekommer en
overvægt af arter som producerer store
blommerige æg; derimod finder vi ved vore
breddegrader en overvægt af arter som producerer små men mange æg.
Larvens liv i planktonet
En larves primære opgave i planktonnet er at
vokse og overleve frem til metamorfose. Dette
er i sig selv en bedrift, da omkring 20% af en
larvepopulation bliver ædt af rovdyr. Dog er
der forskel på hvilke rovdyr der tager hvilke
larver. Forsøg har vist at det afhænger både af
larvens størrelse og svømmehastighed. Således
tager pilorme og krabbelarver de langsomme,
tidlige stadier, mens især stimefisk som sild
og tobis tager sig af de senere, større og hurtigt
svømmende stadier.
Undgår larven at blive ædt, står den stadig
over for at skulle vokse sig stor nok til at nå det
stadium hvor den kan metamorfosere. Det er
blevet beregnet at hos en art som det spiselige
søpindsvin er kun godt 2% af den energi det
"koster" at gennemløbe et larvestadium (dvs.

Ungt søpindsvin 10 timer
efter metamorfosen. Dele
af larvens armskelet (ls)
ses stadig øverst på
søpindsvinet. Dyret har
endnu kun 5 sugefødder
(pp) til at bevæge sig
med. Målestok ½ mm.

energi til vækst og respiration) til stede i
æggets blommemasse. De resterende 98% skal
altså hentes i vandmasserne som for en larve er
en overordentlig tynd suppe. Denne skal opkoncentreres, og dertil har larven et filtrationsorgan af fimrehår (cilier) kaldet fimresnoren.
Dette organ bugter sig over det meste af larvens
overflade og har to funktioner: det skaber den
vandstrøm som larven bruger til fremdrift, og
det filtrerer samtidig fødepartikler fra vandstrømmen. Selve fimresnoren består af flere
rækker cilier som samlet slår bagud, hvorved
larven drives fremad. Men når potentielle fødepartikler kommer inden for rækkevidde (i en
afstand af ca. 25 µ eller 0,025 mm fra cilierne),
vender de retningen af deres aktive slag, så
fødepartiklen tilbageholdes. Sansningen af
fødepartikler ved fimresnoren sker mekanisk,
men larven er i stand til at "smage" forskel på
forskellige fødeemner, og derved kan den fravælge mindre interessante partikler. Larven er
således selektiv i sit valg af føde, og dermed
undgår den partikler og alger som er af ringe
fødekvalitet, eller som eventuelt er giftige.

Larvens arme og deres funktion
En karakteristisk struktur er søpindsvinelarvens
arme. Det er blevet foreslået at de kunne være
en tilpasning til at undgå at blive ædt, idet det
er observeret at armene kortvarigt spredes fra
hinanden ved kontakt med rovdyr. Dette skulle
umiddelbart forøge dyrets størrelse og dermed
vanskeliggøre at larven bliver ædt.
En anden og måske mere væsentlig betydning er at cirka ¾ af fimresnorens længde er
placeret på armene. Dette spiller en vigtig rolle,
fordi mængden af vand som filtreres for fødepartikler er direkte afhængig af fimresnorens
længde. Flere og længere arme giver derfor en
højere filtration og dermed en hurtigere vækst.
På grund af fimresnorens placering på armene
kan en larve på ½ mm have en fimresnor på op
til 10 mm. Mens larven vokser, sker en tilvækst
af arme og forlængelse af eksisterende armpar;
derfor har en amerikansk forsker kaldt dem for
"små filtermaskiner".
Adfærd under svømning
Jo ældre larven bliver, jo mere kompleks bliver
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Fimrebånd på arme og krop af larve af et regulært søpindsvin. Målestok 1/10 mm.

dens adfærd. Lige efter klækning er den en
rund kugle af ciliebærende, men ellers udifferentierede celler, og den har ingen retningspreference. En sådan opstår først omkring det
tidspunkt hvor larven påbegynder udvikling af
arme og indre organer og opnår sin endelige bilaterale form. Samtidig er fimresnoren fuldt udviklet i sine snoninger over larvens arme og
krop, og partikelfangsten påbegyndes. Herunder vil den typiske svømmeadfærd være en bevægelse i en vertikal helixspiral mod vandoverfladen. Eftersom larven i kraft af sit skelet er
tungere end det omgivende vand, kan den regulere sin position i vandsøjlen ved at svømme op
mod overfladen for derefter at lade sig synke
ned, når fimresnorens aktivitet ophører. Hvis
larven under sin filtrationssvømning møder
større objekter som ikke er fødepartikler, vil
den kortvarigt bakke, inden den igen fortsætter
sin fremadrettede svømning. Noget tilsvarende
sker hvis den fanger en uspiselig partikel – den
bakkes simpelthen ud af munden!
Spredning og metamorfose
Larvens orientering i vandsøjlen ændres mod
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afslutningen af larvelivet. Fra at være tiltrukket
af lys (positivt fototaktisk) og dermed orienteret mod overfladen, bliver larven negativt
fototaktisk lige omkring tidspunktet for metamorfose, og søger derfor mod bunden.
Spredning af larver sker ved passiv drift med
de fremherskende havstrømme, men kan dog
påvirkes af larverne ved deres lodrette bevægelse fra én havstrøm til en anden. Herved kan
de larver som er blevet ført væk fra kystnære
opholdssteder og ud til havs, igen vende tilbage
til kysten, når tidspunktet for metamorfose
nærmer sig, og et egnet substrat for bundfældning skal findes. Forsøg har vist at larver kan
tilskyndes til at metamorfosere, ved at de anbringes i en skål med en smule havbund hvori
de voksne har gået. Sandsynligvis drejer det sig
om en kemisk påvirkning af et stof udskilt af de
voksne søpindsvin. Larven må altså formodes
at kunne lugte/smage sig frem til et egnet sted.
Dette er fordelagtigt for larven, fordi et område
beboet af samme art sandsynligvis er et "godt"
sted at slå sig ned.
I mangel af øjne må larven "føle" sig frem til
et egnet sted, og det er faktisk hvad den gør.
Lige inden metamorfosen stiger aktiviteten i
rudimentet, dvs. den del af larven som bliver til
det voksne søpindsvin, og faktisk kan man observere hvorledes sugefødder på rudimentet
stikker ud gennem en lille åbning i siden af
larven og både bruges til at afsøge bunden og
holde larven fast. Allerede på dette tidspunkt
er ungdomsstadiet aktivt og har derfor andel
i bundfældningsprocessen, selvom metamorfosen endnu ikke er påbegyndt. Det specielle ved
metamorfosen er at et fuldt funktionsdygtigt
ungdomsstadium allerede er dannet i rudimentet som derfor blot skal krænges ud ved metamorfosen. Under denne resorberes hele larven
og overtages dermed af ungdomsstadiet. Larvens arme afkastes senere, men de kan stadig i
nogle dage ses stikkende frem på toppen af det
nyligt metamorfoserede dyr, som en reminiscens af det svømmende søpindsvin.
Jesper Kragh er cand. scient. og har været specialestuderende på Zoologisk Museum.

Tag musen i hånden og gå på Internettet
– Zoologisk Museums hjemmesider

Af Claes Petersen

Vi er ved at være tæt på en dagligdag, hvor det
at søge informationer og viden på Internettet er
en naturlig handling. Næsten enhver institution
eller ethvert firma med respekt for sig selv har
deres egen hjemmeside. Således også Zoologisk Museum, vi har endda hele to. Så fat musen og tag med på en hjemmeside-rundtur. Vi
tager først et kig på: www.zmuc.dk

Vi har i en del år haft denne hjemmeside som
for nylig har fået et ansigtsløft. Den er skrevet
på engelsk, da målgruppen er den internationale, videnskabelige verden og kyndige amatører. Hjemmesiden er derfor et vægtigt og brugbart værktøj.
Men hvis man ikke lige har interesse i en
oversigt over det sidste århundredes edderkoppeforskere, arterne de har forsket i og nøje beskrevet eller tabeller over diverse vævsanalyser,
så er udbyttet nok ret begrænset for menigmand.
Hvorfor så bruge tid på at besøge denne ver-

den af mærkværdige ord: Vertebrates, Invertebrates, Cobice eller hvad med Molluscan Section? Jo, fordi der selvfølgelig er både interessante og seværdige sider samt spændende links
at gå efter.
Prøv fx fra forsiden at klikke på ikonet <Research and Collections>. Her kan man bl.a.
finde indgangen til museets tre afdelinger, men
besøg også:
Copenhagen Bird Ringing Centre. Her kan man
bl.a. læse om ringmærkning, et foreløbigt
hundredårigt projekt med ca. 3.5 mio. fugle i
databasen. Vejledning i hvordan man indrapporterer fund indgår på denne side, hvor man
kan finde de årlige rapporter som også omfatter
Grønland og Færøerne.
Når man forlader fuglesiderne (ved at klikke
baglæns), kan man længere nede på siden finde
punktet <Resources and activities>; vælg dette
og klik på <Research programmes>; her er en
hel række forskningsprogrammer opremset.
Prøv fx <A Continent-wide blueprint for conservation action in Africa>:
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Artsmangfoldighed i Afrika
Dette imponerende projekt handler om biodiversitet. Et projekt der viser at det umulige er
muligt, ved at udnytte de informationer som
naturhistoriske museer har samlet gennem tiden. Her har museets forskere som de første
i verden opbygget en database med informationer om udbredelsen af ca. 3900 afrikanske
hvirveldyr, dvs. pattedyr, fugle, krybdyr og
padder. En stor mangel er at fiskene af økonomiske årsager desværre ikke er repræsenteret.
Med dette imponerende værktøj har man
mulighed for at træffe de rigtige beslutninger
og bruge færrest mulige resurser til sikring af
dyreverdenens beståen og mangfoldighed. Et
biodiversitetsatlas eller en CD-rom er et varmt
ønske fra forskerside, så oplysningerne kan gøres mere tilgængelige og læsbare for offentligheden.
www.faunaeur.org
Fauna Europaea
er et andet stort
projekt som man
finder link til under Research programmes. Dette forskningsprojekt bygges op
som en videnbank, en database hvor alle oplysninger om forekomst af Europas landlevende
dyr samles. Det er tanken at oplysninger om fx
arter, deres antal og hvor de findes skal være
tilgængelige for alle. Se i øvrigt den uddybende
artikel i DYR 2000/2.
Vi "surfer" videre og finder på samme side
links til et par repræsentanter for spændende
samarbejdsprojekter mellem de naturhistoriske
museer og særligt interesserede personer i befolkningen. Her er der lagt op til et effektivt og
populært samarbejde som samtidig har stor bevågenhed i medierne.
www.hvaler.dk Fokus på hvalerne er et treårigt projekt som
begyndte den 1. februar 2000.
Man kan linke til projektets let
overskuelige hjemmeside fra
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Research programmes eller skrive ovenstående
URL direkte. Projektstyringen og ekspertisen
klares af Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg og
Zoologisk Museum. Indrapportering af fund
kommer for en stor del fra interesserede der
færdes på hav og ved strand.
www.pattedyr.net
Projekt Danske Pattedyr Atlas er et nyt, treårigt projekt
med egen smuk hjemmeside
der er let at finde rundt på.
Naturhistorisk Museum i Århus og Zoologisk Museum
har her indledt et tæt samarbejde for at kortlægge samtlige danske pattedyrarters forekomst og udbredelse.
Denne metode til indsamling af fund og relevante oplysninger via hjemmesider synes at
være en farbar vej, når der er tale om de "lette"
arter. Kunne man forestille sig en fremtid med
egentlige interaktive hjemmesider, hvor dialog
og samarbejde får en større rolle? Fra tidligere
projekter har man med held brugt "hjælp-frabefolkningen-metoden" som også her sammen
med eksisterende materiale skal bære dette projekt til succes. Se i øvrigt DYR 2000/2.
Generel information
Har man hang til nostalgi må man ikke snyde
sig selv for at besøge siden <past and future>.
Den kan nås fra forsiden ved først at klikke på
<General Information>. Her kan man finde interessant læsning om Zoologisk Museums historie som går tilbage til...? ja, læs selv, man
bliver ganske overrasket.
Slut fx af med et kig på hvad fremtiden byder på. Der er ganske store forventninger til
kompletteringen af museets permanente udstilling der åbner sidst på efteråret 2001 under titlen Danmarks dyreverden gennem 20.000 år
(se DYR 2000/2).
Et voksende behov og en erkendelse af at vi
manglede noget mere populært skrevet på
dansk, gav startskuddet til hjemmesiden
www.zoologiskmuseum.dk. Det naturlige ud-

drage på rejse "Fra pol til pol". I "Danmarks
dyreverden" føres man igennem levestederne:
by, eng, å, skov, mark og strand ved at klikke
på små ikoner. "Oceanernes dyreliv" er et stort
og interessant område, hvor man på hjemmesiden med tiden skal kunne foretage et dyk i
verdenshavene og få beskrevet dyrelivet på vejen ned. Endelig bliver man på rejsen "Fra pol
til pol" ført gennem Jordens klimabælter og
klikker på ikoner for at få oplysninger om samspillet mellem dyr og klima.

gangspunkt er museets udstillinger. Ud over at
være mere tilgængelig og primært henvende sig
til vort hjemlige publikum er der også taget
hensyn til den yngre generation.
Det samme er tilfældet med Skoletjenestens
side, hvor der fortælles om de mange aktiviteter
der tilbydes. Bl.a. kan alle klassetrin, lige fra
børnehaveklasse til gymnasium, få tilbud om
oplæg til undervisning. Også på siden <Børn
og Unge> er der gode tilbud at hente. Lige fra
"dyrejagt" til kustodehjælp samt et flot tilbud
om hjælp til at søge naturoplysninger via
Internettet.
Fra forsiden kan du foretage en rundtur på
museets udstillinger ved at klikke på "Danmarks dyreverden", "Oceanernes dyreliv" eller

Som afslutning bør man altid kigge efter aktuelle ting som særudstillinger og nyheder. For tiden Bøje Benzons "En storvildtjæger og hans
tid".

Claes Petersen er systemadministrator på Zoologisk
Museum.
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Aktiviteter på Zoologisk Museum sommeren 2001
Særudstillinger:
En storvildtjæger og hans tid – Zoologisk Museums mæcen, storvildtjægeren Bøje Benzon, hjemførte i 1930'erne og 40'erne en mængde nedlagte dyr fra sine Afrika-safarier. Dengang var det meningen at de mange
skindlagte dyr han lod udstoppe skulle udstilles i den nye museumsbygning på Fælleden. Men tiderne ændredes, og i den moderne udstillingsform
i det nuværende museum blev der kun brug for et mindre udvalg. Nu
mange år efter viser vi en meget stor del af storvildtjægerens fantastiske
samling der aldrig før har været udstillet i sin helhed.

Miniudstilling i forhallen:
Dødsmasker – en udstilling af ansigtsmasker fra døde pattedyr.
Gennem mange år har museets konservatorer lavet gipsafstøbninger af hovederne på de nyligt afdøde og derfor pæne og friske
pattedyr de skulle udstoppe. Sådanne dødsmasker tjener som tredimensionale referencer med nøjagtige mål på ansigsdetaljerne.
Denne store samling er samtidig så spændende og dekorativ at
den fortjener at blive vist frem.
Byens dyreliv:
Som et led i den løbende fornyelse af Zoologisk
Museums faste udstillinger har håndværkere og
konservatorer i de sidste par år arbejdet på en
gennemgribende ændring af det udstillingsafsnit
der handler om byens dyreliv. I et naturalistisk
gademiljø med fiskeforretning, bager og beboelse samt i et stort parkdiorama fortælles om dyrene i og omkring vore boliger og om de mange
dyr der lever i byens grønne områder.
Dyr i Natur og Museum udgives af Zoologisk Museum. Udkommer med 2 numre årligt.
Kr. 50 pr. årgang i abonnement. Løssalg: Kr. 30 pr. nummer.
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Forsidebilledet: På en god, varm forårsdag kan man se de røde skovmyrer sole sig uden på tuen – fænomenet kaldes
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"soling". Giver det dig myrekryb? Læs om museets levende myretue side 2.

