
De ferske vandes hvirvelløse dyr 
AF B. DAMSTEDT 

Når vi er ude i naturen, kan glæden over guldsmedenes elegante flyveop· 

visning ofte skifte med irritationen over myggenes blodtØrst, og i takt her

med veksler vore Ønsker mellem beskyttelse og bekæmpelse af naturens 

elementer. 

Også samfundets forhold til naturen er fyldt med interessemodsætnin

ger. Kan guldsmed og myg også komme ind i en så sammensat situation? 

Vi må svare ja. Begge lever en væsentlig del af deres liv i vand og deler 

derfor skæbne med den Øvrige ferskvandsfauna, der på så mange måder 

lider under samfundets stigende velstand. Antallet af ferskvandslokalite

terne er stadigt aftagende, og de tilbageværende ændrer hurtigt karakter 

bl. a. ved forurening. 

Har man engang fået noget tilovers for den fauna, der har hjemme i vore 

søer, åer og mindre vandsteder, glæder man sig, når der viser sig chancer 

for dens bevarelse. I denne henseende skulle Naturparken mellem Farum 

og Slangerup yde gode betingelser. Terrænet er af isen og dennes afsmelt

ning blevet så forskelligartet udformet, at det giver muligheder for mange 

typer af ferske vande. Centralt har vi tunneldalens sørække Farum SØ, Ba

strup SØ og BuresØ, andre søer er forsvundet. Damme er der mange af i 

vidt forskellige tilgroningsstadier. Mange er allerede blevet til moser, der 

rummer flade lavninger med pytter; lokaliteter, der kun har frit vand med 

mellemrum. Herti l kommer de strØmmende vande fra kildevældene gen

nem bækkene til åerne, her repræsenteret ved MØlleåens, Værebro A's og 

Græse A's Øvre lØb. 

Ferskvandsfaunaen rummer repræsentanter for så godt som alle de store 

grupper af dyreriget, og det er naturligt at spØrge om dens oprindelse. Er 

den vandret ind fra havet, eller er den kommet fra land jorden. Svaret er et 

både-og, men det er den gængse opfattelse, at forbindelsen med land jordens 

dyreverden er bredere end med havets. Dette stØttes af den kendsgerning. 

at de luftåndende dyr bidrager med et langt stØrre antal arter end de, der 

optager ilt fra vandet. 

De meget forskellige ferskvandslokaliteter, Naturparken rummer, yder 
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gode muligheder for at se, hvordan småfaunaerne er indpasset i de enkelte 

lokaliteter. Det kan synes tilfældigt, at en art findes i en dam men ikke i 

en nærliggende tilsyn eladende ganske lignende. Tilfældigt er det nu sjæl

dent, idet selv uhyre små forskelle i kårene, der let unddrager sig vor op

mærksomhed, er afgØrende. Derfor kender vi fra n aturen eksempler p å 

damme, der jævnligt tilfØres dyr fra andre vande, uden at lokalfaunaen 

ændres. Det samspil mellem organisme og omgivelser , der afgØr, om arten 

kan indgå som del af faunaen, er mege t indviklet. Meget afgørende er de 

kemiske og fysiske forhold p å stedet. 

Mange ferskvande kan virke isolerede, men det må ikke glemmes, at de 

inden for ret store områder får en betydelig del af deres vand fra et fæll es 

grundvand, hvilket er med til at udjævn e forskellene. H er i Naturparken 

er vandet forholdsvis rigt på kalk. Det kalkrige vand giver gode mulighe

der for planteplanktonets udvikling. Dermed er urfØden for en stor del af 

faunaen tilstede. H er fremmes næringsrigdommen yderligere ved den ager

brugsmæssige udnyttelse af jorden, idet ikke ringe mængder af gØdnings

stoffer tilfØres søer og åer med overflade- og grundvand . 

I tæt befolkede områder forurenes de ferske vande hyppigt med stoffer , 

der forstyrrer den n aturlige ligevægt mellem organismerne. De tilfØrte 

stoffer kan enten være giftige eller bevirke a t visse former, ofte bakterier, 

får særlig gode kår. De blomstrer op på andres beskostning, idet deres ud

vikling gØr et vældigt indhug i vandets iltbeholdning. Dette lader sig gØre, 

fordi mange bakterier, blot næringen er tilstede, kan fortsætte deres li vs

funktioner længe efter, at iltmængden er blevet så ringe, at næsten alle 

dyr er kvalt . I Naturparken må søerne og mange af de mindre vandsteder 

siges at være næringsrige, men kun lidt forurenet. 

Selvom vi har en rig fauna i området, kan man dog ikke efter en pludse

lig indskydelse gå ud at h ente et bestemt dyr , så lidt som man kan vente at 

få en bestemt fugl at se på den fØrst forefaldende fodtur. Yderligere m å 

man gØre sig klart, at denne fauna kun i begrænset omfang afslører sig for 

den, der ikke h ar udrustet sig lidt til dette studium. Udrustningen er dog 

overkommelig (s. 269). Den lyse bakke er til eftersyn af fangsten på ste

det. Af glas er der nogle, der passer til net posen, andre til h jembringning 

af totalfangster og rØrglas til fund, vi h ar særlig interesse i at få hjem i 

god stand. Lup, pince tter og pipetter er meget nyttige. Det mest anvende

lige fangstredskab er stangketsjeren (s. 269), der giver mulighed for prØve

tagning fra såvel bunden, de frie vandmasser som vegetationen. N etposen 
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Udrustning til ferskvandsekskursionen. Til venstre ses det meget anvende· 
lige fangstredskab, stangketsjeren. 

kan, alt efter den effektivitet man Ønsker ved fangst af småorganismer, 

være syet af ostelærred eller forskellige numre af mØllergaze. 

UndersØgelser af f. eks. bunden på stØrre dybder kræver særlige redska· 

ber som skrabere og bundhentere, der er temmelig kostbare at anskaffe. 

Er redskaberne i orden, vi l udbyttet iØvrigt i hØj grad være afhængigt af 

tidspunktet for turen, da forekomsten af mange arter i vore ferske vande 

er begrænset til ret korte tidsrum. H er vi l vi nu gå frem på den måde, at de 

forskellige typer af vandsteder fra området tages en for en. Dyrene, der 

medtages, er gennemgående former, som vi ved jævnlige besøg på lokalite· 

ter fra det tidlige forår til sensommeren får at se blandt mange andre. 

Flere af de velkendte er blot nævnt, mens der er medtaget og af og til gjort 

lidt mere ud af andre, ganske almindelige former, der i livsforhold eller 

bygning viser interessante træk. Dette er gjort med den hensigt at prøve 

at vække lysten til beskæftigelse med og at Øge kendskabet til biologiske 

forhold, som vi praktisk taget har lige uden for vor dØr, og som på forskel· 

lige måder kan gribe ind i vor tilværelse. Omtalen af formerne er i almin· 

delighed kort, og den, der vi l vide mere om det nævnte, er godt stillet, idet 

vor populærvidenskabelige li tteratur netop på dette felt takket være C. 

Wesenberg·Lund er meget rig og så inspirerende, at man nok skal finde 

frem til nyere litteratur, der ofte er skrevet ud fra andre synspunkter end 

hans. 
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DYRELIVET I PYTTERNE 

Pytterne, der af og til dækkes af overfladevand, har normalt to vandfØ

rende perioder inden for året: det meget tidlige forår, hvor smeltevandet 

kommer, og efter augustregnen. I begge omgange kan nedsynkning og for

dampning ikke holde trit med tilfØrselen. De perioder, som pytterne byder 

vanddyr, er sådan, at kun visse former, som har en meget kort udviklings

tid, som udvikler særlige stadier eller som er indstillet til skiftende aktivi

tets- og hvileperioder, får deres chance og danner særlige pytfaunaer. Vi 

har to hovedtyper af pytter, skovpytterne, hvor bunden er dækket med 

vissent lØv, og det åbne lands pytter, hvis bund normalt er dækket af græs 

iblandet tokimbladede urter bl. a. ranunkler og skærmplanter. Ud over 

den midlertidige vanddækning er der ikke mange ligheder mellem disse. 

Skovpyttens vand er hyppigt ganske klart og vandlaget så tyndt, at den 

lØvdækkede bund ses, og en del af faunaen viser sig direkte. Et almindeligt 

syn tidligt i april er larver af stikmyg (Gule.'<), der i uhyre tal hænger i 

overfladen. I maj er pytten stærkt på retur, nu er kun myggene meget ak

tive for at skaffe sig et blodmåltid; men stadig kan de små vandsamlinger 

være tæt befolket med larver, der tilsyneladende ganske ligner dem, vi traf 

i april. Sandsynligheden for, at det er larver af en anden art, er dog meget 

stor, idet det er påvist, at en pyt under forårsafviklingen kan huse fl ere 

forskellige myggearter, Wesenberg-Lund nævner op til 7 forskellige. 

De fleste larver af stikmyg er af den type, der ved ånderøret på næst
sidste kropled hænger i den gennembrudte overfladehinde (tavle A, b). Lar

vens hurtige udvikling er betinget af store stofomsætninger, der kræver 

ilt, hvorfor dyrets luftrØrssystem (trachesystem) må stå i direkte forbindelse 

med atmosfærens ilt. Næringen skaffes fra det klare vand ved en impone

rende aktivitet med et par bØrstebundter på dyrets overlæbe. Disse frem· 

bringer en stadig strØm forbi munden, hvor andre munddele sørger for, 

Tekst til tavle A. 

Ved alle figurer er anbragt et mål, hvis længde er anfØrt i parentes efter 
den tilhØrende figurtekst. a. Stikmyglarve, Mochlonyx (5 mm). b. Stikmyg
larve, Culex (efter Natvig). 9. og IO. • kropled« er drejet 1/ 4 omgang, så 
ånderør og svØmmevifte ses fra siden (5mm). c. BØnnemusling. Venstre 
skalhalvdel (4 mm). d. Skal af sneglen Acroloxus (5 mm) . e. Bagkropspids 
af vårfluelarve med krogapparat til fasthæftning i husets si lkerØr (efter 
R. Struck) (2 mm). f. •Branchipus•-hun, Chirocephalus grubii (efter Keil
hack, Sars og Daday) (5 mm). 
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Tavle A 
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d 
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at partikler med næringsværdi fØres ind i fordØjelseskanalen. Puppestadie t, 

der i modsætning til de fleste andre insekters er meget bevægeligt, dan

nes ved 4. hudskifte og varer sjældent mere end 5 dage i regelen omkring 

3. FrigØringen af det voksne insekt (imago) sker på den fri vandoverflade . 

Nu fØlger et livsafsnit, der måske rummer endnu mere interessante træk 

end larvelivet, således sværmdannelsen med dens summetone, hunnernes 

blodmåltid, der synes at være en nØdvendighed for æggenes vækst, og ende

lig æglægningen, der slutter ringen på en tid, hvor pytten kan være borte. 

Æggene må lægges tØrt, oversomre og overvintre tØrt. 

Ud over culexlarverne træffes tidligt i april en anden stikmyglarve, 

Mochlonyx. I larvestadiet er den meget forskellig fra culex, idet den almin

deligvis ses svævende 10-20 cm under pyttens overflade. Her ser vi den no

get plumpe larve i vandret stilling uden synlig tendens til at nærme sig 

bund eller overflade (tavle A, a). Den kan i trachesystemet deponere så me

get luft, at dens gennemsnitsmassefylde ganske nØje svarer til omgivelserne. 

Den er et udpræget rovdyr, der med sine kraftige, stærkt bevægelige anten

ner griber bytte af betydelig størrelse f. eks. artsfæller. Alle dens udvik

lingsstadier er korte - efter maj træffes den voksne myg ikke - kun ægsta

diet er langt, ca. 10 måneder. 

Næringen for culexlarven er formodentlig overvejende plankton og her

af meget dyrisk, idet lysforholdene er dårlige for grØnne planter, da dagen 

er kort, og selv de bladlØse træer lukker noget af lyset ude . Men i bunden 

sker der en livlig omsætning ved bakterier og encellede dyr, af hvilke 

nogle hyppigt kan iagttages i skovpytterne. Spirostomum, vort længste infu

sionsdyr, ses her. Det kan danne hele hvide skyer tæt over pyttens bund. 

Dyret ses let med det blotte Øje som ensartede tynde tråde, der glider jævnt 

gennem vandet. I mikroskopet ses bevægelsen at ske under en elegant rote

ren om længdeaksen fremkaldt af fimrehårene, der er anbragt i et stærkt 

udtrukket spiralmØnster. Også den store perlesnorformede cellekerne og 

andre dele af cellebygningen ses fint. Det store grØnne trompetdyr kan 

sidde tæt på kviste, der stikker op gennem lØvlaget, og give disse et sma

ragdagtigt udseende; i modsætning til spirostomum er trompetdyret hyp

pigst fastsiddende . Den grØnne farve stammer fra algeceller i dyrecellen. 

Dette forhold mellem dyre- og plantecelle, kendes flere andre steder i dyre

riget, men betydningen af det er ikke fuldt klarlagt. Algecellerne må have 

lys for at trives, og derfor kan det antages, a t dette trompetdyr findes på 

opragende genstande i pytter nær skovkanten. 
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ede i lØvbunden træffes vandregnorme, der, som navnet antyder, kla

rer sig nede i vandet, men måske er nok så aktive i den tid, hvor bunden 

blot er fugtig, og hvor det må antages, at der er mere ilt til rådigh ed. 

Denne dyregruppe omtales lidt mere udfØrligt under dammens faun a. 

Her må også Branchipus nævnes. Det er et dyr, man bØr være opmærk

som på i dette område, da det ser ud til, at lokaliteterne for branchipus er 

stærkt aftagende. Branchipus har været vor hyppigste repræsentant for en 

krebsdyrgruppe, bladfØdderne, der er kendetegnet ved, at kroplemmerne, 

d er er tilstede i meget stort antal, er meget tyndhudede og holdes udspilet 

af legemsvæsken. Bevægelsen af lemmerne er koordineret således, at der 

lØber en bØlgebevægelse hen over dem, og denne bevægelse bevirker, at 

dyret glider værdigt gennem vandet; hos branchipus, der svømmer med 

bugen opad, ses dette tydeligt. Selv i pytter, hvor dyret er set, find es den 

ikke hvert år; æggene synes at skulle udsættes for båd-e udtØrring og lav 

temperatur for at kunne klækkes, et forhold der måske sikrer arten mod 

udvikling i for kortvarige og varme vanddækninger i sommerens lØb. Bran· 

d1ipus er mege t smuk, rØdgul med blå stribe langs siderne og af betyde· 

lig størrelse, ca. 2 cm (tavle A, f). 

Medens skovpytten i regelen er helt uden urtevegetation, har pytterne 

i det åbne land en rig vegetation præget af græs og græslignende arter. 

Herved byder denne pyttype næring til langt flere dyreformer. Der skal da 

også kun være lidt vand, fØr lokaliteten myldrer af liv. Blandt de fØrste, vi 

træffer, er der krebsdyr af to ordner capepoder (vandlopper) og ostracoder 

(muslingekrebs). Fimreormene er også tidligt på færde, de bemærkes let på 

grund af deres smukke farver og tegninger. Denne næsten spontane optræ

den af dyr, så snart vandet fy lder pytten, kan kun forklares ved, at nogle af 

vandlopperne og muslingekrebsene har overvintret i den frosn e jord, og at 

andre har været tilstede som æg, der klækkes i lØbet af timer. Det sidste 

gælder også arter af fimreorme. I disse pytter findes også myggelarver sam

men med andre insektlarver. 

Af blØddyr finder vi flere smtt mosesnegle, der nok tåler at komme oven 

vande, men som ved æglægning og udvikling viser deres tilhØrsforhold til 

ferskvandet. Fra muslingegruppen er der flere arter, og bØnnemuslingen 

(Sp haerium), fortjener en særlig omtale. Den når i regelen ikke stØrre skal

længde end 15 mm og skalhØjden er lidt mindre (tavle A, c). Skallerne er 

stærkt hvælvede og af grågul farve. Hvor hurtigt dyre t udvikler sig, er man 

ikke enige om, men skallen har i regelen 3-4 tydelige vækstzoner adskilt 
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af mØrkere linier, der hos andre muslinger tages for årringe. Her i pyt

terne må man regne med flere aktivitetsperioder inden for samme år, og til 

hver af dem kan der svare en tilvækstzone på skallen. Da man mener, at en 

af vore almindeligste bØnnemuslinger kun når en alder af et år, er dens 

vækst imponerende. Havmuslinger gyder ofte helt usandsynligt store antal 

æg, og larverne gennemlØber en i alle henseender risikofyldt udvikling i 

de frie vandmasser. Dette er en meget sjælden undtagelse i ferskvand. Og 

netop bØnnemuslingen viser et omvendt forhold, idet man så godt som 

alt id i den vi l finde 6-8 små muslinger. De har gennemgået en meget be· 

skyttet udvikling i moderdyrets gæller. At vi altid finder yngel, viser os et 

af de mange eksempler på tvekØnnethed hos muslingerne. 

DYRELIVET I DAMMENE 

I dammene, der modsat pytterne altid fØrer vand, genfindes et betydeligt 

antal af de dyreformer, vi træffer i pytterne. En nØjere undersØgelse vi l 

dog ofte vise, at det drejer sig om andre arter. Hertil kommer mange dyr, 

der kræver længere tid til udviklingen og som ikke tåler afbrydelser heraf. 

Samler vi plantedele i dammen, når vegetationen er fuldt udviklet, tids

fæstet ved dunhammerens blomstring, og går dem nØjere efter, finder vi 

mange dyr og mærker efter dyr på dem. Der er stØrre, 10-1 2 mm lange, sorte 

eller brunlige fimreorme (tavle B, a) , som i flere henseender er interessante. 

Netop former fra ferskvand er i visse forhold så primitive, at de bruges som 

forsøgsmateriale i grunelforskningen vedrØrende regeneration og trans

plantation, og i årene op mod 1960 h ar dyrefysiologer fundet dem væreli

fulde ved studiet af nervefunktioner. Farvernæssigt og i livlighed kan ar

terne her ikke konkurrere med pytformerne. 

Tekst til tavle B. 

Om målangivelser se teksten til tavle A side 270. a. Fimreorm, Dendrocoe
lum la.cteum (efter Bresslau). Den stærkt forgrenede tarm skinner gennem 
dyret (IO mm). b. Ferskvanclspolyp, Hydra, udstrakt og umiddelbart inden 
afsnØringen af et dØtreindivid (5 mm). c. DØgnfluelarve, Cloiion (Schoenc
mund) . Med 3 haletråde (5 mm). d. Hoved med fangmaske af guldsmed
larve, aeschna-typen (efter Weber) (2 mm). e. Fangmaske af guldsmed
larve, libellula-typen (efter Tillyard) (2 mm). f. Børsteorm, Chaetogaste1· 
diaphnnus med levende dafnier i forreste del af tarmen. 2 steder begyn
dende afsnØring af dØtreindivider (2 mm). 
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På flydeblade af vandaks fineler vi sikkert fers lwandspol)>ppen, H ydra 

(tavle B, b), en af de få rep ræsentanter for polypdyrene i ferskva nd. H ydra 

er i flere forhold primitiv. Den er bygget af ganske få celletyper , der h ver 

kan klare flere af de funktioner , der h os andre dyr udfØres af systemer 

af specialiserede celler. Specialisering medfØrer i regelen , at en celle mister 

evne til deling, men hos h ydra ser vi, at cellernes evne til deling er tilstede 

i overraskende grad. Den giver sig tilkende ved dyrets udprægede evne til 

regeneration ud fra ganske små lØsrevne dele af legemet, ved fremvækst af 

nye individer (knopskydning) i mængder sommeren igennem og ved ud

bed r ing af fangstapparatet. 

H ydra savnes sjældent fra juli tillangt ud på efteråret, men overses hyp

pigt ved selve besøget, da den ved optagning af vandet synker sammen 

til en lille gelemasse, der kun er op til 2 mm i di ameter og sortbrun eller 

mØrkegrØn af farve. H ydrae ns almindelige forekomst hænger sammen med 

den hurtige formering, når der er tilstrækkelig fØde tilstede. O vervintrin

gen sker fortrinsvis som æg. Kun i vand, i bakke eller glas, hvor man giver 

den tid til udfoldelse, får man et r igtigt indtryk af dyret. Bevægelserne er 

værdige, langsomt strækkes kranse n af fangarme ud . H os visse arter n år de 

en længde på adskillige cm. H erved gennemtrækkes en stor va ndmasse al 

fangstappara tet, og det langsomme, fasts iddende dyr har gode chancer 

for a t få andel i byttet i dets omverden . Det er h yppigst dafni er, vandlop

per og de fØrste lar ves tadier af insekter, man ser fanget . De bliver hæn

ge nde på hydraens fangarme, som flu er p å en flu efanger, ide t raffin eret 

indrettede • nældeceller c ved berØring eksploderer og udslynger klæbrige 

tråde eller tråde, der slår gennem tyndhudede steder på byttet og der af

gi ver en lammende gift. Ferskvandspolypper synes trods dette selv at være 

bytte for fimreormene, og mens •n ældecellerne• i almindelighed træder i 

funktion ved den mindste pirring, ses det, at de i betydeligt antal kan op

tages og overføres til fimreormens overflade. Det påstås, a t de skal kunne 

fungere h er. En grØn h ydra er lyssøge nde, det kan have den betydning, at 

algecellerne inde i dyret får gode lysbetingelser, og ved fotosyntesen (ud

nyttelsen af lyset ved omdannelse af vand og kultve ilte til næringsstoffer 

under frigØring af ilt) giver hydrae n et betydningsfuldt ilttilskud i dag

timerne. 

På de optrukne plantedele, især stængler og bladskeder af dunhammer 

og pindsvineknop, ser vi geleklumper af snegleæg, og h yppigt træffer vi 

en af vore ejendommeligste småsnegle, Acroloxus. Hos denne snegl er skal-
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len nærmest et lavt hvælvet, rektangulært-elliptisk skjold over blØddelene. 

StØrrelsen er op ti l 8 mm lang, 4 mm bred og l-2 mm hØj (tavle A, d) . 

Det hornlignende stof, conchiolin, der beklæder så mange blØddyrs skaller, 

er gulligt, men her virker det meget mØrkt, idet skallen er overvokset med 

kiselalger, diatomeer. Diatomebevoksningerne på dammens planter udgØr 

sneglens vigtigste fØde, idet den med tungen rasper algecellerne af stæng

lerne. Acroloxus glider uforstyrret over underlaget, uden at man udefra 

ser noget til dens b lØddele. Forstyrres den, sænkes skallen så meget, at 

conchiolinlagets rand slutter helt til underlaget, og så er acroloxus nogen

lunde beskyttet mod mulige fjender som fimreorme og igler. Man erfarer 

selv dette forhold, når man efter brugen renser sine redskaber, idet dyret 

næsten kun kan fjernes ubeskadiget ved, at man skubber det ud til en skarp 

kant, som skalranden ikke kan forme sig efter. 

På piautedelene træffer vi så godt som altid boligrØr for dansemyglarver. 

Dansemyg er en fællesbetegnelse for mange meget forskellige myg, der i 

levevis har det fælles, at de ikke stikker. De træffes i alle typer af ferskvand, 

blot d isse til stadighed fØrer vand. Også d isse myg viser meget interessante 

livsforhold både som fuldt udviklede insekter og som larver. Den larve

type, som nok er bedst kendt, er den store rØde, som af drengene kaldes 

blodorm. Den er rørbeboer uden ben, og man spØrger sig selv, hvordan 

et sådant dyr kan få fØde nok. Det kan opnås ved, at larven inde i de t silke

spundne rør udfØrer livlige bugtn inger med kroppen, hvorved det omgi

vende vand sættes i strØmning fra forenden bagud. Herved sker den vand

fornyelse, som er af den stØrste betydning for dyrets iltforsyning, men 

strØmmen udnyt tes yderligere. Larven sp inder et finmasket net tværs over 

rørets lysning, og heri opfanges partikler af alle slags fra de t gennem

strømmende vand. Med mellemrum, måske når strømmen gennem røret 

på grund af tilstopning af det lille net bliver for svag, æder larven nettet 

med dets belægning. Så fornyer den meget hurtigt nettet og det hele gen

tager sig. Dette er studeret på larver anbragt i glasrør af passende d imen

sioner. 

Senere på sommeren er det sporene efter dyrenes virksomhed og da især 

insekternes, man ser på planterne. Gnav- og afbidninger er yderst almin

delige. Meget iØjnefaldende er således de rØrbyggende vårfluelarvers ar

bejde. Vi har mange af d isse rørbyggende arter, og deres byggemåde afvi

ger stærkt fra hverandre. Nogle bruger sirligt afmålte stumper af græsstrå, 

andre uordentligt afbidte stykker af græs- eller starblade og atter andre 
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fint udklippede dele af flydeblade, me n altid sammenknytte t af et tæt silke

væv og altsammen udenværker om et fint silkerØr, den egentlige bolig. 

H ele røret må larvelivet igennem ændres i takt med larvens vækst. Larven 

forlader kun nØdtvungent røret. Dens velnærede og tyndhudede bagkrop 

er et fr istende bytte for de mange altid nære rovdyr. Larven holder sig 

godt fast i rØret med et par kraftige meget bevægelige krogapparater på 

bagkropspidsen (tavle A, e). Det er let at få disse at se ved fra bagenden 

af røret at pir re larven med et tyndt græsstrå eller en bØrste, og samtid ig 

får vi så lejlighed til at se luftrØrsgællerne langs bagkroppen. 

Ved eftersynet af de optagne plantedele finder vi endvidere æg eller 

mærker efter æglægning. På undersiden af flydeblade, især åkandens, ses 

æg af de spinkle guldsmede, vandnymferne. Æggene er anbragt i concen

triske cirkelbuer. I august er æglægningen så almindelig, at vi let kan få 

den a t se. Efter parringsflugten slår parret sig ned på et flydeblad, og hun

nen bØjer bagkroppen ind under bladranden , og i små ryk flytter hannen 

sig sidelæns i en bue, dette ka n gentages flere gange mellem h vilke, hun

nen fØrer bagkroppen længere og længere ind under bladet, og til sidst 

foregår bevægelsen omtrent med hunnens hoved som centrum. De sår, som 

læggebrodden har d annet, ses nogen tid efter æglægningen som br unlige 

kommaer med jævn indbyrdes afstand. I stængler finder vi æg af andre 

guldsmede anbragt i lodret lin ie under vandoverfladen. 

Nogle af tægernes æg er også lette at kende, det gælder således skorpions

tægens, hvor •ægskallensc ene ende er udstyret med en krans af hårlig

nende forlængelser, der r ager ud af den plantede!, ægget er anbragt i. De 

har måske som funktion at forhindre, at en fin åbning i ægskallen, inden 

for kransen, vanddækkes. Ikke så sjælden t finder man i lØse stængelstum

per æg, der blot afviger fra skorpionstægens ved kun at have to til gen

gæld lange bØrster; det er stavtægens æg. Dyret ses langt sjældnere end 

æggene, og det hænger sammen med, at stavtægen i regelen holder til ude 

på undervandsvege tationen . Stavtægen kunne kaldes •de ferske vandes 

vandrende pinde. Fra afsØgningen af plantedelene går vi til de iagttagel

ser, vi har muligheder for, når stangketsjeren tages i brug. H er omtales et 

udvalg af de former, der så godt som altid vil være i prøverne, dels vel

kend te former og dels nogle, der giver fine muligheder for særlige iagtta

gelser. I det forreste rum af ketsjeren tilbageholdes det grovere materiale 

og dermed også de stØrre dyr. Livligt springer således rygsvømmere og mel

lemstore vandkalve rundt, idet de også efter tØrlægning kan udfØre deres 
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kraftige svØmmebevægelser. Det er sjældnere, at de helt store vandkalve 

fås i nettet. Endvidere vårfluelarverne i deres rør og de store guldsmede

larver, som ikke er meget livlige, når de er ude af vandet. Snegle, især 

mosesnegle og mellemstore posthornssnegle får vi også; men først når det 

frasorterede materiale kommer over i den vandfyldte bakke, får vi rigtigt 

indtryk af, hvor rigt et dyreliv dammene rummer. 

Guldsmedelarverne er af forskellige typer, en er temmelig slank, en an· 

den mere plump at se på, men i de ældste larvestadier af omtrent samme 

stØrrelse, 2 a 3 cm lange. Det er larverne af vore store guldsmede, der også 

som udviklede insekter, selv i flugten, er lette at kende fra hinanden. Af 

de slanke larver udvikles guldsmedene med den lange krop og af de plum

pe, formerne med den bredere og kortere bagkrop. Mens disse insekter 

ikke i flyvekunst giver hinanden meget efter, så er deres liv i vandet yderst 

forskelligt. Den slanke form, som vi kalder aeschna-typen efter vore stØrste 

guldsmede, vandrer, også i vor bakke, let mellem plantedelene. Den er et 

udpræget rovdyr, der anbringer sig i ro i en fordelagtig position, hvorfra 

den med de vældigt udviklede Øjne kan kontrollere rummet omkring sig. 

Kommer et bytte af passende stØrrelse inden for rækkevidde af underlæ

bens tangapparat, strækkes dette meget hurtigt ud og bringer ved foldning 

i apparatets to led byttet tilbage, så det er anbragt lige uden for mund

åbningen, hvor kraftige kindbakker sørger for partering og tygning (tavle 

B, d). Den plumpe larve, som vi kalder libellula-typen efter arterne med 

den kortere, brede bagkrop, er mere sløv. Den er et bunddyr med dynd

partikler sammenholdt af alger fæstnet til bØrste besætningen. Denne iklæd

ning er nok af betydning for larvens mulighed for en ubemærket tilvæ

relse på bunden. Den lever delvis nedgravet, kun hovedet e!-" frit. Fangst
apparatet er i princippet bygget som hos aeschna-larven, men det har en 

noget anden virkemåde, idet de bevægelige sideflige og bØrstebesætnin

gerne sammen danner en fælde, ikke en egentlig gribetang (tavle B, e). 

Bytte for libellula-larven er småkrebs og de yngste stadier af insektlarver. 

I sensommeren får vi her i dammen foruden ryg- og bugsvØmmere 

endnu en tæge, vandrØveren, der i flere henseender ligner de grØnne tæ

ger, vi så ofte træffer på blomsterplanter på landjorden. Et nærmere efter

syn viser dog, at forbenene er kraftige fangben, hvor den yderste del kan 

foldes ind i låret, og bagbenene, der er noget affladet og forsynet med 

randbØrster, virker som effektive svømmeredskaber. På bugsiden og under 

vingerne har vandrøveren en tæt hårbeklædning, som kan omslutte en 
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luftmængde, der antages at være nØdvendig for dyret ved overvintring un

der is. VandrØveren er det danske inse kt, der kan g ive det mest smertende 

stik. Flere vandtæger kan stikke, men gØr det sjælden t. Tager man vand

rØveren op, stikker den omgående med sin snabel; den smertevoldende 

gift må antages at lamme byttet. Æggene lægges om foråret i dØde planter. 

Endnu et par iØjnefaldende inse ktlarver kommer almindeligt i ketsje

rens forrum. De tilhØrer de tovingedes to grupper , myggene og fluerne. 

Den ene, Phalacrocera, er 2-3 cm; den krummer sig sammen på lignende 

vis som mange h årede sommerfuglelarver, om hvilke den også kan minde 

ved et udstyr af lange tyndhudede forl ængelser fra ryg og sider. I hver af 

disse findes der et afsn it af trachesystemet, og der kan næppe herske tvivl 

om, at de står i luftskiftets tjeneste. H yppigt er disse store lar ver lyse

grønne, og dette sammen med trachegællerne gØr dem vanskelige at op

dage, når de langsomt afgræsser algetråds- og mosbevoksninger under vand

overfladen (tavle C, a). Dyret h ar et puppestadium, der i modsætning til 

larven er ude af stand til at leve neddykket i vand. Det forankres ved sær 

lige indretninger til plantedele (tavle C, b), der ligger i vandoverfladen, og 

af puppen fremkommer der så en stankelbensmyg. 

Den anden er larven af våben fl uen, Stratiomys. Den er mØrkegrå og op 

til 5 cm lang, den gØr ikke mege t væsen af sig oven vande, men får den 

ro i bakken , varer det ikke længe, fØr den slanke bagkropspids søger op 

og gennembryder vandfladen, og her åbner den nu en krans af lange fj er

formede bØrster , der danner en skål midt i h vis bund, vi med lup kan se 

to åbninger, der fØrer ind i trachesystemet. Denne larve er i sine aktive 

perioder helt afhængig af vandoverfladen . Den er meget langsom i sine 

bevægelser og uden direkte forsvarsmidler, men et ret svært kitinl ag gØr 

huden sejg, og yder larven beskyttelse i et milieu, hvor bl. a. vandkalve

lar ver er farlige n aboer. Er den så n åe t gennem larvestadierne, beskyttes 

puppen effektivt ved, at sidste larvehud h ærdner til en h ård omhylning. 

T ekst til tavle C. 

Om målang ivelser se teksten til tavle A side 270. a. Stankelbenlarver kan 
se yderst forskellige ud. H er larven af Phalacrocera replicata (efter C. W e
senberg-Lund) (IO mm) . b . Phalacrocera-puppe (efter M iall og Shelford) 
(IO mm). c. Børsteormen, Stylaria (efter Gruithuisen) . Ved + er indledt 
afsnØring af et dØtre individ (2 mm) . d. Dafnien, Daphnia magna, med 
ephippium (efter v. Scharffenberg) (l mm). e. Dafni en, Chydorus sphaeri
cus (0,2 mm). 
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Fluen, der kommer heraf, har en bred bagkrop, der hos mange arter bæ

rer et stærkt farvet mØnster, som minder om et våbenskjold, deraf beteg

nelsen våbenflue. 

Indtrykket af dammens artsrigdom styrkes yderligere, når vi hælder det 

materiale, der er nået ned i glasset, ud i vor bakke. Nu er det formålstjen

l igt med pincet og pipette at isolere de dyr, vi vi l se nøjere på. Allerede 

sådan en grov sortering giver repræsentanter for orme af fl ere klasser, 

krebsdyr, spindlere, insekter i mængde og snegle. 

Som før er det insekternes forskellige stadier, der dominerer billedet. 

Her får vi en tredie type af guldsmedelarverne, den meget slanke vand

nymfe/arve, der først og fremmest kendetegnes ved tre blade på bagkrop

spidsen. Der ses et trachenetværk i dem, men de er ikke afgØrende for dy

renes luftskifte, idet mange larver lever udmærket, selv om de har mistet 

dem alle tre f. eks. under et h udskifte. De er derimod mindre mobile. 

I antal overgås disse af dØgnfluelanJerne (tavle B, c), der hele sommeren 

er tilstede i overvældende mængde. I de sidste larvestadier når vore al

mindeligste former en længde af godt l cm. DØgnfluelarvernes sikre kende

tegn er tre lange vedhæng på bagkropspidsen, men af en ganske anden 

type end vandnymfelarvernes. Med lup ses de at være fint fjerfonnede 

med •Strålerne• liggende i det vandrette plan, så haletrådene tilsammen 

danner en vifte. Larverne svømmer meget livligt ved en hurtig bevægelse 

af kroppen op og ned, og denne understØttes af nævnte viftedannelse. Er 

larverne i ro kan vi på bagkropleddenes sider se nogle brede bladformede 

udvækster med .grenede afsnit af trachesystemet. De slås frem og tilbage 

i meget hurtig takt og er kun kortvarigt i ro. De kommer herved til sta

dighed selv i berØring med nyt vand, samtidig sendes der en vandstrØm 

langs kroppen, der også er tyndhudet. Placeringen og formen af disse 

gælleblade er meget forskellig fra slægt til slægt. 

Mens larver af guldsmede og flere andre insektgrupper, der udvik

lingsmæssigt er meget gamle, tilsyneladende pludseligt går over fra larve

stadium til voksen (imago), er der hos dØgnfluen indskudt et mellem

stadium, subimago. Dette mellemstadium, der har et mærkeligt mat og 

gråt udseende, kan flyve, men lander tungt og flyver ugerne op efter lan

dingen . Hos flere af vore almindelige former kommer vi ud for, at den 

endelige forvandling sker omgående efter landingen, og tilbage sidder den 

spØgelsesagtige hud af subimago. Nu er dØgnfluen klar til en kort tilvæ

relse i luften, hvor parringen er hovedformålet, da næringsoptagelsen 

282 



endte i vandet. KØnsstofferne er hos flere arter allerede modne i sidste 

larves tadium, hvorimod parringsapparatet fØrst bliver funktionsdygtigt 

ved overgangen til subimago- eller imagostadie t. 

år vi i prØverne ser larverne i så stor mængde, kan det nok undre os, 

at dØgnfluerne ses så relativt sjældent, men det kan skyldes, a t overgan

gen til luftlivet i stor udstrækning foregår uden for dagtimerne. Endvi

dere at klækningen af en lokalitets årgang ofte er samlet om ganske få 

dØgn. Når vi træffer dØgnfluer, kan vi straks kende dem på de tre eller to 

haletråde, der i længde overgår larvernes, idet de ofte er længere end dy

rets krop. 

Vandkalve findes også i betydeligt antal. De former, vi ser her, må nØd

vendigvis være ret små, men af form ligner de ganske de store, og vi får 

indtryk af en ret ensartet billefamilie . Men forskelle i stØrrelse, farve og 

tegning giver mulighed for at foretage en sortering i arter, og gØr vi det, 

overrasker det, at en enkelt lokal itet rummer så mange ensartede former. 

Til forklaring herpå tjener, at om også de udviklede biller er ensartede 

i bygning og derfor delvis i levevis, er larverne til gengæld så forskellige, 

a t den konkurrence, vi så hyppigt ser mellem beslægtede former, ikke læn

gere er udpræget eller er ophØrt. 

Nogle andre biller, vandhærerne, kan overfl adisk set minde om vand

kalvene, fra hvilke de dog skiller sig ud ved deres langsommere bevægel

ser. De kan svØmme, og benene er udrustet med bØrster langs randen, 

men benfØringen er den samme, som vi ser hos landjordens biller, h vor 

hØjre og venstre ben af et par flyttes skiftevis. De fleste vandkærer er knyt

tet til vegetationen, som de græsser på. 

Myggelarverne bidrager mege t stærkt til indtrykket af det myldrende 

liv. De fleste er dansemyglarver, der ved behandlingen i ketsjeren er dre

vet ud af deres boligrØr på planterne. 

Af orme bemærker vi særligt former af regnormenes orden, oligochae

terne og nogle af de mindre igler. De fleste af oligochaeterne er svære at 

bestemme; men der er dog et par arter, der både er lette at kende og som 

udviser så interessante forhold, at de i hØj grad er en undersøgelse værd, 

og så er de tilmed udmærkede emner for mikroskopiske iagttagelser, idet 

de er gennemsigtige. 

FØrst tager vi Stylaria (tavle C, c), der af og til forekommer i mængde 

blandet med dansemyggenes larver, idet den ved kraftige bugtninger af 

kroppen svømmer ganske godt. Allerede med lup ses dens elegante bØrste-
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besætning, endvidere forendens u ds tyr med tydelige Øjne, der må antages 

a t kunne opfatte ændringer af belysningen, og så en lang meget bevæge

lig fØler. H ele denne udmstning gØr dyre t egnet til et frit liv, der kun 

svarer lidt til , h vad man normalt forbinder med ormeliv. En anden er 

Clwetogaster (tavle B, f), der i flere henseender er stylarias modsætning. 

Den n år noge nlunde samme længde, mellem l og 2 cm, men chaetogaster 

er langsomt krybende, en rigtig orm. Dens langsomhed forenet med næsten 

krystalagtig gennemsigtighed gØr, at den ofte overses. Ser vi på den i mi

kroskopet, find er vi h yppigt dens tarm stoppet med andre dyr , fø rst og 

fremmest dafnier og små myggelarver, der bevæger sig livligt, og m an 

undres over a t se så hurtige dyr være slugt af en orm. H vorledes det går 

til , får vi imidlertid let at se. Sætter man ellaetagaster og 3-4 trillende 

dafni er, Chydorus, i et sa ltkar og betragter dem ved svag forstØrring, v il 

det kun vare kort tid, før man ser ormen krænge svælget ud og derefter 

hurtigt trække det tilbage. H vis en dafni e berøres af svælget, er det sjæl

dent, den slider sig fri . 

R egnorme kan i r et udstrakt grad gendanne mistede dele af kroppen, 

denne mulighed er hos stylaria og chae togaster i ege ntligs te forstand ta

get i formeringens tjeneste, og det sker ved , a t et led på sin plads i legemet 

begy nder at omdannes til forende, og tarmkanalen i dette led udvides 

til et svælg. Denne formering ses hos den overvejende del af dyrene. H os 

chaetogaster er det hyppigst at fi nde 3 dyr i kæde, men ma n h ar set op 

til 7. H os de egentlige va ndregnorme er den kØnnede formering frem

herskende, og ved undersØgelsen af prØverne for småorganismer træffer 

vi ofte ægkokoner af disse dyr. Disse kokoner er så gennemsigtige, at de 

giver fin e muligheder for at se tidlige stadi er af fosterudviklingen. 

Den mØrkebrune hundeigle med mØnster af rØdbrune prikker er let at 

kende og ses så at sige i alle prØver. Af andre orme finder vi rundorme, 

nematocle1·; de fleste er meget små og meget vanskelige at kende. Da de 

optræder i store mængder og ofte er snyltere, må deres virke antages at 

T ekst til tavle D. 

Om målangivelser se teksten til tavle A side 270. a. Dafni en, Scapholeberis 
mucTona.tn, der hænger i overfladehinden (efter Scourfield) (ca. l mm). b . 
Bruskiglc, Glossiphonia. (efter Johannson) (ca. 5 mm). c. Forgællesneglen, 
Th eodoxus (3 mm). d . BoligrØr af vå rfluelarven Goiira. (C. W esenberg· 
Lund) (3 mm). e. BoligrØr af vårfluelarven M olanna (C. W esenberg-Lund) 
(5 mm). f. Vandremuslingen, Dreissensia polymorpha (4 mm) . 
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være betydningsfuldt, men langtfra klarlagt. Ingen af de danske arter vol

der mennesket legemligt ubehag, som det kendes andre steder i verden. 

I individrigdom overgås disse dyregrupper dog ganske af småkrebsene. 

Vi finder her både dafnier, vandlopper og muslingekrebs. Alle grupperne 

er repræsenteret af flere arter, der lever på helt forskellige måder. Daf

nierne finder vi fra vandoverfladens underside, gennem de frie vandmasser 

over former, der mere eller mindre midlertidigt hæfter sig til plantedele 

og til former, der lever deres liv gravende i de Øverste lag af bundens 

slam. De to Øvrige grupper giver ikke dafnierne meget efter i denne hen

seende, men det kan måske være svært at finde vandlopper, der er knyttet 

til vandoverfladen og muslingekrebs, der er helt frigjort fra fast under

lag. Småkrebsene udgØr meget betydningsfulde led i dammenes fØdekæder, 

betegnelsen for arternes næsten regelmæssige vekslen mellem at æde og 

derpå selv at blive ædt. I vore stillestående ferske vande bærer dafnierne 

nok prisen som det vigtigste led. 

Dafnierne har tidligt tiltrukket sig forskernes opmærksomhed, og de 

biologiske problemer, som de har været studieobjekter for, rækker fra 

kØnsbestemmelse til cellernes evne til optagelse af salte eller hele orga

nismens svar på ændringer i de ydre forhold . Den planterige dam er stedet, 

hvor denne dyregruppe artsmæssig er stærkest repræsenteret; på visse ticler 

forekommer de i eventyrlige individtaL Det kræver nogen Øvelse at 

skelne arterne fra hverandre, men det går dog ret let at skille et par 

(ormer ud. Talrigest er de arter, der ved hyppige slag med deres lange 

antenner (fØlehorn) bevæger sig ujævnt hoppende i vandet, vi tillader os at 

henføre dem til slægten Daphnia (tavle C, d). I bakken og i småområder 

i dammen danner de så tætte sværme, at de giver vandet et rØdligt skær. 

Det er meget let at se, at disse sværmes placering er bestemt af lyset, idet 

de oplØses eller flytter sig i bakken, dersom denne beskygges. Dette h ar 

utvivlsomt betydning for dyrets forsyning med næring, da denne væsent

ligst udgØres af planteplankton. Dette filtrerer dafnien fra en vandstrØm, 

som den frembringer med sine bladformede kropfØdder. Det frasiede 

plankton føres gennem en fure mellem bladfØdderne frem til mun

den, hvor et særligt apparat bringer det ind i fordØjelseskanalen. Tarmen 

er så godt som altid fyldt, og ses som en mØrk stribe gennem kroppen. 

Hos chydoriderne (tavle C, e) er der en slØjfe på tarmen, og det gør denne 

familie let at kende. 

Den uafbrudte indtagelse af fØde fØlges af en hurtig fordØjelse og et 
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livligt stofskifte, der i lange tidsrum resulterer i, at opbygningen af dafnie

stof er stØrre end nedbrydningen. Under sådanne forhold udvikler alle 

individer sig til hunner, som livligt danner æg, der udvikles uden befrugt

ning (parthenogenetisk). Æggene glider ind i en rugehule, hvor udvik

lingen foregår. Kigger man blot på nogle få dafnier i mikroskopet ved 

ringe forstØrring, får man let stadier at se, der viser hele udviklingen fra 

æg til den færdige, men meget lille dafnie. På visse tider ses der i rygre

gionen på nogle af de store dafn ier en mØrkebrun til sort dannelse. Det 

er hunner, som har dannet hvileæg, der kun udvikler sig efter befrugt

ning. De befrugtede æg omsluttes af en særlig skaldannelse, et ephippium, 

der ved et hudskifte afkastes sammen med æggene. H annerne er meget 

mindre end hunnerne. 

Ved siden af disse former, der i lange perioder holder sig fri af bund 

og plantedele, finder vi andre, der ved særlige organer gennem lang tid er 

fastklæbet til et underlag, mens en fØdestrØm går gennem tarmkanalen . 

Meget snart efter ophældning af prØven i vor bakke, ser vi dem fæstnet 

med ryggen til bakkens sider, og sætter vi dem alene i et saltkar eller 

urglas, så de nØdvendigvis må anbringe sig vandret, får vi gennem ophob

ningen af ekskrementerne bag dem et indtryk af deres ringe tilbØjelighed 

til at flytte sig fra stedet. Dette gælder en meget almindelig art af slægten 

Sida. I vandoverfladen bemærker vi hyppigt nogle sorte prikker, der be

væger sig livligt, og bruger vi luppen, ser vi en dafnie, Scapholeberis (tavle 

D, a), der elegant bevæger sig rundt stØttet mod overfladehindens under

side. Dens skalrand er ganske lige afskåret og udrustet med en særlig 

bØrstebeklædning, der får skalranden til at virke som meder under dens 

livlige afsØgning af dette specielle opholdssted. 
Vandlopperne optræder i lignende mængder som dafnierne. De er van

skeligere at artsbestemme end dafnierne, da de ved fØrste betragtning er 

mere ensartede i bygning. Af mus/ingekrebs har vi ikke så mange arter 

som af de foregående grupper, men visse af formerne kan optræde i meget 

store individantal, det gælder dels et par af de små fritsvømmende arter 

og dels en ret stor sortegrå art N otodromas, der kan færdes på lignende 

måde som dafnien scapholeberis. 

287 



DYRELIVET I SØ E RNE 

Bastrup SØ og Buresø er så store, at de rummer h ovedparten af de typer på 

levesteder, vi kan finde i søer af den baltiske type, det vil sige søer, der er 

knyttet til moræn edækkerne, og hvis vand h ar et stort kalkindhold. Vandet 

får derved den svage alkaliske (basiske) reaktion, der er gunstig for hoved

parten af den hØjere plantevækst og for mange planktonalger. De fleste 

steder går breddens eng jævnt over i rørsumpen, der stort set kun mangler, 

hvor brænding er almindeligt forekommende. Uden for rørsumpen fØlger 

bælter af planter med flydeblade og på endnu stØrre dybde plan ter, der 

sjældent når vandoverfladen . Uden for disse zoner h ar vi bunden, der 

kun h ar en meget r inge produktion af plantestof og over denne plante

lØse bund h ar vi endelig søe ns fr ie vandmasser. 

R ørsumpen og flydebladszonen r ummer en fauna, der i mangt og 

mege t ligner den , vi lige h ar truffet i dammen . H er fin der vi f iskearter 

som grundling, skalle, ab orre og gedde, der netop i søernes vegetations

zoner h ar et meget vigtigt fo urageringsområde. Fiskene, der er den eneste 

dyregruppe fra fersk vand, som spiller en direkte Økonomisk rolle, ser v i i 

regelen meget lidt til i vore prØver, da vore redskaber er for lang· 

somme. 

SØbredder , som er præget af bØlgeslaget, giver dyrene ganske særlige 

livsbetingelser. Da vandskiftet er li vligt og tilfØrelsen af næringsstoffer 

og ilt dermed rigelig, skulle dette lægge op til et rigt dyreli v, men den 

stærke bevægelse af vandet udelukker mange dyreformer. På de afrundede 

sten finder mange alger gode voksesteder, h er er lys, og denne flora ud

nyttes af en række •specialister • . Tager vi stenene op, finder vi nye re

præsentanter for fimreorme, igler, kre bsdyr, insekter og snegle. Vi får 

bTUskigler (tavle D, b), der i levevis er mege t afvigende fra dammens igler. 

De er temmelig små, i udstra kt tilstand sjældent 3 cm. Deres krop er h ård 

og overfladen nupret, vi får umiddelbart indtryk af dyr , der kan stå for en 

ublid beh andling, et indtryk, der yderligere bestyrkes, h vis vi forsøger 

at lØsne dyre t fra underlage t. Det er kun muligt at lirke dem lØs ved at 

stikke en spids ind under sugeskålen i bagenden. Bruskiglerne er så nøje 

knyttet til deres underlag, a t de ikke har bevaret en smule af den 

svømmeevne, vi kender fra de større igler. Det bytte, disse dyr lever af, be

væger sig langsomt, det drejer sig hovedsagelig om orme og snegle. 

Flere bruskigler er gennemskinnelige, og efter et måltid tegner tarmen 
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med blindsække sig tydeligt, ofte rØdt, da blodet på flere af byttedyrene 

indeholder hæmoglobin. Disse dyr bærer ofte på bugsiden en lille dusk af 

yngel der sidder fæstnet med deres sugeskål. 

I akvarier er det konstateret, at flere arter af bruskigler foretrækker 

at angribe snegle frem for insektlarver, idet de entrer snegleskallen og stik

ker det snabelagtige svælg ind ved skalmundingen. Netop her på bræn

dingszonens sten træffer vi flere snegle, der har en meget vid skalmunding, 

der giver en stor berøringsflade mellem sten og sneglens fod, samtidig med 

at blØddelene er godt beskyttet mod stØd af materiale, der ruller i bræn

dingen. Vi træffer dels varianter af vore velkendte mosesnegle og dels en 

meget smuk lille forgællesnegl, Theodoxus (tavle D, c), som ved sin tyk

væggede skal, der er smykket af et f int mØnster, leder tanken mod havets 

rige fauna af forgællesnegle. Ved en vekslen mellem påtvungen passivitet 

og aktiv omkringkryben under afgræsn ing af algebelægningen formår 

disse snegle a t udnytte en lokalitet, der kan forekomme ubeboelig. 

Ved nogen søgen ses det dog, at også andre dyr lever deres liv her. Vi 

finder boligrØr af forskellige vårfluer, og de viser en overraskende overens

stemmelse mellem konstruktion og kår (tavle D, d). Larverne udstyrer røre

ne med sidelister, der afflader formen , hvorved virkningerne af bevægelser

ne i vandet dæmpes. Disse lister er hos en række former dannet ved, a t lar

verne langs siderne har fastspundet enkelte eller en række flade småsten, 

som yderligere giver enheden, dyr og rør, stØrre massefylde . Puppehusene 

er ofte små stendåser, der er forsvarligt fastspundet til underlaget. I rege

len er der et par åbninger i puppehuset, men de er delvis tillukket med 

silkemembraner, der lader vand men ikke sandskorn eller andre partikler 

komme ind i puppekammeret. På denne måde er både puppens iltforsy

ning og dens frie bevægelighed ved den endelige forvandling sikret. Når 

puppen forlader huset og svømmer op, indtræffer en meget risikofyldt 

episode i dyrets liv. Det må antages, at kun de individer, der gØr sig fri, 

når vandet er nogenlunde roligt, klarer sig, da der ikke her ude er plante

dele, dyrene kan klamre sig til under gennembrydningen af vandoverfla

den. Tager vi en ketsjerprØve på sandbunden lige uden for sten bræmmen, 

finder vi en vårfluelarve, der ved rØrbygningen har anvendt et lignende 

princip som ovennævnte. RØrene er sammenspundet af fine sandskorn og 

hører til det fornemste vore vårfluelarver kan præstere (tavle D, e) . Rørene 

er ganske symmetriske om midterplanet og ganske svagt krummet forfra 

bagtil, så hele bygningen kommer til at ligne et fladt skjold. 
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Her ude på sandbunden kan vi også finde guldsmede/arven, Gom

phus, der i bygning afviger stærkt fra andre egentlige guldsmedes larver. 

Den er udstyret med kraftige ben, og hele dens krop er fladet ud. An

bringes den i vor bakke, ser vi tydeligt, at den bØjer bagkropspidsen 

opad. Disse træk viser dens indpasning på lokaliteten. Normalt graver 

den sig ned, således at fangapparatet er frit og bagkropspidsen er oppe i 

vandet, så endetarmens kontakt med åndingsvandet er bedst mulig. Fær

des den frit på bunden, har den i det urolige vand fordel både af det flade 

legeme og de kraftige ben, der er effektive klamre- og graveredskaber. Byt

tedyrene er formodentlig oligochaeter og larver af dansemyg. 

Ved Bastrup SØ bemærker vi, at plantebælterne langs nord- og sydbred

den er ret smalle. Det hænger sammen med, at dybden tager ret pludse

ligt til, hvad der medfører, at store bundområder ligger så dybt, at de er 

helt uden plantevækst. Vil vi have et indblik i dyresamfundet her ude, 

må vi bruge skraber fra båd. Fangsten bliver ret ensformig, da artsantallet 

er meget begrænset, stort set træffes kun oligochaeter og dansemyglarver, 

men de kan forekomme i store individtaL Det kan undre, at et område, 

hvor der slet ingen plantevækst er, kan producere så mange dyr, men ned 

fra de frie vandmassers lyse lag synker i vekslende mængde alger, der med 

åndingsvandet fØres ind i dansemyglarvernes boligrØr eller lægger sig i den 

øverste hinde af bundmaterialet, der ædes af oligod1aeterne. Det er karak

teristisk, at både dansemyglarverne og oligochaeterne her ude på dybet er 
røde, idet deres blod indeholder hæmoglobin, der sætter dem i stand til 

at udnytte små iltmængder. Og iltproblemet er stort for dyrene her ude, 

idet vandcirkulationen i lange tider af året kun omfatter sØens Øverste 

lag. Disse vanskeligheder yder så den fordel, at rovdyrenes antal er meget 

begrænset. 

I de frie vandmassers øvre lag, hvor r igelige mængder lys trænger ned, 

foregår produktionen af planteplankton, der udgØr en overvejende del af 

fØrste led i fØdekæderne for søens fauna. Dette gælder absolut for de ar

ter, der selv er knyttet til de frie vandmasser. H vis vi også vi l lære dette 

samfund at kende, må vi hnve fat på et planktonnet, der i konstruktion 

minder om nettet på stangketsjeren. Det trækkes med line gennem vand

masserne. Blandt de dyr, der fås her, må nævnes dafnier af yderst forskel

lig bygning. Først en lille art af slægten Daphnia. Man ser ikke meget til 

den, hvis den ikke er tæt stuve t i samleglasset, da den er ganske gennem

sigtig; men det lille sorte Øje rØber den dog, når man ser nØjere efter. 
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Ændringer i planktqndafnien, Daphnia cucullatas, udseende i lØbet af el 

år på samme lokalitet. (C. W esenberg-Lund). 

Disse små dafnier udviser en række meget in teressante biologiske træk. 

Kårene, fØrst og fremmest forsyningen med fØde, synes at være sådan, at 

et regelbundet skifte mellem rent hunlige generationer og generationer 

med både hunner og hanner, ikke forekommer. Til gengæld ses der i 

skallens ydre form en meget tydelig reakt ion på kårenes ændringer i årets 

lØb (s. 291 øv.). En fyldestgØrende forklaring på dette er ikke givet, men 

det antages, at sommerformen bevirker, at dyret synker langsommere i det 

varme vand, og at det så skal bruge mindre energi til at holde sig oppe i 

de vandlag, hvor fØden er rigeligst tilstede. Andre småorganismer fra søens 

frie vandmasse viser t ilsvarende forhold. Blandt utalte mængder af disse 

smådafnier træffer vi en helt anden dafnie, L eptodora (tavle E, b), som 

først efter et nøjere eftersyn kan anbringes i orden med de Øvrige dafnier. 

Af udseende er den helt anderledes, bagkroppen er nærmest cylindrisk, den 

forreste del af kroppen bærer nogle meget kraftige svØmmeantenner, end

videre er den udrustet med ben, ikke bladfØdder. Disse ben danner en 

fangkurv, idet leptodora er et rovdyr. Lemmerne har derfor ikke samme 

betydning for luftskiftet, som bladfØdder har, her må hudens tyndeste dele 

og måske endetarmen træde til. Endetarmen er temmel ig lang og stærkt 

udvidet i forhold til den Øvrige tarm, og det ses, at vand jævnligt tages 

ind og skydes ud af den. Der synes at være en vis sammenhæng mellem 

leptodoras optræden og de nævnte p lanktondafnier. Leptodora mangler 

om vinteren, hvor smådafnierne er fåta llige og derfor står spredt, og Jep

todora får måske ikke i den situation tilstrækkelige d1ancer for fangst. I 

takt med daphniabestandens vækst i sommertiden, dukker leptodora op og 

formerer sig parthenogenetisk, men h en mod efteråret optræder der h an

ner, og nu dannes der hvileæg, som lægges frit i vandet uden ephippie

dannelse. 
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Den stØrste del af året træffer vi i de fri e vandmasser endnu et vand

klart dyr, larven af myggen CoTethra. Hvor mange vi får , afhænger me

get af hvilken tid på dagen, vi tager vor prøve. I dØgnets lyseste timer 

graver den sig ned i bunden, mens den driver jagt på dafnier og vandlop

per i de Øvre vandlag, når lyse t er mindre stærkt. Corethralarvens (tavle E, 

a) trachesystem er helt ophØrt at stå i iltforsyningens tjeneste, og er bleve t 

et rent h ydrostatisk apparat, der sætter larven istand til at holde sig i den 

dybde, hvor forholdene i Øjeblikket er passe nde for den . Dette apparat 

gØr dyre t let kendeligt, da det ses som to bØnneformede blærer i forkrop· 

pen og et tilsvarende, men noget mindre par langt tilbage i kroppen . Blæ

rerne, der er luftfyldte, formår a t holde dyret i vandret stilling, og herved 

minder larven om mochlonyxlarven fra skovpytten (s. 272). 

I juni måned kan planktonprøven indeholde store mængder af vandre· 

muslingens larver, der kendes på to næsten cirkulære skaller. De bevæger 

sig ligesom havets blØddyrlarver ved hjælp af et fimrehårsklædt svømme

sejl. H er h ar vi et af de få helt sikre eksempler på, at et dyr er vandret 

fra havet og ind i ferskvand, idet man har kunnet fØlge indvandringen af 

denne musling fra Sortehavet gennem flodsystemerne helt op til os, hvor 

den så sent som 1915 nåede Furesø. Selve muslingen minder en hel del om 

blåmuslingen (tavle D, f). Denne -danner flere steder hele muslingebanker , 

og er vigtige som fØde for troldændern e om vinteren . 

DYRELI VE T I DET RINDENDE V A ND 

I de rindende vande er der to forhold, der er nye sammenlignet med de 

stillestående, muligheden for at finde temperaturforhold, der kun veksler 

lidt året igennem, og så strØmmen. Det temperaturfaste område er dog 

meget begrænset, idet det kun omfatter den del af vandlØbet, hvor det 

frembrydende grundvand udgØr den overvejende del af vandmassen . For 

at kildefaunaen skal være typisk udviklet, må vandfØringen være meget 

T ekst til tavle E. 

Om målangivelser se teksten til tavle A side 270. a. Stikmyglarve, Coretm 
i svævestilling (efter Berg) (4 mm). b . Dafni en, L eptodora hyalina (efter 
Weismann). (2 mm). c. Slørvingelarve, Nem ura; kun to h aletråde (efter 
Esben-Petersen) (3 mm). d. Fastspundet boligrØr med tilknyttet fangnet af 
vårfluelarven, H ydTopsyche. StrØmmen i vandlØbet må tænkes at komme 
fra oven (Anker Nielsen) . 
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rigelig. Det meget interessante ved denne fauna er, at den både rummer 

arter, der ikke synes at kunne tåle lave vintertemperaturer og arter, der 

anses for at være rester (relikter) af en meget tidligt indvandret fauna, for

mer, der i kildernes kØlige vand, klarer sig gennem vore sommermåneder. 

l bækkene er vandet i regelen iltrigt, da den livlige strØm bringer van· 

det i god kontakt med den atmosfæriske luft. Her vaskes det slamagtige 

materiale bort, og bæklokaliteterne får en vis lighed med søens bræn

dingszone. Tager vi nogle sten op her, får vi et udmærket indtryk af fau

naen i den livlige strØm. Det viser sig, at stenenes underside huser en væ· 

sentlig del af faunaen. 

Vi træffer nogle larver, der minder om dØgnfluelarver, men på to om

råder ses let forskel. De er ikke udrustet med gælleblade på bagkroppen 

og kun forsynet med to haletråde mod dØgnfluernes tre. Det er slØrvin

gernes larver, perlidelarver (tavle E, c). Det ser ud, som dyrene er klæbet til 

underlaget med benene strakt ud til siderne, men selv i denne sti lling over 

vandet er de i stand til ved brug af benene og bugtninger af kroppen 

hurtigt at søge om på den mørkeste del af stenen. Evnen til hurtige be

vægelser selv over vandet viser perlidernes styrke, der må være meget nyt· 

tig i det strØmmende vand, og flugten bort fra lyset, ind under stenen, 

yder dem beskyttelse både mod strØm og i nogen grad mod synsdyr. 

BuresØ set fra Øst. 
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En videre udbredelse ned gennem vandlØbet og visse steder endog ud i 

vore søer har tangloppen, Gammarus, der ved sin sammentrykte krop har 

gode muligheder for dækning mellem stenene. Denne tangloppe er så lig 

former fra stranden, at der ikke kan herske tvivl om, at også den er ind

vandret fra havet. Hvor den træffes i stØrre mængder, spiller den en be

tydningsfuld rolle som fØde for fiskene. 

Vi må endnu engang have vårfluelarverne med, idet vi i bækken og den 

hurtigt strØmmende å træffer mange repræsentanter for de arter, der ikke 

bygger transportable rØr, men som på anden måde bygger bolig og fangst

redskab. Ret enkel er bygningen hos larven af Hydropsyche (tavle E, d), 

der på stenenes overside bygger et fastsiddende boligrØr, der ved forenden 

afsluttes med en bred rammedannelse, der i den del, som er længst borte 

fra boligrØret er bredt fæstnet til stenoverfladen. I rammen er spundet 

et stramt fangnet, der sier partikler fra det gennemstrØmmende vand. 

Larven har her travlt med at sortere fangsten, idet det er lige så vigtigt 

for den at fjerne unyttigt materiale fra nettet som at tilegne sig, hvad der 

rummer næring, da et tilstoppet net intet fanger. 

Længere nede ad vandlØbene, hvor strØmmen bliver svagere, og de 

højere planter kan fæste rod både midtvands og som tætte flægbælter, får 

faunaen flere og flere former fælles med de stillestående vande, men den 

er hyppigt meget individrig og producerer ikke mindst store insektmæng

der. Det er vanskeligt at overvurdere disses betydning for det rige fugle

liv, der rører sig langs bredderne af alle vore ferske vande. Det er derfor 

ganske givet, at også de naturyndere, der ikke specielt giver sig i lag med 

dyrelivet i de ferske vande, alligevel står i direkte gæld til disse for mange 

af deres oplevelser i naturen. 
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