
LlKENER PAA BØGENS BARK. 
Af 

o. GAI.I.OE OG L. A. HAve l·/. 

den cftcrfø l ~cnd c Fremstilling sky ldes S. 1·19- 1:i·1 og Slu Lnin gen L . A. HA UC II , S. 155- lii O. GALLØE. 

I »PJanl csflllll'und c udtaler E. \VAHMI NG: :tl3øgen er el Ildpræge t Skyggelræ, hvis høje, ranke, glatte og Iysegraa S tamm e ... « , denn e Kara kterisering a f Træa rten s laa r dog ikke altid 1iI , A. OPPEIBIANN har i J Vrange Bøge t: paa vist , a L Bøgens Stam me ingenlunde a ltid behøver at " ære høj og rank , og jeg h a r ror mit Vedkommende tilbragt d en s tørste Part af mit Li \" m ell em Boge, de r hverk en var høje og ranke eller havde gi atle og lysegraa Sl::tlllm cr. Nej , det forhold er s ig tværtimod , sna ledes, al Ill a n ved al berejse vort Lands Skove kommer i vide Stræk ninger, hvor den glatte: lyse Bark nærmest er en Undtagelse; dette gælder saa ledes mange Skovstrækninger i Landets indre Dele særlig i Mi(Jtsjæ lland og Midtjylland. Det yedføjede Bill ede, Fig. 1, taget fra Sønderskoven ved Silkeborg, visel- s3:11cdes en Bøgestamme, der vel har lyse Partier, men i ø\'ri gt har mange andre Farver, er bevokset med forskellige Epifyter, der fremkalder et s tærkt broget Billede. Og i endnu høj ere Grad gælder dette den Stamm e, lIvoraf den hosslaa cnd e Fig. 2 gi ver el Billede, af en Bøg i Skoven ved Skjørping, den er hverken rank, glat eller Iysegraa. Paa den anden Side kan man i mange Egne af Landet filld e Bøgeskove n m ed de n glatte en sfarvede Bark ; og sclv i ~aadanne Dele af \'ort Land, hvor de t so m Regel ikke er Tilfældet, "il man sæd va nl ig: eJl er dog s tundom kunn e finde enke lte Parlier, h\'or Bogen h a r i hyert Fald me re ensfarvet , graa lig Bark e nd tl en , 1ll :1Il i ø\Tigt find er paa den givne Lokalite t ; d og , llaar 111<111 sa mm cnfatter vort Lands I3øgeskovc i s in 
Il 



150 
[2J 

Helh ed , skønner jeg, aL der cr s tørre Dele af disse, hyor man ikke kan betegne Bøgens Bark so m gla t og Iyscgraa, e nd saadann e Parler af YDre Sko,"c, In"o r Ba rl\cn knn siges a l hayc d et ensfarved e, graa lige Præg. 

Fig. I. lløgcstamme i Sonderskoven nd Silkeborg, sc l fra NOI"d . K J{IEKI\GAARU fol. Maj 1920. 
Man møder forskelJige Nuancer i Barkens Fan"c, der ses lige fra de mørke, næsten helt mosdækkede Stummer til saudanne, der i stærkere eller mindre Grad er hc\"oksel med Epifyter, men tillige har lysere Parti e r, og derfor cr s tærkt broged e, sa ml endelig den næsten ensfarvet - del er sjældent , 

~ 
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al den er ganske uden Bevoksning af Epiryter - grn31igc 
Bark, eller Barken kan have cl grøn ligt Skær, llan!' den er dæk · 
ket ar en grøn Alge .• saaledes som i det følgende "il blive oplyst. 

Og under mangcaarig Færden i yort Lands Skove har jeg 

Fig. 2. Bogeslamme ved Skjørping. 

ikke kunnet undgaa al faa Indtryk af, al der sy nes al heslaa 
e n Forbindelse l11ellell1 den frodigere eller den mindre frodige 
Udvik lin g hos Bøg og Barkens Bevoksning med Likcncr; jeg 
mener, al dell s\'ageste Be\'oksning al' Likcncr pan Barken 
sk llld e følge Bøgen , hvor Træarlcll har den hedste Va~ kst, 

Il' 
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m eden s i samme Grad so m Udviklingen s laar lilbrl ge, Barken 
s kuld e ha ve s tær kere Lik enbevoks ning. 

De t sa mm c mencr j eg at have se l gentage sig m ed flere 
a1ldre Træa rter , j førs te Hækk e vil jeg derved nævn e Ask ; 
hvor den har s in y pperligs te Væ ks t - so m el s lan end e Eks
e mpel pna udm æ rk et Udv ikling hos Træa rten kunrle jeg nævne 
Askene i den lill e Skov paa Møen under Klintholm , Stubbcrup 
Ha,·e - yil de n ses m ed ren Ba rk eller i hverl Fald en Bark 
Ill eq s ,·ag Bcyoksning af Epifyter, m ede ns den, hvor Væ ks ten 
Cl' mindre god, kan være stærkt bekl ædt m ed Epifytc l' pna 
S tamm e og Grene. Ligeledes for Hød gran m eller jeg at have bem æ r
ket noget lignende gøre s ig gældende; h vo r Rødgran en har s in 
s lllukk este Væk s t, kan man se den ensfa rved e hrunlige Bark 

i dc beke ndte udm æ rked e Hødgrnnbeyoksninger i Rold 
S koy ses d enn e brunlige Farve pCla Barken , og en foretageJl 
Und ersøge lse udviste, al Barken er fund et saa godt so m fri 
fo r Epifyter - medens m a n, hvor Træa rten har dam·lig Ud
vikling, kan se Stamme og Gren e dækk et af Likener. 

.J eg m e ner - som bemæ rk et - for Bøgens Vedkomm end e, 
al hvor Træarten har ypperlig Væ kst - hvor der er slor 
Højd e i Forhold til Alderen, og fremfor alt hvor man ser 
s muk Form, ranke Stal11me~ hos Bøgen - vil Barken være 
ren eller kun syagt likenbevokset, og derfor ensfarvet graalig 
eller llled den omtalte ensfarvede grønlige Tone; man kan 
saaledes tage Landels herligsle Bøgeskove frem som Eksempel. 
Begynder man fra den nordlige Del af Jylland og følger Øsl
kyslen fra Nord Lil Syd, da ser man ved Rugaard, Kalø, Aar
hu s - især i den lille Riis Skov - '\'ed Vejle, Stenderup og 
gaor vi videre lil Skovene paa Als og ved Sønderjyllands 
ØSlkyst, poa Langeland, nere af Fyens Skove: Hvedholm, 
HYerringe, Lundsgaard, Holckenhavll den frodige Udvikling 
hos Bøgen i disse Skovstræ kninger forenet med en kun svag 
Epifytbevoks ning paa Træ"rtens Bark. Og del samme gcnlager 
sig i nogle af Skovene paa Møen , saaledes i den foran næ vnte 
mindre Skov ligge nde Nord for Klinlholm, Stubberup Have, der 
ind ehold er den skønneste Bøgeskov, og Barken har stærkt frem 
trædend e d en blanke graa Farve; ogsaa Ask udviklel' s ig som 
allerede omlall paa delle Sled med ejendommelig Fylde, har 
lange rette Stammer, og det er led sage t af Barkens Henhed . 
Fl ere :lIldre Sko,·c lan gs Sjællands Kys ter - i Odsherred , ycd 

< 
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Eriksholm - ses Gentagel se af det sa mm e ; al den y pperli ge 
Vækst hos Trænrlen forenes mcd ~ at Barken kun Cl' svagt 
bevokset med Epifyter. 

.Jeg hal' imidlertid h er fulgt en Række Skove langs Kys te n , 
hvor de r kun er lid en Nedbør, og hvor d er hers ker del milde 
Klima med lang Afs tand m ellelll Fros tperiod erne; og d er kunde 
1l1uaske s iges, al det er denne Omstændighed - og ikke Bøgens 
frodig e Vækst , de r bev irker d en svagere Epify thcyoksni ng paa 
B'Hken , meden s de n s tørre Nedbør og de l koldere Klima i d e 
indre Dele af Sjælland , F YIl og J y lland kunde være Anrsagen til , 
aL Bøgens Bn!'!.:. ane er san s læ rkt hevo kse t. ~Icn ogsaa , IHor 
de r er Tal e 0111 de indre Del e af Land et, ja ogsaa i sa mme 
Sko\' eller i SI.;o,oc med klin liden indbyrdes AfsLand , mener 
jeg al have sel, al hyor Træal'ten udvikler sig b eds t, er Bar
ken ren es t, vel sjældent saa blank s taalgraa so m \"cd Kys terne, 
me n dog i Hoved sagen ren, med ens i sa mm c Grad so m 
Væk sten staar tilbage man vil linde Stammernes Bark s tærke re 
bevok sel m ed Epifyler. 

De tte mener jeg al ha ve kunnet følge ycd JIlan gea:Hig 
Færden i vore Skovc, ~malcdes ses vcd Bregenlyed i d e llndc 
Egllc mellem Køge og Faxc ovcrvcjende Uøgeskov illd eholde nd e 
lav c, bred kronede, vrunglformcd e Individer, og Stammerne Cl' 

ofte bevoksede m ed Epifyter, men , hvor der i denn e Egn 
stundom findes hedre Udvikling hos Bøgen , hvor d en fore· 
kommer i Bevoksninger Jll ed ranke Stanlmer, og hvor der er 
s tørre Højde hos TræarIen - hvilket man kan se i den nær 
ved Karise liggende Tokkeskov og i Skovene Stubbekrogen og 
Slaagaard - er den smukkere Udvikling ledsaget af større 
Henhed, svagere Epifylbevoksning bos Bøgens Bark. 

Lignende Træk mener jeg at have fundet andre Steder, 
jeg mener i sin Helhed at have set, at hvor Bøgen - men 
i øvrigt ogsaa som nævnt flere andre Træarter - har særligt 
Velvære, vil Barken være ensfarvet graa eJler med grønJig 
Tone og sæd vanlig tilnærmelsesvis ren; hvor den derimod 
lever under ugunstige Kaur, vil dens Bark bære en EJlifyt· 
bevo ksning. I Skovene ved Silkeborg ser man saa ledes i de 
Ilest c Tilfælde Bøgen i daarlig Vækst, og Bøgens Bark er 
s tærkt bevokset med Epifyter ; men et Sled i Øslerskovcn, 
Oringen , find es e n smuk Bøgebevok sning i en Alder af omkring 
100 A~lI", hvor Trænrtcn netop bærer Præg af Velvære, Tra:· 
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erne har god Højde og Slu mm en s lllllk Fo rm : her sc r man 
d en ensfa n "ed e gr fwligc Ba rk - vcd Unde rsøgelse hur del 
inlidle rlid vi s t s ig, at Ba rken ikke er Iikenfri , 111 (> 11 det er 
Lilte ncr a f a nd e n Ari , e nd Il\"ad m a n find e l' i d en o m givend e 

Skov. 
.Jeg: m ene r :lttc r og a ll er aL have sc l d elle gcnl<lge s ig; 

Skovride r AAGE I-I o I.TE:'\' 11:11' saaJed es hen lede t min O pmæ rk
somhed paa. ;11 h os e n un g Bøgc bcyok snin g i Græs ted Sko," 
paa cl SLed , h yo r Jordhund sforhold e ne ve ksler, dcl' kan være 
P a rti e r, h vor J o rdhu1ld en Cl' ar mild ere Natur, noge t sa nd 
blande t, andre Parti er. h yo r d en Cl' s tæ rkt lere t, veksl er ogsaa 
F<lI"ycn pa a Barke n : i førs te Tilfæld e scr man de n en s far vede 

grønne Bark hos d c u nge Bøge, med ens paa de n lerede .Jord · 
bund Barken er pl e ttet of Lik ener. 

Om d er e nd er Ting, der synes al s taa i Mod strid denned 
- og hyo rtil j eg i de t fø lgen de :-;I.:.a l komme tilhage - san 

m ener jeg dog safl o\'c rvejcncl e a l ha\'c sel d e l s laa til , al den 
epifylbevoksede eJl er den ensfa n-cdc Bark hos Bøg C l' knyttet 
til Træartens mindre gode eller bedre Udvikling, al j eg ikke 
har kunnet s lippe d en n e Forestilling, a l de r maalte beslaa el 
saadant Sammenspil mellem Væksten hos Trænd en og Bar
kens Epifytbevo ksnin g; og under min Syslen med disse 
Spørgsmaal søgte jeg Raad hos Professor Dr. KØLPIN RAVN og 
sendte til ham nogle Bogestammer paa forskellig Vis bevokset 
med Epiryter , som han alter lod undersøge af Dl'. O. GALL0E, 

med hvem j eg d erefter kom i Forhandling angaaendc d e OlU

handlede Forhold. 
Dette ført e aller til , ot jeg indgik til Statens fors tlige For

søgs væsen med ct Fors lag o m al tage l3elydningen af .Epifyl
bevoksningen paa Bøgens Bark op til Undersøgelse, og san
ledes at det skuld e overdrages Dr. GALI.Ø':: og mig i Forening 
al foretage en saadan Unde rsøgelse og i Henhold hertil fore 
toges den i den h ereft er føl ge nde af Dr. GALL0E affattede 
Fremstilling o mlalle Hej se til Vejl e Kommunes Sko,-c og flere 
jydske Skovegne. 

J Vintere n lB20 h en\" c ndte L. A. H AGe lI s ig til mig 

Anledning af' nog le Iikc nologiske Spørgsmaa l, som havde yakt 

<;-
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ha ns O pm æ rkso mh ed lllld cr de ta lrige og la ngv arige Under
søgelser , Sa lli d enn e ForfaLt cr h a l' fo re tage t ove r Bøges koven . 
id el h :l ll m en te al h ::wc rund et en ka rakte ris ti sk F o rs kel pan 
Bøge ns Epify tvcgcl:di o ll lan gso mt v oksende og kra fti g t 
vo kse nd e Sko ve. 

I F æ ll esskab rlrø n ede v i vo re hidtidi ge Ia gLtagelser, idel 
jeg se)\, Icjlighcds\'is Iw ni e ncreL inde pn a h erhen h ørend e 
Spørgs llI na l a ll ered e for man ge An r s id en und er S tudiern e til 
miL Arhejde »Danske Lik c ncrs Ø kologi«, der udkom HlOS ') . 
Vi hl c" enige O lll , a l d et v ild e væ re øn skelig t a t foretnge en 
!'i31ll lll cnligncnd e Un d ersøge lse Q\'cr fo rskelli ge T y per a f Bøge
skov i fors ke lli ge Egne af L:lIld cl for m ere indgaaende a l un 
dersøge denn e SamIll enh æng m ellem Bøgens Trivsel og dcns 
Bc \'ok s nin g med Epily ter , nav nlig ' Lav (Lik ener). Statens 
fors tli ge Fo rsøgsvæse n s tillede Midl er til "Ol' Raadighed , saa 
:ll L , A, 1-l,\I;c lI og jeg i Fæ ll esska b kunde fore tage en ori en
terende Und ersøgelsesl'c.ise genn em dan s ke Bøgesko\'e, h\'ilken 
Plan bl e\' reali se ret i Foraal'et 1920, 

Eller HA U(:II S Fors lag v~llg t e vi tre v:ese ntl ig fors kelligc 
Egne, h\'o r Bøgen tri\'cs i h øj Gra d ulige godt , nemlig Vejle
Egnen , Sil kehorgdi s tri k te t og Egnen omkring Skjørping, I al 
Almind e lighed ka n d e l siges, fi l disse tre Omraader var taget i 
den Hæ kk eføl ge , a t Bøge n trives særdeles godt omkring Vej le 
Fjord , mindre godt ved Silkeborg og tydeli gt d a"rligere e ndnu 
ved Skj ø rping. I Fo rvejen h a vde HA uen undersøgt Bøgens 
maaskc a lle rbeds te Vok sested , n e mlig Langeland , saa al vi i 
d et h ele kan siges a t h a ve iag ttage t Bøgelokaliteter af alle vig
tigere Typer. Dertil kommer, at vo re specielle Undersøgelser 
i 1920 er bleven sa mmenlignede med vore ældre Iagttagelser 
fra Landets øvrige Egne , saa at de Resultater, vi er naaede 
til , ikk e kan skyld es tilfældige Omstændigh eder ved Valg af 
Undersøgelsesomraad erne, m en virkelig maa an ses for alm en

gy ldige. 
Elllncr cr s ikke rt fOl'froli g m ed det Syn , at gamle Træer 

før eJle r sen ere bliver oyerg roet paa Slamrnel' og Grene a f 
Mos, La \' og li gne nde Inverr. Pla nter , e t F æ nom en som j Tro
pcrne h a l' s it Sides ty kke i den o vervæ ld end e Rigdom af Epi
fyt er , so m fore komm er i Heg nskove n, Folk , d er ikke Cl' sær-

, l 
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lig plantekyndige, betegner el Træ m ed Lav og Mos elc. so m 
»mosgroet «, uden al skænke det nogen særlig Opmærksomhed , 
hvad det Cl' for »l\'fos «, der vokser pan det. Og dog er deL 
ingenlunde ligegyldigt, hvad del er for »Mos « og hvor tidlig t det 
indfinder s ig, ej hell er ka n d er være nogen Tvivl om , al det har 
Betydning al undersøge denn e Epifytflora og d ens Udviklillgs
historie, navnlig d ens Afhængighed ar Træets Tri vse l, Alder
domssvaghed , Undertrykkelse i s lutt ede Besta nde o. s. y" id el 
man kan venle at nan til betydnings ruld e Hcsuilatcr. Fo r
læ ngst er Jllall bleven klar over, hvor nødvendig t ele l er al 
kende Skovens Fjender hlandt de mere ondartede s ny ltend e 
Svampe, Hodfordær\'cr, Kræft , HOIlningsva lllp , FYfsva lllpc 1 II1 C11 
endnu sy nes den ikk e-s ny ltende EpifyUlora al \'æ re c L ret 
l1paaagtet Fæ nolll e n. Og dog optræder mange [II' di sse andre. 
uskadeligere Epifyter ulHler saa bes temte Forhold , al de j 

mange Tilfælde kan give vigtige Oplysninger om og tjell e so m 
Kriterier paa Træets eller h ele Skovens Trivsel eller Vantrivse l. 

For Overblikkets Skyld hidsælter .ieg lidt om Træernes 
Epifyter i Almindelighed og skal i Korthed fort ælle lidt om. 
dels hvilke Planter, der lever paa Træbarken , dels hyad der 
,-ides om EpifyUloraens Udviklingshistorie paa det enkelle 
Træ, dog særlig med Hensyn til Lav l). En nærmere Omtale 
af snyllende Svampe forbigaar jeg helt. 

Mindst betydelige er Algern e, der for enhver er bekendt 
som svagt grønlige, næsten pulveragtige Overtræk, der navnlig 
i Vinlermaanederne ses dels paa enkelte fritstaaende Træer i 
Byernes Parker, dels i Skovene paa Bøge- og Granbark. De 
kan findes paa alle mulige Træarter og tyder hyppigst paa, at 
Klimaet paa Stedet er fugtig1, regnfuldt eller taaget. Ogsaa 
paa gamle Plankeværker, der ikke passes med Maling, Tjære 
og lignende Konserveringsmidler, er disse Alger hyppige. Men 
ikke alene Klimaet betyder noget for dem , ogsaa vedkom
mende Træs Bark kan være mere eller mindre gæstrri: Paa 
ung, blank Bark paa de fin ere Grene er der som Regel ingen 
Alger; paa ældre Dele af Træet, hvor Vand kan sive ind 
Bal'ken og væde den for længere Tid, der myldrer de frem. 

l) Ang. Enkeltheder hell vises til E. ROSTRUP : Vcjlednin~ i den danske 

Flora , II, Blomsterlose Plante." 1925, og O. G. PETERSEN: Forslbolanil{ , 2. Udg. , 
1920, S. 453- 456, hvor flel'c af de nede nfo r omtalte Laver CJ' afbildcde. 
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Gennclllgaacnde Cl' del Alger, d er er ecn ce ll cde e ll er h'w 
cellede og hycr for s ig omtrent usynlige for det hlolle øje, 
der danner disse Overtræk over Stamlllernc~ og deres Betyd
ning som Symptomer p83 Træets Sundhedstilstand e r endnu 
ga n s ke ufuldkolllm en t kendl. 

Langt m ere iøjncf:Jld cnde Cl' Mosserne , d p.r ka n fore

kOlllme han de paa fril s la aend e og paa skygges titlede Træer i 
Skove. De e r som bekendt i Hcge lf' 1l lydeligt fri skgrønne eller 
mørk egrøn ne m ed de lln e F:'H\'ctonc, SO II1 ne top Cl' karakteri s ti sk 
for dem og h\'orefl c r FarY Cn3YIl cl »Illosg ronb Cl' dannet. 

Der fore kolllm er Illan ge for ske lli ge Arte r haad e )) Ha IYlll os

scr« og »Bladlllosse r «, r. E ks. Arter ar Clofhri:r, FJ'ullallia, 

SIercodoll , Neckcra, MeI:gcl'ia og ta lrige andr e, so m gan sk e 
utvi vlso mt har Betyd ning so m Ke nd e mæ rk er yed Bedøm mclse n 
af Træets Sundhedsgra d. CABSTE:\' OLSEN h ar for ikke længc 
siden de lvi s behandlet deltc Emil e l), h vo rom de r s ikk ert er 
meget mere at undersøge fra forstmæssig Side. 

Endelig er d e r La ve rne, ogsaa ka lde t Lik c ll cr , SO m yi fa 1"

trinsyis skal beskænigc os m ed i denne lille Hedegørei se. Dc 
forekommer baade paa fritslaaend e og pna skoHbnncndc Trte
ers Bark , hvor de undertide n k:lll dann e et næs ten S; llIIlll en hæll 
gende Dække af Individer, dcr hv er for s ig c r formede cntcn 

so m en lille, iHegelen graa, hilH.lcaglig Skorpe m ed s lllaa , 
knapformede Sporehuse ell er som fine, bladlignende, gra:liige 
eller grønlige, sjældnere gule, men aldrig l> mosgrønne ot Smaa
planter. Paa sine Steder forekommer ogsaa andre, busk for
med e Arter, der som anselige graa ToUer eller lange, skæg
lignende Tjavser hænger ned fra Træernes Grene i særlig ud
præget Grad i vindaabne og forblæste Ege krat og NaaJelræ
plan lager (Hvidgran, Rødgran og Bjærgfyr) i Jylland og enkelte 

andre Steder. Alene her i Landet har vi cirka 165 Arter, 
der findes paa Tl'æbark, om end kun nogle faa har saa stor 
Udbredelse, at de spiller nogen fy siognomisk Holle og som 
del har Betydning for Forstmanden al kende. 

Likenerne er lavtslaaende ~poreplanler, en Slags Sva mpe, 
der lever i el ejendommeligt Samliv med encellede Alger, dcr 
finde s i d eres Indre, hvor lIlan kan paavisc d em allerede ved 

I) Studier over E pify t-Mosscrncs Ind va lHll"ings følgc (Success ion ) plla 

Bnrlicn af vore fOl'skelli~c Trol'cr (Botalli~k Tidsskrift Bd. 34, 1 ~)17 , s. :~ IJ ) . 

, 
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at skrabe Likcll('Il S Ilwl ,ir: der fremkomm er da el g rønligt 
Pulve r , so m se L i l\liI~roskop ,'iser s ig for s tørs te D e le n nt he

staa ar for en s tor Ikl d e sa mllle Algearter, so m ogsaa fore 
kommer i fri og 1' :d'h:\'ll gig Til sta nd pan Træharkcn og som 
omtalLes ovenfor. 1.iI·d'nells 0vrige Legeme hcs lnar nI' SVilmpe

h y fer (Svampelr:\adl' l'iln -Ce ll er), hvi s Indh o ld Cl' farve løst , 
mangl e r del for gn11lllc Planter (13lomsterpl:1nlcr, Bregner, 

Mosser etc.) karakll'l'is tisk e Farvestor »J1ladgronl « (Kloraphyl ) 
og derfor er ud e :lr St:llHI til at tage den S;llllIll C Na~rillg fra 
Luften , nemlig dVlIlle s Kulh'ciItc, so m andre, virkelig grø nn e 
Planter kan tage. :'\11'11 S,lIlllivcl mell em Likens\'ampen og de 
deri indesluttede .\I ~cr hcs ta ~lr IlU Il e top deri , al Alge n, d l' r 
scl" indeholder " HI :l d ~ rolll «, kan l:lge I\ullvcilte fra Luften og 
omdannc del til rl\r~k ('lIig e organi skc Slotrer, meden s Likcn
svampen tager for~kl'!ligc uorgani s ke Sloffer fra den Træhark 
(Sten eller .Jord), 11\ \\rp;1<1 de s idd er. Di sse StolTer giycr de 
d elvis til Likcnalg,'n , der sa aledcs de ls se lv, dels ycd Syam
pens Hjælp [or5k:lI1't'1' sig all den for dens Trivsel Ilodvendige 
Næring. Algen dpit'!' ()g formerer sig fliUigt , Illen undertiden bli 
ver den dræbt af l.i"('l\sva mpell, d er æder d ens værdifulde Ind
hold og kun lader dc ns Cellevæg urørt tilbage. I enhver L ikell er 
det derfor let ved ~li kr,)Skopets Hjælp at finde Alger i alle mulige 
Alderstrin, unge nyd~lnnede Celler, ældre, fuldt udvoksede endnu 
hele og levende Cdh' r. død e, af Likensva mpe ll dræbte Celler 
og endelig saadal1lw. dpI' er saa grundigt fortærede af Syam
pen , at kun den h l tl1111e Cellevæg el' tilbage. Det er saaledes 
et af dc ejendomnkh~ste Samliv, man kender mellem Planter 
af vidt forskellig lh'rkomsl. Som Hclhed l\:an net siges. al 
Algcn el' den mest yd('IHle Part af de lo, for saa \'idt som 
kun meget faa Lik cnsY:1mpc er i Stand til al trives paa egen 
I-Iaand, hvis Ill:\n Yl'O Forsøg kun s tigt be røver dem deres 
Algebestand. D(>r1.:·~ ,\fhængighed Cl' saaledes meget stor, me 
dens man hyppigt C;:)r prøvet at frigøre Algen fra Likensvam
pen og har faaet d~':--: til at tri\-es udmærk et uden Samliv Illed 
Likens va ll1 p. 

Likenerne har : dl' 1l Bark , h\'orpaa dc Icver, altid ind 
sænket fine Syal1l p·~-::-'1a rle , h\'on-ed de holder s ig faslog til 
Dels Lage r Næril1~ :':':: d cn Bark , hyorpaa d e Ic ycr. Dog har 
lllan aldrig scL dt.' !::' :"l{we sig san dy bt llcd i Barken , al de 
naar Lil rle leyt' I: ~~ ~- H:l rkceller, og nogen Snylten paa Væ rL · 

., 

, I 
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planten find e r saa ledes ikk e Sted, so m for and re, virkelige 
S ny llesva rnpes Vedkollllllende (Fyrsvampe, Tramc Lcs, HOllnin g· 
syu mpc, Heksekos tsvampe, Kræn elc. e tc.). 

Uden paa Barken s idd er SU,1 d e ll algeholdige Del af Like
nen , der SOIll sag t e r skorpe- , hlnd - eller buskfol'mel. 

Lik c n crllc forIlI erer s ig yecJ Sporer , der d~lIlnes i s mart , 
knapfol'mcd c Sporehuse, so m find es spred te over det m este af 
Likenen og SO Ill sy nes al ind eh old e modne Sporer til alle Aars
tider. Nua l' Sporerne spire r ]laa Træets l3ark , g;dd cr de t for 
dem om :ll finde nogle fritl c\'C IHl c, s ru:l::t Alger netop af den 
Art, so m de ha r Brug for til deres Sa mliv. Lykkes det , 0111-

spinder Sporen i korl Tid Algen m ed si ne Traade, Algen be
gyn der al dele og form ere s ig Ilitti g t, Lik e nlraadene gør lige
saa : Lik c ncn er e tahl ere L. 

Finder Likcll sporcll in gen af de rigtige Algcr, gaar den til 

Grunde. 
ForudcIf de cgentlige Sporcr IUlr mange Lik ener ogsaa 

andre Form crin gsorganer , ncmlig dels d e saakaldle Soredier, dels 
løsrevnc Stykker af l. .. ik cI1CIl , d er afbrydes paa forskellig Vi s. 

Sorediernc Cl' S llla3. s tøylin c Lcgem er, der hestaar af e n 
lille Klump Alger, omhyllede af en Del Likenhyfer. De dan
nes jæv nlig paa hcs tcmte Stedcr paa Oversiden af Løvet og 
bryder ud ge nnem s maa, begrænsede Stcder i Likenens Hud 
og sidder midlertidigt løs t fæs tn ede der, indtil Vinden løsriver 
dem , føre r dem hort og anbringer de m paa andre Voksesteder, 
hvor de da s pirer frem til nye Individer. Deres Chancer for 
al spire og bJive lil nogel er for saa vid l større end Sporernes. 
som de jo indeholder begge de til Likendannelsen nødvendige 
Beslandde le, AJger og Svampelraade, og saaJedes sJ ipper for 
den usilne Chance, Sporerne h a r d erved, at d e først maa find e 
de nødvend ige frill evend e AJger, før de kan blive liJ Likencr. 

Hos mange Lavarter kan man iagttage det Forhold, at 
nanr Soredieudviklingen el' rigel.ig, Cl' Sporedannclsen ringe ell er 
udehliver heJt. Del sy nes, al Sorerliel cr del bedste af disse to 

Formerings midler . 
Ikk e fa a La va rI er form erer s ig vcd Hjæ lp af løsrev ne 

Stykker af Løvet , der mcd Vind en s læ bcs afstcd og udsaaes 
hel' og der. Ogsa:l h e l' kan mali Lil e n vis Grad iagttage, at 
h\'or dellne FOrIllCrings llJaad e Cl' ailIlindelig, er oJllvendt Spore
danne ise n lid et fremtræd ende eller man gler helt. 
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Likene rn e s till e r visse Krav til Omgivelserne foL' al kunne 
trives , dels til meteo rologiske Kanr, dels til Substratet. De 
fordrer alle temm elig ri gelig t Lys og er d erfor langt mere frem
træd ende pan rril s taa end e Træer e nd i Skove. Ja , d e kan 
enrlog man gle ald e les i tæ tt e, m ø rk e S kove, f. Eks. j mørk e 
Hødgrall sko\·c. 

Fugti g hed la ger de direk te fra Atmosfæ ren , id el dc hegær
li gt opsuger Hegn og: Dug; mange af dem er endog form ede 
saa ledes , :\L de sclv paa fortrinlig l\J <:lad e fortæ ller Luftcns 
V<lIHldamp p:la d eres Ovcrllade og kan s trutte af Fugtighed , 
scl\' 0111 deL i1d\.c har regne t fo r ny lig. -- Fra Substratet op
lager dc d erimod praktisk tage l inl et Vand, - ganske modsat 
alle de »høj crc « PI :lllle r ; ja , 111:.111 har e ndog kun Ilet paavi se, 
al dc Inngt lettere lede r Vand nedad fra deres Top til deres 
Grund end den Jll odsalt,c Vej! 

Naar det altsaa regne r ell er du gge r, Cl' Likenernc nlade 
og bliver den'ed meget bløde og ela s ti ske. Deres Aandedræ t 
og nJle Li\'syirksolllheder foroges betydeligt. Men faa Timer 
efter Regnens Ophø r er d c i Regelen udtørrede, bliver faste og 
skøre, bryd es let i Sty kk er (d er allsaa ofte kan tjene til deres 
Formering), og nedsæ tter deres Funktioner meget stærkt, gaar 
i en Dval e indtil næste Regn eller Dugfald. 

Til Subslratet stiller de naturligvis ogsaa visse Fordringer, 
der i det store og hele kendes ret godt, men i Enkelthederne 
træ nger til al undersøges nøjere, Her vil vi dog blot beskæ f
ti ge os med d e Arter, d er lever paa Træ bark, da netop disse har 
den s tørste Betydning for Forstmandens Forstaaelse af Skovens 
Natur, dens Fortrin eller Mangler paa en given Lokalitet. 

De E ge nskaber ved Træbarken, som spiller den største 
Bolle for Likenerne, er Barkens kemiske Sammensætning og 
dens fysisk e Forhold . 

Denne kemiske Sammensætnings Betydning ytrer sig blandt 
andet deri , at det jæ vnlig er forskellige Lavarter, der sidder 
pa" Bark af forskellig kemisk Konstruktion: Paa Naaletræer 
med harpik sholdig Bark s idder hyppigt andre Lavarter end 
)Jaa harpik s frie Løvtræ er. 

De fy s is ke Forhold, hvorved forskellige Træers Bark af
"iger fra hinanden, Cl' først og fremm est Barkens Glathed j 

man s keln er jo lIl ell em skælbarkede og glatbarkede Træer, og 
den Forskel e r ikke betydnings løs for Likener . 

J 
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Baade kemiske og fy s iske Forhol d hos Barken ændre r 
sig imidler tid ga n ske væsentlig t hos S3 1l1l11C Træ-lndi Yid under 
dets Lh'sløb : De ganske un ge Grene har en m ere ell er mindre 

. g la t og jæv n Ba rk uden andre Hull er end event uelle Bark
porer og Bladar. Men und er Tr~cels Væks t spænd es Barken 
udI hrister og ska ll er a f e nten i s to re, la ngso lIll løsned e Fla
ger (S kælbark) e lle r i sman S luc\ a f underliden m ikroskopi sk 
Lidenhed (glat Bark ). 

Dette Forhold m aa m3n kende og forslaa for a l fait Ind 
s igt i Træ- Likcn ern cs Na turhi sto ri e. De l el' n CllIlig k la rt , al 
e n Bark, der veksl e r m eget livli gt og sk:lller af mege t li v li gt, 
er el 111 eget lIs ikl'c re S ubs trat fo r L ikcncr end en saaclan, der 
heh o ld er s in e Bnrk skæ l læ nge, genne m m a ngfo ld ige An I' . Den 
hastigt afskallende Bark m an pn a Forh uund anses for a l hyde 
Lik cnern e en m cre t ny c og uforvilrel Bund end den lil ll gso ml 
s kall ende, der Aal' efter Aur ud vaskes a f Hegn og gnaves :If 

Lik enh yfer e ll er andre Epify le r (Sva mpe, crenlll elt Mos), 

H vis vi specieH "il vende os lil Bo gen og. d e ns Lik ene r, 
Cl' d et naturligt førs t at se lidt paa de ns Bark som Lik e ll 
subslrat. 

O , G, P ETEB SEN har i s in F o rs toota nik I) gi,'e t en Skildring 
af Barken , h'd s Bygning e r denn e: Barken er m eget g lat paa 
Grund af Korken s særlige Udvildingsmaade, »Denne dann es 
lind er Overhude n og opuaar i d et førs te Aal' omtrent en h a Jv 
S nes Celler i Tykkelse. De t andet A.r stødes Epidermis af, 
og Korklaget tiltager meget langsomt i Tykkelse . Dels Celler 
k a n udvide sig betydeligt, og den skaller af i meget fin e Smaa
dele. Da der tilmed ingen Skorpebark dannes, idet de l førs t 
opstaaede Fellogen vedbliver at være i Funktion, føl ger heraf, 
al der ingen større Afbrydelser bliver i Stammens eller Gre
nenes O verflade. Først i de n m eget gamle og tykke StanlIne 
forandrer delte Forhold sig noget. Stammens Overlladc er 
meget lys, og de hvide Pletter , so m optræder san almindeligt 
paa Bøgestammer, skyldes ,skorpefol'mede Lavadel', l BarkeII s 
indre Bygning maa fremhæves, at StencelI er spill er e n stærkt 
fremtrædende Bolle ved Siden ar lJas tcellern e , . , c Bøge
h ark indeholder 2 pCt. Garvestof (O . G. PETEI\SE~). 

Korklaget er se j\" paa ga mle Del e af Stammen h elt nede 

I) 2 den Udgn\'c. 1920. S, 332, 
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ved Træets Fod m ege t tyn dt og dæ kk er over en g røll Bark. 
Hi st og h er h ar jeg dog iagttaget, at de! g rønn e Lag pletvis 
månglcde paa Stammen og da altid paa s3adann e Sted er, 
hvor Barken var dækket af tykke Masjag, h vis ind ers te, m od 
Barken ve nde nd e De le \'ar forrua d ncdc og jordag ti ge , ct For
ho ld der tyder paa, :Il netop i\'lossc t kan til føj e l3øge IJark cll 

direk te Skade \'cd a l bes kygge d en lang\'arigt og holde den 
lan gva rigt fugti g. De rim od har jeg ik ke fund et dellne Mis

dannelse ulHl er LikclI Cf , uden al de t d og derfor skai være 
sagt, at d ens Forekom st Cl' udclu ld.;e L. 

Ba rkens s<I:1\'c l so m hele Tr~cc l s V~ck s l afhænger af dc 
loka le Forhold , de jj \'S!'::\il1', de r hydes T ncc t. H\'o l' Bøge ll 
opvokse !' lIIHI e r ugun s tige 1\:1 ar, sna ledcs P:1:1 morkla.:d! BUIHIl 
fo rn ye r og f,clder d cn sine Korkcell er \;lll gso lllll1 erc en d paa 
god Muld ell er i d et hele UIHlc l' for Træ~lrlc n gUIlst ige Forhold. 
Delle bevirker , al Liken er i de t h ele lettere find e r Fodfæste 
paa Barke n hos Bøg, 11\' 0 1' T nCfll'tcll vokser paa i'vlorbund , 
end h vor J o rd bunden er i e n for Bogens Væks t g Ull s tig fysisk 
Tils tand. 

H vorledes delle skal fo rkl ares i En ke lthederne, e r t\"id
samt, m en der kan tænk es fl ere lVIuligheder: saaledes at den 
lan gsomt voksende Bark forvitrer fllldkomn ere end den hur
tigt voksend e og derved bli ver e t godt Substrat, eller at den 
hurtigt vok sende Bark ligefrem afkaster unge L iken kim , der 
indfinder s ig paa Barken ved dennes stadige Afskrælning. 

Det er ikke mulig t i Øjeblikket at a fgø re, h vil ke n a f di sse 
to Fnklorer, der spiller d en s tørs te Rolle ; de virker vel i hvert 
Fald begge i F ore ning. Men det Cl' en almindelig Erfaring, a t 
ung, glat Bark hos Bøg ug uen gJatle Ba rk paa ha s tigt voksende 
tropi ske Træer som Helh ed er lik enfri . 

Der skal altsaa, for a t en Likcn vegetntion skal fremkolllme 
paa Barken , være e n passende Forening af gu nstige atmo
sfæris ke Forhold - Lys, Fugtighed - og g uns tigt Substrat -
langso mt fæ ld ende Bark. Hvorled es delle Kompl eks af Fak
torer ytrer sig i Likcllvegc ta tioncn , ska l jeg gaa oye r til at 
undersøge nærm ere. 

Allered e i 1908 publicered e jeg mine førs te , foreløbige 
Und ersøgelser paa d elte Omraadc i el Arhejde, d er omhand 
led e de sto re ledend e Træ k i d c da nske Lik c ners Økologi, 
blandl andel ogsaa I3øgesko\·cns Like ner . De Hes ultaler , jeg 
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den G:1 ll g ko m til , h a r jeg se nere yde rli ge re se l bekræ ftet , saa
lenes ved den Und e rsøgelse, so m jeg i Foraaret 1920 fore tog i 
Forening m ed H ,\ UC II. 

Min e HeSldt a ter ar Ig08 var i Hovedsage n disse: al Liken 
vegetationl'1l ud vikl er s ig !':la de un ge Træer i Bogebestnnden 
paa ga nske hes temt ~Iaadc , id el Likcncr mangler paa de Træer , 
der er s ~la unge, al d c e ndnll hehold er J eres "isne Løv om 
Vint eren . Paa S:1adallllC fndi,"id cr nanl' der for ringe Lys
Ill æ ngder ned p:l:l Stamllle og Grene, til nt La \' kan tri ves. 
i\JCIl c rt crha :lIldcn so m de lIn ge Tr~cc r aflægger Vinterløvet, 
ilHJlinder sig de rors le Lik cllc r nede læ l vcd Træ rod en og 
, 'a ndreI" c rt crhaHnd cll op a d S ta mmen i Aarcllcs Løb. De fø rs te 
Ind v:ln dre re , jeg IInr n otere t, Cl' Phlyclis age/æa, LccclHora sllb
li,scrl (U ud crarlc n (l/bella) og Ledt/ea e/æochroma. Med Am'cn c 
I":lar St:lIlllll Crn e deres hliycnde Vegetiltion arhængig nI' Vækst· 
pladse ns Art. De r fremtræder saa led es en karakteri s ti sk og 
iøjn efa ldende F o rskel paa Bøgc ns Bark , illt eftcr so m man 
hc yæger s ig paa de ll l1lulddækkcd c e ll cr d CII morkl æ dl l' 
.Jordhund . 

Paa de ll første Yil Bøges koycn om Sommercll være m ege t 
mork paa Grund af deL tæ llc Bladhang, m eden s den om Vill · 
leren er adskilligt Iyserc. Denn e s id ste Oms tæ ndigh ed till::u}er 
talrige Likcn c r al indfinde sig og trives paa Stamm erne, m en 
pau Grund af det i d el h ele taget sparsomme Lys, der s taar 
til Likencrnes Haadighcd, er de t kun et temmelig lille Udvalg 
nf Arter, der kan tri ves hos Bøge n, hvor den find es paa den 
god e Muld, nemlig forlrin s vis en Gmppe af skorpedannend e 
Lik ener, der alle har el tyndt, spinkeltbygget Løv - i særlig 
slor Mængde_ Phl!lctis agelæa, der kan ka ldes Karakler
likenen for Bøges kov paa Muldbund , saml større eller mindre 
Mængder af Lecanora sub{usca, Graphis viridis, G. scripfa, 
Perftlsaria commllnis, P. leiop/fEca , Lecidea elæochroma, Pyrell111a 
l1ilida, Parlllelia o/ilJacea, Varia/aria og Lepraria. 

Paa Jorden , hvor de n edfaldne Blade id elig rod es rundt 
af Regnormc, og hvor Bladdæ kk el forny es hvert Aar, mangler 
ga nske Jordlikener, der ikk e kan triyes under sna urolige 
Forhold _ 

Hyor Bøge n vokser paa de n morklædte Jordbund, vil den 
d erimod som Væ rt for Likcn er være hclt forskellig fra Bøgen 
pa:1 dcn udm æ rk ed e Muld . Stammernc er stærkere belys t c, .Jord· 
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bunden er stabil, bliver ikke rode t rundt af Regnorme. Delte 
giver en Vegetation af Likener bande paa Stamlllerne og paa 
Jordbund en, pan h vilken man vil finde Leciclea llliginosa, L. de

e%rans, Cladonia rallgirerinG, Cl. limbriala. 
Paa Stammerne vokser - ligeso m In'o r .Jordhu nd en Cl' 

Jllulddækkcl - ta lrige Likene r men helt andre og let J,c nd c
lige Arter, nemlig fo r største Delen hlad· og hu skfo rm cde Arter, 
a f h vilke kan fremh æves: Xan'horia parie/ino (ikke hy ppig), 
Physcia ei/iaris, P. sIcIlaris, P. pllluerlllcllta, Ualllalill(f l'ol!llJlor
p/IO, EvcJ'lIia prullflslri (Fig. il, m ege t udhredt), 1::. (UrrllfaCea , Par· 

mclia olivaeea, P. soxalilis saml cl Udv<l lg af Skorpclikc ncr : 
Varia/aria, Pcrlw;aria com 111 II Ilis, PYfell tl!o ni/ida , og i ringe 
Mængde Haemalomma coccineuIIJ og l~ecall()l'a ~ll hrl1s(,u. 

All erede i HlOS havd e j eg encr det :1nforle, hvo rom Illall 

,"il linde udrørligerc Med delelse r i »Danske Lik cll crs Økologi « 
Bd. 9. 1908, iag ttaget Hovedtrækkene i den paafaldende For
s kel, der Cl' pan Lik eI1 vcgc tnlioncn b os Bøgen pan. dcn Illuld · 
d æ kkede Bund og hos Træarten , hvor den vokscr pa:l d en 
udprægede Morbund, id et d en fø rs te er likenfallig e ll e r de n 
kan ,"ære endog: te mm elig rig: paa tynde p leti ignende Skorpe· 
likener, m eden s Bøgen , hvor d en rorekolllmer pan den Ill or· 
klædte Jordbund, ' ofte næs ten kan være klæd t i (> n Pe ls ar 
l3Iad- og Buskliken er. Hoveda arsagerne til dette Fænomen s kal 
jeg i det følgende søge at forklare, id el jeg skal medd ele min e 
Iagttagelser rra den omhandlede Rejse, jeg i Fællesskab lJled 
HA UC H foretog i Foraaret 1920. 

Der bl ev ved de nn e L ejlighed førs t undersøgt en æ ldre 
Bøgebevoksning paa udpræget Muld: Vejl e Nørreskov, belig
gende paa d en nordlige Side af Vejlefjord med s tærkt bak ket 
Terrain , bratte Skrænter ned mod Vejl efjord ; o er er let Afløb 
for Vnndet. Jordbunden er gennemgaaende stærkt gruset, og 
ypperlig Muld dækker over en d yb Overgrund. Bevoksningen 
Cl' gammel, d cn angives a t have en Alder af henved 200 AnI" 
og bestaar af h øje, s l11uktformede Træer m ed ranke Stammer. 
Hvor der forekommer yngre Bøgeskov , ses g lat, brunlig Bark : 
kun ganske fa " Individ er h a r lidt lyse Skorpelikener ell er et 
Overtræk af grønne Alger. De ældre eller helt gam le Træe r 
h a r langl overvcjende grønlig Bark af lik eni serede Alger og rene 
Algcr. Likene r ses kun ganske fn a Stedcr i ringe Mængde -
e ndda mege t ringe Mæ ngde - - og kun i d e lyseste Dele :lr 
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Skoven . De fundne Al'te r er Leprario, Va rio/aria , en ster il , 
so rediøs Skorpeliken, Parme/ia oliuacea~ Parmclia physodes, 
Evernia prllllGstri ; desuden fandtes en Del a f HalvlIlosset 
Melzgeria (lIrcaia . 

Delte meget ensforlllige Bill ede af Liken vcge tat ioncn hos 
Bøg i god Trivse l p3a den muldd æ kked e .J ordbund ge nta ger 

Fig. 3. Euernia prllnaslri. l\faalestok 3 ; 1. O. G"LLOE . 

sig aUer og atler paa Øerne som nu i den undersøgte Vejle 
Nørreskov: Den muldd ækkede Jord med de sædvanlige Ml1ld
pl anter - altid liden Jordlikener - og de rene ell er meget 
svagt Iik enklædte Stammer. 

Om Aarsagen til , at Likener trives saa s let hos Bøgen paa 
den gode Muld ved Vejle og an dre Sleder kan del s iges, al 
Skoven vistnok er for tæ t løvet og d erm ed for mørk for Li 
ken er, der SO I11 nævnt kræver mege t Lys til deres Trivsel ; der 
synes saa ledcs al ocstaa en Sammenhæng mellem Bøgeskovens 
frodige Væ kst og dens Fattigdom paa Like ncr. 

o .. t forstlil(e F",·s"J.!sv:cscn. \ ' 111. 21. Nov. 1925. 12 
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Tænker man nærmere over Likenern es Li vsm uli ghed netop 
i Vejle Nørreskov, vil man finde, at allerede de Faktorer, so m 
Lik ensporcr kræver fo r a t udvikle sig til voksne Likener, ikk e 
er heldige. Træba rken fæ ld er og afskaller ha s tigt paa Grund 
af Træe ts frod ige Vækst, s tore Mæ ngd er af Grønalger beklæder 
Stamlllerne i vid Uds trækning paf! Grund af ringe Lys i Skoven 
og vis tnok rigeli g Luftfugtighed, hyilket vanskeliggør Likell
spore ns VidereudYikling. Hes llltalel hliy e r da sædvanlig, at 
Grønalgernc vel angribes af Likenspo rc rn es Spiretraade, men 
di sse s idste formanI' - pna Grund af Algernes vo ld so ll1lll e 
Trivse l og livlige Delinger - ikke a l Lehers ke Væksten og 
udformes til normal e Likcner, Ill en Ilaal' ikk e læn ge re end til 
at likeni se rc Algerne, id et d e dann er løse, pulve rlignend e, grøn 
lige Ma sse r paa Træb:ukcll. 

Dett e Cl' da l-Io\Tedtrækkct i Vejle Norreskovs Barkyegeta 
lian : De s tore Mæ ngd er af ren e eller likeni serede Algcr og 
d en ga nske fo rsvindcnde Mæ ngde »vellykkede« Lik cne r ~If de 
ArIer, som er næv nt ovenfor. Af disse er der Grund til al 
s tand se lidt nærm ere ved Lepraria. Under dette Nnvl1 summen
ratter man forskellige Likener, hvis Lø,· er løs t hygget, onest 
uregelmæss igt begrænset eller h elt uden tydelige Grænser, id el 
de fl yder sammen med hinanden i et løst Lag over Træ
herken e ller, hvad ofte finder Sted, over Barkens Mosd æ kke. 
Ogsaa Lepraria anses almindeligt for at være misdannede Li 
ken er, hvis Misdannelse skyldes en tydelig Uligevægt mellem 
de Kaar, hvorunder den lever, idet den udvikler sig paa lys
fetli ge, fugtige Lokaliteter, hvor Likenhyferne ikke ken be
herske Likenalgernes voldsomm e Trivsel og derved sættes ud 
af Stand til at danne normalt [ormede Likener. Mellem den 
egentlige Lepraria og ,likeniserede Algen: findes alle mulige 
iVlellemformer, der er Produkter af de ·samme Livskaar. 

Varialaria er Navnet paa en Skorpeliken, der altid har 
tydelig begræ nset Omkreds og tydeligt udviklet Hud ; paa denne 
find es dog talrige smaa PIe lier af »Soredier«, d. v. s. et Pulver 
bes taa ende af Likenhyfer og Likenalger i tæt Sammenblanding. 
Det er mege t sandsynligt, at Varia/adas Forekomst og Soredie
dann else skyldes d e sa mme Faktorer som L.eprarias. 

Ogsna andre s or ediøse, ubestemlllelige Skorp e liken e r 
fandtes j Vejle Nørreskov. Af Bladlikener fandtes kUIl mege t 
[;la i meget spredte Eksemplarer paa Skovens lyses te Steder, 

, 
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nemlig lidt F(lfmelja olivacea, Parmelia physodes og Evernia 
prlllloslri. 

Et væsentlig an de t Billede faar man yed at gennemst rejfe 
Skoyene omkring Silkeborg. Her er J ordbunde n sædva nlig 
lIlagcr, ofLest morklædt , og Bøgeskovcn har en helt <lnden Ka
rakter end den, der er om talt i Vejle Nørreskoy . Man kan vel 
nogle Steder find e slllllkke l1øgebevoksninger, men det er en 
Und tagelse, ikk e Regel. Den o\'ervejende Del af Si lkeho rgs 
Bøgeskove har langso m Vækst, lav Højde, og Barken er 50111 

Begcl dækkel af en Epifylbevoksning. 
I en af de omkrin g Silkeborg liggende Sko\'c, Kohs ko\', 

lIIHI ersøg les saa ledes en ung, c. 20 aarig Bøgebes land pan sa ll 
det .J ord, dækket af vissen t Lø\' og bærende en Vegeta ti o n af 
i\lorcns Karakterplanter : I3laabær, Majblomst, Tytl euær, 1\'los . 
Bøgene var 4- 6 m høje, alle plettede af Likener, idel omtren t 
HalnJ elen af Barken val' dække t af Skorpelikener. Paa mange 
af (lisse ganske spæde Bøge fandie s ogsaa B1adlii<ener. 

Skorpelikenerne var dels ubestem meli ge, dels Ekscmplarer 
af Lecillea elæochroma, LecQll ora slIbflIsca, Per/llsaria /eioplaca , 
l'ario/aria. - Parmelia oliuacea, P. saxa/ilis , P . physollcs , Bver
nia prwlOslri og !lama/ina polymorpha var de almindeligste 
Blad- og Busklikener. 

Lignende ung Bøgeskov paa Morbund iagttoges i øvrigt og
san i Vejle Sønderskov, hvor Forholdene er væsentlig ander
ledes end i Vejle Nørreskov m ed det udmærkede Mulddække. 
Del almindelige og langt overvejende dominerende Træk i 
Skovens Fysiognomi er ved Vejle som ved Silkeborg, al hvor 
lIng Bøgeskov fOJ'ekommcl' pau den morklæd te Jordbund , vil 
den poa el tidligt Sladium, allerede i 20 Aars Alderen og mulig
vis endog før, oplræde med en slærk udviklet Vegelation af 
Barklikener, der pletter Stammerne m ed hvide ell er graa Plel
ler . Og pa" et lidi senere Stadium yil den fremvise en lyd e
ligt fremtrædende Be \'oksning med Blad- og Bu sklaver, der Ill ed 
Aarene tager til i en forhavsende Grad , sa[llcdcs at den ældre 
Bøgeskov pan Illorklædte Strækninger kan være helt kl ædt i en 
Pels af graa B1ad- ell er Busklaver , m edens Skorpelaverne efter
Iwand en mister T errain . 

I den ga mle Bøgeskov ved Silkeborg undersøgtes saa \'el 
en bedre som en forkrøblet Bevoksning. En gammel Bevoks · 
ning i Kobsko\' , der an gives al have en Alder af over 200 Aar. 

12'" 
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er ganske sllluk med temmelig ranke Stammer ; Jordbunden 
er udpræget Mor lIled vissent Lø" og omtren t vegetntionsløs. 
hist og her dog med lidt Mos og Græs. Bøgene "ar aldeles 
likenhchængte fra Hod til Top. Ved Stammernes Fod var der 
1\,105, der paa nogle yalldred e langt op ran Stammerne. 

Likene rne \'ar de skorpeforl ll cdc Thelolrc11Ia lepadinullI 

(fig. 4), l'ario!aria, CypheliullI chr!lSOCl'/)}lallll1l , Leprnria og de 
b!adforlllcd e Sliela PIlI/llOllClria, R/Jc/'flia prwwsfri, ParlIIelia 

plIysor/cs S;1 1ll1 d en huskfol'm cde Sphaernphorlls Frugi/is. 

Fig. 4 . Thelolrcma lepadinulII , Maalestok 15: 1. O. GAJ.l.ØI:: . 

Som Eksempel paa en særlig slet ældre Bøgeskov paa 
Morbund kan nævn es en forkrøblet, purret Skov af vl'angl
formede Træer i Lysbro Skov ved Silkeborg Langsø. Jorden 
er morklædt og dække! ar lidt lørt Mos, Græs, Blaabær sam! 
en De] unge misdannede Hødgran. Bøgenes Stammer var al· 
deles behængte Illed Likener, nemlig de skorpeformede Lepraria, 
Lecanora subfllsca, sterile Skorpelikcncr, PerlusQl'ia comnwnis 
og de bladformede Parmelia olivaeea, P. physodes, P. saxa/ilis, 
Evernia prllllOsfl'i saml den buskformede UOlllolilla poly
l1Iorpha. 

Gaar Yi fra Silkeborg til Hold Skov, Egnen omkring Skjør
ping, træ ffer man der det mest udprægede i Retning af slet Form 
hos Bøg i del b ekendte purrede Krat Fræer Purker saml en 

<. 
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Del kendelig bedre, men dog s tadig reL tarvelig Skov, saalcdes 
i Nørlunds Skove, hyor Jorden kunde "ære næsten uden 
Plantevækst, morel, meden s Stammerne myldrer med Likener, 
til Dels hyl lede i e ll Pels af Evernia pruHas!ri. Likenerne var 
i ovrigt PyrclIllla li i/ida , 'Flle/o/rema lepadinu m , Lepraria, Per/ll 
soria, SIicla fJlIlmonoria (Fig. ;-)). 

Fig. 5. Sliclu fJlIlmonaria, Maalestok l:] . O. GALLOE. 

Tarveligst af al den Skov, der blev undersøgt, var dog 
Fræer Purker. Jordbunden er sandet og mOl-klædt, over
vejende dækket ,If' dødt Løv samt lidt I3I03bær, Græs, lidt 
Oxalis og J)icrallllm-Mos. Træerne :lIlgjyCS flt være c. 150 AnI' 
gam}e, men de Cl' trods Alderen kun meget lave, c. SO Fod, og 
de er ofte Ilerstarnm cdc m ed talrige Saar og Rev ner i Barken. 
Alle Cl' \'cd Foden og de flest e højt op nd Slammen klædt med 
Mos. OvernH ses s tore Ma sser af La\' , og selv spinkle yngre 
Træer Cl' ganske pels klædte mcd Eucrnia pruHas/ri, ja endog 
USHca bar/mlll . Dc fundnc Likencr \':1r i øvrigt de sko rpefor· 
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mede Lepl'o ria , L eca nora sllb{llsca, Perfllsaria CO /1/11l li Il is , TIle/o
trema lepadillum, F(trio/arla og de bl adfo rm ede Parmel ia oli/Jorea, 

P. physodes , Peltigera sp . Evcl'lIin PfllllQstri, S/iela scrobiclllala , 
Sile/a pl1lll1 onaria . 

De fore tagne Ulld e rsogel scr Cl' jo ve l begræ nse t Lil nogl e 
faa P un kter ar L~lnde l s Skoyc, og d e tikuJ de ga nske yis l helst 
ud s træk kes lil 11 lil lige andre Sko\'cg nc af Danmark , men de 
bekræner dog de Iagttage lser, jeg Il n!' publi ceret O lll Fors ke ll en 
i likc nologisk Hensee nd e Ill CIl Clll Bogcsko\" pa;\ d e ll god e Muld 
og pan Bøge ns Bevo ks ni nger , h \'ol' de find es paa udpræge t mor
kl ædt Jord hund. Ti l dell r:'orskcl , som P. E. i\1i"II.LEII hal' vist 
m e ll em Muld ens og i\ lo rcns Vegetation, kal1 føjes ('. 11 Jllegcl 
karak teri s ti sk Fors kcl pil3 Lik ellrcgclat io ll cll, alt e ft cr som Træ· 
ar ten vokscr paa ll1ulddækk ct c ll cr Ill orld,cd t .Jordbund. 

Ener hvad j eg for llIit Ved ko lllmend e l>aad e red tidligere 
Stud ier og nu \'ed cl e h er omtalte Und ersøge lser af Bøges koven 
i forske llige Dele af .Jylland h ar iagttaget, m en e r jeg al kunne 
sige, al paa den l11ulddæ kked e Bund bærer Bøge n en m eget 
svagere Likenbe\"oks nin g, e nd h\'or Træari en be finder sig pau 
m orkl ædt Jordbund. Den frodige Bøgeskov pHa udmærket 
Muld kan være yders t like nfattig og udmærker s ig ved enten 
at have helt ren e Stammer - h vilket dog er sjæ lden t - elier 
Stammer, der er dækkede af Algeovertræ k, d er dog er m er 
eller mindre lik eni serede. - H AUCli h ar vel m eddelt mig, at 
h an ved Glorup har set Bøgeskov paa den y pper ligs te Muld, 
og hvor Træerne opnaar m ægtige Dimensioner, m en Stammerne 
Cl' ikke rene, de er til Dels bevok sede med Mos, m en eller hvad 
jeg har iagttaget, vil del sa ndsynl igvis være sa a ledes, at ell 
stærk Likenbevoks nin g ikk e kan være til Stede . I lidt lysere 
Skove og maaske ogsaa paa Steder, hvor Jordbunden , selv 0111 

den endnu m aa kald es mulrldækk et, dog er i e n fo r Bøgens 
Væ ks t mindre gunstig Til s tand, op træde r forsk e lli ge Skorpe· 
likener : Lepraria , Perlusaria commullis, Leca l/ora sllb{usca, Ph1uc
lis age/æa o. 3., samt i fna og spredte Ekse mplarer nogle enkelte 
Bladlikener : Parmclia olivaeca, P. saxalilis, P. pllysodes, d er 
d og a lle tre trives bedrc, h\'or dcr er m cre Lys end i 13øge· 
skov paa MlIldhllnd . 

Bøgesko\'e n )laa d en m orkl æ dte J onlhulld er ka rak teri · 
s tisk - fonlden veu de J ordbund s- og .Joru\"egetali o ll sforh old , 

" 
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som P. E . M CU ,EH har p:l3vist - tillige ved si n Likenvegeta 
ti OIl, idel S ta mm ern e h yp pig er Hjemstedet for en Vegetation, 
der som en tæ t Pels klæder Træe t fra øve rst til n ederst og 
arte l:ln gt ud p ~la Gren ene. Ocr er navnlig den Lik en , der -
so m I1cre G:lIlgc herørt - kan s iges al være Kendemærke paa , 
al Skoycn har langso m Væks t og a l .Jordbunden er l11 orklæd t , 
llcrnlig Eoernia pr/llwslri , en Plante , som e nhver Forstmand burde 
k e nde , cI:l d e n Cl' e l lige sa<1 betydn ingsfu ldt Indicium paa 
Træe ts Illindrc tilrredss till c llde Vækst, som Maj blolll s l, Blaabær 
e lc. er Indi c ie rne p:la CIl lan'c lig , m ore l Bund. 

Som :lll c rcd c 0 1111:111 har j eg i 1908 parl\'ist, al der hos 
Bogen, s :wlængc d ell e nd Jlu er un gdom m elig no k til al behold e 
si ll e "i s nc BI;l<l c 0111 Vinte reIl , i de t s tore og hele iJd\.C triYCS 
Lik e ncr . i\ Ien se Jl ere , n:1 :1 r Træern e om Vinteren staar helt 
Ilog ne, hcgy nd er d e l' :1 t Yise s ig en karakteri s ti sk Forskel i 
Lik enbe\'ok s nin gen hos Bøg, a lt efter S0111 Vokses tedet er d æk
ket a r god Muld, eller det er udpræget Morhund, id e t der ganske 
Yist p~la begge Lokrliitel e r yil fremkomm e en indled ende Vege
tali on af om tre nt de s~mme sko rpeli g nende Lik ener, men som 
dog s lJart hlivcr kc ndelig forsk cllig deryerl, al Bøgeskoven pau 
l,",orhund begYlldcr :11 bli"c klædt m ed 13lad likener, navnlig 
fors kellige Pal'l1I elia-Arl cl' (P. olivQcea, P. sQxalilis , P . physodes) , 
m en fre mfor nit };; /Jcl'nia pl'llllaslri. 

Det hal' ikk e yæret mig Illuli gt at find e nogen a lmen gyl 
dig Bege l for, h vo r tidligt denne Fors kel indtræder, og sand
synligvis indtræde r den efter de y dre Livskanr, som Bøgen er 
underkas tet, til forskellig Tid i forskellige Egne af Londet, men 
jeg har dog - so m ovenfor berørt - allerede paa 20aarig 
Døg fund et udvikl et tydelig Evemia-Vegetation . 

Jeg har j d et foregaaende omlnIt den Forskel i Livskaar, 
Liken ern e mød er i Skov pa. mulddækk el Jordbund og hvor 
.Jorden er morkl æd t , og har udførlige re omtalt, hvorfor disse 
Kanr net o p fre mkalder en saa knnlkleristisk Forskel paa Liken
ycgelation her og hi s t. Jeg skal HU lidt nøj ere gennemgaa de 
fundne Likcn:1rtc r og meddele, hvad der vides 0111 deres Til 
pas nin g til Liyel i Skoven. 

De l' CJ' i a lt paa Bøge und er vidt fors ke llige Kau r paa 
Mor og pa ~i Muld , i Jukket Sko,' eller paa fritsl aaen de Træ 
fundet følgende Likc ncr · 

I 
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Sko rp elikene r : 
Pmwaria rubiginosa /1. Graphis varia u. alra 

conoplea G. uiric/is 
Haemalomma coccmculJI G. scrip/a 
Bach/ia carlIcola Al'fhonia didYlllfl 
B. rosel/a Ar. cirl1lflbarina 
B. all'ogrisca Ar. (mlia/a 
Tll e/olrema lepadillul1I Myco}Jol'um Clllaslomosons 
Ph/yc/is argena Aca /il/IH inqllinons 
Ph. age/æa Pyn!llllln nitida 
Lecidca (/llcrnca Lcc((lIora subjllsca 
L. lenebrieosa Perfusaria C011lllllfllis 

L ela:ochroma P. leio/lIaca 
Bilimbia infcrmi:da P. H' ulfen; 
l3i. g/oh u/osa Faria/aria (omo ra) 
Schismalomma peridcIl 111 Lepraria 
Sch. rima/lim tJar. slllwirescf ns CyphelilllH chrysoccpflahllll 

Bladlikener : 
Everll;a prullaslri 
E. (IIr(lIra Cea 
Parmelia Aceiabu/utH 
P. glabra 
P. saxo/ilis 
P. o/iua cea 
Physcia cilia ris 

Ph!lscia slellaris 
Ph . pil/venden/a 
Pelligcra h orizonfolis 
SIiela pu/monoria 
SI . herbacea 
SI . scrobiculola 
Col/ema microphyllum 

Busklik ener: 
Usnea barbala 
Cladonia limbriala 

Ramalina polY11lorpha 
Splwerophorus (ragiiis 

Adskillige af disse c. halvhundrede ArIer foreko mmer kun 
hist og her i ringe Mængde paa Bøgen og kan ikke egentlig 
kaldes karakteristiske for den. Det er derfor nødvendigl at op
stille en særlig Liste over de Arter, som forekommer i stor 
Mængde, og sammenligne de Arter, der optræder hos Bøgen , 
hvor den findes paa Muldbund, med dem, der trives paa Træ
arier, hvor Voksestedet er den morklædte Bund : 

Hos Bø g paa Mor : 
Skorpelik c n e r 

\1(1r;oloria 
Lecidea e/(,'ochroma 
Lecal/Dra Sub!llsca 
Lepraria 
CypheJium chrysocephalu11l 

Hos Bøg p"a Muld : 
Skorpelik e n e r 

Variolal'ia 
Leciclea e/U'ochroma 
LCClltlora sllh/i,sca 
J~epr(lri(l 

(!) 
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TllcIa/rema Icpadilll!1I1 
Perlu .')(lr;a con/mUl/IS 

Perl. \\luffen; 
Perl . ll'iop{o ca 
.4.rlllollio f'adia/a 
PyrclIllla ni/ida 

Blod lik cnc r 
Pa l'ml'lia oli/Jacca 
p. sa:'fmilis 
/l, physodcs 
PelliYl'r(l "ur;:0I1/01; ... 
Slie/u scroh it:. ll/a/(/ 
Sf. plflll/Ollar;a 
l:.:m'rnia IJfllll0 ,,,lr i 

Bu sklik c n cl' 
USIINI barhala 
SphacJ'oph ofllS (ragiIis 
Roma/il/a pol!)lJIofpha 

(9) 
Perlusaria Coml/UlIllS 

(9) 
PerlIlsaria [eiop /a ca 

(-I) 
PYl'cllula ni/ida 
Graphis scr ip/a 
Ph/!lcI;s agelæa 

(9) 
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. Som man scr af Listen, er der en Del Arter blandt Skorpe
lik e nc rnc, der band e find es i Bøgeskoven pa :l Muld - og paa 
Morbund . Ved Arterne af CypheJiuIH, Thelofremo og Spl1aero

phorlls er der S:l t Sporgslllaalstegn ror aL heteg ne, at deres 
Forekom st hos Bøg , h,'o l' den findes paa Illulddækket Jord
hund, ikke er i,onstateret, men dog maaske vil blive del i 
Fremtiden. De er i Inerl Fald ikke almindelige andre Steder 
end der, hvor Bøgen vok ser paa Mor. 

Et meget karakteristisk Træk viser Like'l\'egetalionen der
ved, at Blad· og Busklikenerne alene findes hos Bøgen, naar 
den forekommer paa Mor. Delle maa dog ikke lages saa bog
staveligt, at man aldrig vil kunne finde en enkelt af dem i 
Bøgeskov paa Muld . Men de er ubetinget sjældne hel' og spil
ler ingen som helst fysiognomisk Rolle, medens de myldrer frem 
undertiden i overordentlig store Mængder hos Bøgen, naar Træ
artens Voksested er den morkl ædte Jordhund og, som gentagne 
Gan ge fremhævet, karakt eri serer delte yed første Øjekast. 

Selv i Bøgeskov paa typisk Muld vil man imidlertid kunne 
finde Steder, hvo r Træern e h:lr en mere lys Stilling og In·or 
der lejlighedsv is kan lind es en og and en Bladliken, fordi der 
tinder de særlige Forhold er Lys nok til den . Ligeledes vil 
lilan paa ga ml e Orersl:lndere over ung Opvækst kunne find e 
und ertid en mange Bladlik cncr, fordi saadullnc s lanr lys t, JIl en 



174 

i tæ t sluttet Bøgeskoy paa Illuldd ækket J ordbund find es dc -
som næ,-nt - kun sjældent ; der ses inge n eller fa~, og da 
langt o\'crvcj ende skorpeformede Liken er. 

For at forsLaa Aarsagern e til den karakteris ti ske F orskel i 
Likcnvcgetationen ho s Bøg, efter som Voksestedet er IlItddd;ck· 
ket ell er Ill o rklædt, Cl' det nødycn di gt al genncmgaa d e en kel te 
Likenarter lidt lIl e re indgaacnde, da der h es Laar eL i Hcgelcn 
lyde lig t Forhold m ell em d eres indre - og y dre Bygn illg og 
deres Kra v til Livskaar. 

Fæ ll es fo r Bog pan Muld og Bog paa Mor Cl' SO I11 a ll ført 

en Del Skorpelikcner, der dog ikk e forekommer lige ri ge lig t 
hos dem hegge : 

l'a riolaria C l' omtnlt oven for. De n findes hegge Stede r. 
O m n ogen s tørre Mæ ngdeforske l kan inte t s ikk e rt oplyses: 
dens Mæ ngde er dog ikke s to r noge t af Stedern e . 

Lccidea elæoc/rrolllQ er en af de første lnd nlllorcre paa 
unge Træer , nn a r de ta be r det gule Vintedø v. Dell er nl 
mind elig paa d elte Tidspunkt. m en se nere bli\"er d en sj æ ldn ere 
og er i Mæ ngde m eget ringe baade hos Bøg pan Il1uldd æk kct 
og pau morklædt Jordbund. 

L ecallOl'a sub{usca forh older s ig ganske som foregaaend e 
og bliver som d enn e sjældn ere og sjældnere paa de æ ld re 
Træer , m en kan find es saa vel i Bøgeskov med muldd ækk et 
Bund , som hvor der find es Mor. 

Lepraria omtaltes ovenfor. Den bestaar a f løstbyggede, 
pulveragtige grønne Skorper med ofte urege lmæssig eller heil 
ubetyd elig Begræ nsning og indfinder sig fortrinsvis i Bøge
skoven , hvis Jorden er mulddækkeL Den ka n da væ re mege t 
almindelig, den søger svagt Lys og rigelig Luftfugtighed til 
s in Udvikling. 

Cyphelium chrysocephalum er kun sparsomt til Stede i Bøge
skoven paa MlIldbllnd; den kræver rigeligt Lys , 1l\'Ol-for den 
ikke kan tri ves , h\"ol" Bøgen findes paa den mulddæ kkede 
Jordbund. Den er derimod almindelig i lyse Egekrat. 

Tllclo/remo lepadillllm find es i nogenlunde a nseli g Mæ ngde 
i jydsk c Bøgeskove paa morkl ædt Jordbund , m en synes nl 
mangle paa øerne . Den kræver rigeligt Lys og trives derror ikke 
h os Bøgen, hvor Træa rte n forekommer paa den go de Muld . 

Perfllsaria commulIis find es baade i Bøgeskov paa Muld og 
paa Mor. Den har ganske vist en ret tyk Hud. m en den ne er 

'I 
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meget genne m sigtig, hynd Ill a n le l kan overtyd e sig 0 111 vcd a L 
,"æde den. Den bliycr da dybt grøn ved a l d e grø n ne Alger 
skinn er ige nn em . Den kan der fo r Ondes i ret svagt belys te 
Skove paa Muld. 

Pcrflls(l/'ia Iciop laca og P. \\lu/feni forholder s ig omtrent 
som P. C011l 1ll IW i s. Maaskc skyld es det en Tilfældighed , al 
P. ' Vlllfeni endnu ikk e cr konstateret hos Bøg paa Illuldd æk
ke t Bund. 

Arlh01l ;a radiala e r almindelig paa y ngre Bøg, h \'or J ord · 
bunden Cl' lIl orklædl , me n hli ycr med Træe ts Alder sjæld nere. 
Hos Bog pua ll1uldd æ kkel Bund e r dell endnu ikk e kon s tatere t. 

/J!lrellll!(I ni/ida lig ner i Bygning i høj Grad PcrJlI sar ia og 
forekolllm e r Sa lli d en1le i Bøgeskoven uden Hensy n til .J o rd 
bundens rysiske Tilstand. 

Graphis scripla har et mege t ty ndt og ty ndhud et Lø\', der 
hcn yise r de n til den svagt belyste Bogeskay pa n de n udm ær

ked e Muld. 
PhI!l cJ is age/Cl'a ha r et g rønligt Løv ud cn cgentlig t Bnrk l:lg. 

Dcn cr Kara kterplallt cn for Bøgeskoven pnn den muldd æ kkcde 
J o rdbund og find es meget udbredt der. 

Om Blndlikencrne kan d e l s iges , at d e i det store hele 
mal1gler i d en tæ lle, lukkede Bøgeskov pau Illuldd æ kke t Bund 
ell er i d et mindste kun finde s saa sparsomt pa n enkelte sær
lig lys t s till ede Træe r, a t d e nn e Mangel præger Bøgeskovens 
Fysiognomi, hyo)' Træariens Forekomst cr begræ nset til de 
muldd æ kkede Strækninger. Derimod er de yderst almindelige 
hos Bøgen, hvor den forekomm er paa morklædte Arenler ; de 
k a n her , so m næ vnt, kl æde Træerne som e n Pels paa h ele 
Stamm en og one ud paa Grenene. 

Parmelia oliuacea forekomm er i fl ere Form er llled gennem
gauend e tynd , meget mørk , olivenbrun Hud. Den er ikke 
meget fremtræd ende i Bøges kov paa den morkl ædte Bund og 
e r vcl den hla ndt Bladlikenernc, som kan nøj es Ill ed svagest Lys. 

Parm elia saxa/iUs har e n betydelig tykk ere Hud e nd P. oli

vacea , d en er rent askegraa og forekomm er almindeligt hos 
Bøg paa Mor og kan find es paa endnu ly se re Steder, f. Eks. 
m ege t paa Vejtræer. 

!)armclia phy.wdes, der har el indyendig hult Løv, er aske
gran llled vel udvi kl et Hnd . Den er a lmind elig hos Bøg paa 
111 o rid a;c1 t Blind og endnu lyse re Steder, f. Eks. m eget paa flirk . 
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E lJerllia p r llll Qs lri er prl a en vis Ma ad e den hetydnings
ruld f's le af d e m all e, for saa vidt som den - hvad a ll erede e r 
berørt - er Karalderlik c ncn fo l' Bøg pan Mo r , de n , de l har 
s tø rs t Betydnin g fo r Fors tmand en al kend e. Den kl æder oftc 
se)v re t unge Træer Illed en g rangrøn Pe ls. Pan ga mle, s l ~c rkt 

lys tsti llede O\' c rs ta nde re ka n den væ re lige S~Hl allllilHl e li g paa 
Grund <lI' <l e t ri gelige Ly s . Her tyde r den d og ikk e p ~l a ege nt 
li g Vnlltriysc) ; m en denne Lik cn kræver m ege t Lys, og Iw a r 

den fo rekomIIl er j lInge 13øgebeyo ksnin ger, tyder del som Begel 
pa n da a rli ge Væ ks tfo rh o ld , pan at Sko \'cn af s ig se h " s till e r sig 
san lys t, al ElJen/ia med s il I{rav til m ege t Lys kan tri ves. 

Slicla plI/mol/ a /'ia Cl' m ege l almind eli g i ga mm e l Bøgcs ko \" 
paa Ill o rkl ædl Jordbund - i Silk ebo rgeg nen og vcd Skjorpi ng 
sn a jeg de n i s lor ~Iællgd e -, men den find es yi s l næ ppe i 
næ vne yærdig Mæ ngde, hvo r .J o rde n e r muldd æ kket. 

Slic/a sC/'ohicldala er langt sjæ ldn ere end fo rcgnacnd e Ar i 

og spiller en und ero rdn e t fy s iog nomis k Boll e. 
Busklikcner e r ikke m eget fre mtræ de nd e hos Bøg. Dc 

kræver genn emgaaende san m eget Lys og Cl' forsyn et med en 
meget læ t Hud , sa a at d e ikke kan n øjes m ed de Lyssty rker , 
som forefinde s selv i Bøgeskov paa ~'lorbl1nd. Lan g t almind e
li gere er d e i forbl æste Egekrat i Jylland samt i de m est 
yindhærgede Naaletræ skove. Den almindeligs te paa Bøg er 
forskellige Former af Rama/ina po/ymorpha. Langt sjældnere 
er fundet Usnea barbala og Sphaerophorus [ragilis. 

Et Spørgsmaal, som uvilkaarligt vil opstaa hos den , del' 
bliver Vidn e til d en mægtige Fylde af Likener, der kan find es 
hos Bøg paa Illorkl ædt Bund, er delte: Har Træerne nogen 
direkte Skade af Likenernes Vækst paa Barken ? 

Vi er jo vant til al s li elne mellem virk elige Snyltere, P:-lra
siler, der angriber levende Væv og ød elægger dem, og uskad e
lige Epifyter, d er blot sidder paa TI'æ erne ude n a t gøre d em 
nogen Skade. Skal vi nu bes vare Spørgs lllaalel, Illa;) del strak s 
s iges, al Lik enerne alle er Epifyler -- i Trop ern e find es d og 
virkeli ge Parasiter m ellem dem - og saaled es e fter almind e
lige Begreber vilde blive regne t for us kad elige: d c angriber ikk e 
le vend e Cell e r og gør allsaa ikk e den le t paayi scl ige S kad e 
som de egentlige Parnsit er _. Honnin gsvelIllp, F yrsvalllp , Kræ ft. 

I Almind e lig hed ka n d el ogsa n s iges, at pari ga ml e skæl -
barkede Tncer Pil , P o ppel, Fyr, Eg - gø r d e in ge n 

'. 
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Skndc, naar de holder s ig til dcn gamle Ba rk . DenIle er jo 
død langt ind og man vis tnok anses for al \'ære lige saa god t 
hesky tt et, n aa r d e n er lik cn ldædl, 50 111 na nr den er nøge n . 

H elt nn d erled es er imidl e rtid F o rholde t m ed Bøgens -
og ll1<lil s ke ogsaa i d en y ngre Alder Askens - Bark , der jo er 
m eget tynd og indeholde r e t fri skgrønl Lag af ParcnkYIll 
ce ll er, hvis Funktion sa ndsy nligvis m ila være at skull e assi m i
lere Kultveilte, og Cl' d æ kk et a f Lik e ncr. Selv 0111 d eL c ndl lll 
træ nge r t il Bc,·is, al der de rved sk ul de ske Træet Skade, sY ll es 
dog e ll Del a l lale for, :11 d e t ikke ka n Va!fC he lt li gegy ldi g!. 
De t forekommer mi g ikk e usandsynligt - se h " 0111 d e t ild" e er 
bevis t - , flt Bark e ns Assimilation ned sæ ttes ycd de n s tad ige 
Bcskygn in g m ed L ikc ll c r . F o reløbi g knll del imidl erl id kun 
s iges, al naar Boge ns Bark er likcll kl æcll , n avn li g da lia nI' dct 
e r unge Træer , d e t drejer sig Olll , sy nes det al være Tegn til 
daarligere Væk s t , end naar Barke n Cl' ren el le r kun svagt he
yok set m ed Liken er . 

Fornns laaclld c Fremstilling, d er e r udarbejd e t af Dr. O . 
GALL0E , bekræfter jo ganske Higlig hed cn a f min F o rm odning 
0111 en Forhindeise m elle m TræerIles Væ kst og Stammernes 
Epifytvegctatioll, m en den tilfredsstiller mi g dog ikk e fuldt ud . 

Undersøgelsen har været fo r lidt omfatte ndc . Dr . GALLOE 
har alene bes kæ ftige t s ig med den mulded e og de n morklædte 
Bund, lllen ikke med de uend elig man ge Mellemformer, ikke 
med d en Jordbund , d er filldes i den nade Egil Syd fol' Kjøge 
e ller IlII;!U d e t ganske flade , layt liggende Terrain fl e re Steder 
paa Lolland , hvor Havvandet lIIHIer Højvande trænger op i 
Grøfterne. Del ·e r frugIbare Eglle af Lande t ; Sko,"en s tøder 
op til gode Mark er, Ill en hvad d er findes af Uøg e r af kum
merlig IleskatTenhed. 

H vorledes e r Forholde t her mellem Væ ks ten og Barke ns 
Epifytvegelalion? I Skovene til Chrislianssæde og i Roden 
Skov und er Aalholm findes saada nn e .Jordbundsforhold. I 
Chris tianssædes Skove e r Bøgene s tærkt klædte m ed Epifyter, 
i Boden Skov derimod har Bøgen e o ft es t , trod s deres ta rve
lige Vækst , den ensfar\'ede, gran, Jike l)fri Bark. 

Ogsaa paa Knuthe nborg find er man den e nsfa rvede, g ra a
lige Bark h os Bøge n , medcn s dog Tr:ca rtc ll s Vækst ikk e k :-Ul 

i , 
l , 
l!' ,. 
,. 
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siges at være særlig god. Træerne har ,"cl oftest relte Stam
mer, men deres Højde er forholdsvis ringe . 

Den rene, ensfarvede Bark findes i det hele hos Bøgen i 
Lolland-Fnl s ters Sko,rc, og Træ~lrten har ogsaa nogle Steder 
den skønneste Vækst, sa alede s i Ludvigshayc under Peder
slrup, i Søndre Kohave og Bangsbo ,"cd Nykøbing og i nogle 

ar Hardcnbergs Skove, m e n man scr ogsaa mindre god Bøge
s kov, hvor desuagte t Stammerne har d en cllsl'::l['\'cde Bark. 

Andre Steder har j eg truffet det lllod saLtc. l Gloru p Skoyc 
paa Fyn har jeg se l Boge fif den skønneste Fortil, og del :tn 
gives, al Højd en kan gaa op til ~18 m , men her nnder mall 
ikke den blanke, gnw Bark ; d en Cl' til Dels d~c kket af Mos. 

Delle e r dog "i s l et c ll cs laaenoe Tilfæ lde , og der k[lll maa ske 
ved nærmere Undersøgelse findes noget i de lokale Forhold , 
der forklarer Afvigel sen fra Regelen. 

I det hele mener jeg, aL man ikk e kan blh·c slancndc ycd 
det hidtil af Dr. GALLØE udførte Arbejde; det er et Skridt 
fremad, men vi maa Yidere frem , før det af mig i Indlednin
gen stillede SpørgsmaaI kan besvares fuldt ud. 

Dr. GALLØE har opstillet en Hække af Likener, der finde s 
hos Bøg voksende paa morklædt Bund og en andcn for Bøg 
paa god Muld. Nu skulde man søge at bestemme hvilke Ar
ter, der forekommer paa de mange Mellemformer mellem Mor 
og Muld og paa de omtalte lave og flade Strækninger m ed 
stift Ler, hvor der ikke er egentlig Mor, men llYor dog Jord
bundens fysiske Tilstand ikke er god. 

Endvidere vilde det have Interesse at erfare noget Olll , 

hvorledes det forholder sig med de Bøgeskove paa Lolland, 
der har ringe Højde, men hvor Barken synes likenfri, samt 
al undersøge Skoven ved Glorup, hvor Bøgen har herlig Vækst, 
medens Barken dog ikke er ren. 

Disse Undersøgelser maa desværre udskydes til el senere Tids
punkt, da Forsøgsvæsenets a:irlige Bevilling Cl' blevet neds<ll gentagne 
Gange, samtidig med al Institutionens Virkekreds er uth'idel ved An
sætlelscn af en botanisk uddannet forstkyndig Lllhorllnl. Den ovel-
vejende Del af Bevillingen er baandlll gt til Fortsættelse nf Arhejder, 
hvis Udførelse tidligere er begyndt, og det er saaledes nødvendigt :lt 
lul sætle saadanne Undersøgelser, som bn ven le. Man bedes derfor 
betragte foran sta acnde Beretning som et ikl,c fuldført Arbej de, der 
kun for enkelte Lol{alitelers Vedkommende løser den Opgave, som 
\'a,· stillet Forfatterne. A. O. 

• 
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L1CHENS ON BEECH-BAHK 
(Hdilol'"s Repo!'!). 

Inclc pcndc nl of c:lch clher have the lWD flulhors , L. :\. H.HJCll 
ns ri ro reste r ,lild O . GAI.UJE: as a ho tnnist, fo r sc\'c l' :.1 1 YC<lI'S het'n 
stu dy ing Ihe gTowth ol' cp iphy Lcs, cspccinlly lichcns, 0 11 hccch :lnd, 
to some cxlcnL on otller s pecies :15 well. 'fil e)' hnvc, <1lso indcpcn
denl ol' cne h n Iller, for the present <lITivcd al llle concllls ion Ilwl ;\ 
ec rl :lin proportion s ubs isls bc lwcen th e growth ol' Iil e pnrti cubr 
tl'CC :lnd ils <llllounl ol' li chcns. Whcrc Ihlls lll e growth ol' hccc h is 
vigorolls, sl rnig ht , and tall fo r its ngc, il is c ntirc ly Ol' nC:lI'l y f'rcc 
from li c h c ns, while in cnse ol' ri less yigorolls Ol' e\'en s lunt cd gl"o\\"lh 

il Ilw)' Ile l:lrgcly co\'c rcrl willi S<lIllC. 

fn (he spring ol' 1920 !Ile Danish Expcril1lcnlnl Forcslry Service 
pla l'cd at th e dis posrtl of the two :1l1lhol's meallS Io s ludy Ih cse f:lel s 
more c losely, :IIHI in tll e spring of 1920 !hey eX:lmi ned snme \\'ood
I;lll ll s in .lutland rcpl'csenling "adolIs grades ol' !Jecc ll -wood , in \'igorolls 
g rowlh (neal' Vejle in S, E, .Jutlnnd j, ol' ~ln infcl'iol' growt h (n ellI' 
Sil keborg in Mitl -JUtlfllld ), and of decidetlll' POOl' grow Lh {Hold Sko \' 
bet \Veen Hobro and Aalhorg: in N, .lulland l, 

Vej le N01'l'cskov is situalcd north ol' th e dee p Vejle fjord , 
neal' the lown, 0 11 very s lo ping and hill l' grount! (morai ne), c :l s il." 
di scJwl'g ing its s lIrf:1 cc \v:lter, thc ground IJcin g gl'<l\'clll' , The soil 
is ri ch in good mild humus, covc l'ing H decp subsoil. Thc lrccs, :lilL 
200 ye:1 l's old , :lrc t,llI, s hapcl l', :lnd \Vilh s trai ght s lem s, Th cse :II'C 

free from Iicllens Ol' co\'crcd wilh free ChJol'ophyccæ (Pfcfl J'ococcusj 
Ol' S<l Ill C in a lic henized s lnle (Lcpraria), Onll' in \'cry o Jlcn )lln ees 
of lhe forest wcrc found :1 fcw s pecimens ol' lichens, \'i ~, l'al'io la l'ia, 
Pal'mclia olivaeca, Parmelia physodes, Euernia pl'llIwslri, and th e 
livcl'-wo l't Melzgeria {urca/a, 

This almos t unhroken pieture presents itself again ::lIld ag:aill in 
the forests of thc Danis h is les: a soil of good mild hUlllus, lI'ces in 
\' igorous growth, and s tem s nearly Ol' cntirely frce from lic hens, 

Si l keborg -S kovcnc are Illostly siluated on pOOl' grounds, 
often covcrerl with nlW humus, nnd gcncl'ally s low in growlh; lrces 
are s mall in proportion lo lbcir ngc, :lnt! lhe s lems are 11s 11alll' co
veret! wHh lichens (Fig, 1), An old stand (more lhan 200 ycars a f 
age) in Kobskov is comJ)fll'ativcIYj.{ood \\'ith raid)' straight slcms, Tlle 
soil is pronounccd raw humus, alll1os1 dc void of \'cgelntion, Ol' ani.\' 
SIHll'sCJy co\'ercd wilh mass and grass. The ll'ccs are cntil'cly, from 
1'001 Io lap, infes t(':d with Iiehens, the s pecies heing the Cl'U s tflCCOUS 
'J'helofrcma lepadilllll11, VurioJaria, Cyphelilltll chl'ysQccphallllll, L('prart'a, 
tilc foliaccou s Euernia prflllaslri, Pa/'lIIcl ia fJh!lsotl es. and th e fru t icose 
Sp!wCl'opho/' lls {I'OflWS, A pOOl', Did hcech-wood in r:lW humu s, Lys hro 
Sko\', has wrong trees ol' l\vistcd gl'o\\'lh , slems cntil'cly covcred 
wit h li chcns, l1lostly foli<l ceo us a nd frul icosc (Pa/'f1lclia pll!lsodes, P. 
w :mlilis, J:'uutlia prllllaslri, J(amalilla p olY/Horpllll), A quitc yo un g 
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stand, <lill. 20 YCtl l'S ald, in Kobskm', is an sandy gl'ound, c.:ovcrcd with 
r:lw humus (wilh \'accinil1l1l vitis idrea, \'. MYl'lillllS, MajlllllhcfIIfllll " 
moss, elc.). The hccches are <lhl. 4- 6 m in hcight , all spottet! with 
lichcns, parti)' C\'USlaCCOllS (Lccidca eJæoc/zroma, LI'eanoNl suhll/sca. 
Per[usal'ia, l'ariolaria), pal'lIy foliaccous (Pa /"melia olil)(fcea, l). sa.mlili .... 
P. physodes, Evcl'nia pl'Ulwslri, 11lHI Hafllali"a polymor/J/w). 

Holti SI,oy is, Oll tlle \\'hole , inferiol' to tll e Silkehorg [orests : 
[Il man)' places (c. g. Nørlund woods, [lbt. 10 km S. \V. of Skjorping) 
tile ground is ncarly withoul vegetation , whilc tile s lem s ol' Irccs 
tcem \\'ith Ii chc ns which , likc a fur, almost wholly cover the 
slems. Tll e 1ll0sL comlllQtl is J:.."lJcrllia pnuwsfri, hlll lllso olller spl:c ics 
OCCllr: Thelolrcl1la ICJnHlill/ll1!, LCf)J'/lria, j'cr/IIMlria, S/ic/a jIflIIIlOl/of"h! . 
Tile poorcst af :111 thc woodl:1nd cxnmincd , hOWCYCI', is Fræcr PlIrl,cr. 
E. of Skjørping. Tile ground is sandy <lild co\'crcd \ .... iLh raw humus, 
with n laye r af dcad lcavcs :l1ld a lillie Faccillilllll Myr/illlls, grass. 
Oxa/is, :l ml tllc moss IJicra/lflfll. Tlle trecs :lrc rcpOi·tcl! Io he :lhl. 
150 YC:lrs old , bul are .... e r)' low, :lbl. 50 feel, aften cOllsisling ol" se
vcral stem s, the bark af which is woundcd :lild crackcd. At the bat · 
tom and far up Ihe slems thc)' are all covc ret! with moss. La l!:> of 
Hellen arc seen all over (Fig. 2). even quite thin (lnd yaullg trecs an' 
wholly cayered \Vith a coat af Eucrnia fl1"ll1lllslri and cvcn USllca 
barbala. Bcsides these wcre found : LCflrario., LccfIllOra S/lbrll.~ca, 

Pertusaria COlllf1lllllis, T1zcloll'cma lcpadinllf1l, Variolari(/, ['armelin 
physodcs, oliuacea, Pelligera sp., Evcl'uia prllllQslri, S/ic/a scrobiclIlala , 
SI. pulmonaria. 

These Iypicnl ueecll-Iocalilies affinD, togelher wHh many olhers, 
the com mon view that at an cndy age (c. g. 20 j'cars) , whercver Hs 
growth is poor, becch is frequently ovcrgrown with a dense bycr of 
lichens, Evernia prunastri being predominant, a veritable symbol of 
its infcriol' growth. while j'oung beechcs in vigorous growth are either 
cIean or s lightly infested wHh crustaceous lichens Ol' Plcllrococclls. If tile 
beech is in excellent growlh, il wilI Le infested wHh littIc Ol' no Iichens 
al all, even at an advanced agc. Wc thus witncss a cllaracteristic 
difference bctween the two extremes: beech in good mild humus; vi
gorOlls in growth, ?ond with little Ol' 110 lichen-vegetation; on the 
olher hand, heech gl'owing in raw humus, slunted ~n growth, and 
eovercd from root to top with Even/ia prl11!Qslri and other lichens. 
A list af thc lichen-species thriving 011 beech in raw and mild humus 
respectivcly is found fl. 172- 173 of this I>aper, lefl: beech in nIW 

humus, ,'ight: bcech in mild humus. 
Thesc observations Hl'e of general scicnlitic intc,-cst. But it must 

uc ellljlhasized that these studies mnrk only a heginning. NUIl1CrOllS 
particubrs still need lo hc investigatcd . For general guid<l1lcc, a dc
script ion of lichcn- vegetation 011 Onnish species of Irces was puhlishcd 
all'cad)' in 1008, Yiz. O. GALLØE: Danskc Likeners Økologi (Bolnnisk 
Tidsskrift. Journal de Bolaniquc, T. 28, pp. 2S;i- 3i2, Tflhle ;-{- 171. 
chaptcr 5 of which "'cat s of li chens 011 lrccs :lIld in foresIs. 
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