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RESUMÉ 
 

Med sin varierede beplantning, tætte krat og åbne plæner, masser af blomster og bærbærende 
buske samt en stor andel af gamle træer – kombineret med en lav bygningsmasse med masser af 
nicher – er Marselisborg Centret allerede i dag en særdeles værdifuld urban naturlokalitet. Da det 
netop den store variation i levesteder, som betinger områdets værdi for dyr, planter og svampe, er 
det i kommende projekter af stor betydning, at denne variation opretholdes. 
 
Af de eksisterende naturelementer, som bør opretholdes, bør nævnes de mange gamle træer, 
herunder også æbletræerne, ligesom den store andel af bærbærende træer og buske såsom 
hvidtjørn har stor biologisk værdi.  
 
Potentialet for yderligere naturforbedrende tiltag er meget højt, idet tætheden til nærliggende 
naturlokaliteter og disses artspuljer ikke er større, end at mange andre naturligt vil kunne 
indvandre til Marselisborg Centret. Især vil tiltag, der skaber partier med vand, kunne bidrage til en 
væsentlig styrkelse af biodiversiteten, ligesom en satsning på etablering af en mere heterogen 
topografi med skrænter og lavninger, vil kunne styrke værdien som levested, fx for bier.  

 

BIODI-HVADFORNOGET? 
Biodiversitet er et engelsk udtryk, der er gjort dansk. Begrebet blev første gang lanceret af E.O Wilson i en 

populærvidenskabelig artikel i 1987 og har siden optrådt i mere end 200.000 videnskabelige artikler. Ordet 

dækker mangfoldigheden af arter, gener og processer, men måles i praksis oftest i arter på et givet areal. 

Nogle områder huser en enorm biodiversitet, fx regnskovene, mens andre er meget artsfattige, ente af 

naturlige årsager (det Døde Hav) eller pga. vores kultivering (en dyrket hvedemark). Imidlertid er selve 

artsrigdommen ikke en meningsfuld målestok for, hvad vi ønsker, og hvad vi derfor prioriterer. En 

byggeplads med mængder af ukrudtsarter kan således huse en langt højere diversitet af planter og smådyr 

end en højmose. Men det er højmosen, der virkelig er bevaringsværdig: Ud over tørvemosserne vil 

højmosens vegetation nemlig være domineret af ganske få arter som fx tuekæruld, klokkelyng, rundbladet 

soldug og næbstar. Det, der karakteriserer højmosens biodiversitet, er, at disse arter ikke kan findes andre 

steder end netop højmosen og ofte har et begrænset spredningspotentiale. Hvis de forsvinder herfra, vil de 

derfor have meget svært ved at genindvandre. De er med andre ord svære at erstatte, og følgelig giver det 

god mening at bevare dem, mens de endnu findes på lokaliteten.  

 

Marselisborg Parken huser ingen kendte arter, som kan betegnes som uerstattelige på levestedet. 
Det betyder imidlertid ikke, at der ikke findes arter i området, som kan berettige en særlig indsats. 
På baggrund af data fra hhv. fugleognatur.dk og svampeatlas.dk er herunder sammenstillet fund 
af udvalgte artsgrupper i Marselisborg Parken og inden for en kilometers radius af området. Arter 
fremhævet med rødt er bemærkelsesværdige eller endog nationalt kategoriseret som truede, og 
det er derfor tydeligt, at der er et potentiale i området – et potentiale, som vil blive diskuteret i 
teksten.  

 



 
Tabel 1. Registreringer af udvalgte artsgrupper inden for et kilometers afstand af Marselisborg Centret. Arter markeret med rødt er 
enten karakteristiske for artsrige parker eller decideret sjældne. Data fra fugleognatur.dk og svampeatlas.dk 

Dagsommerfugle – 23 arter 
Admiral, almindelig blåfugl, aurora, blåhale, citronsommerfugl, dagpåfugleøje, det hvide c, det hvide 
w, engrandøje, græsrandøje, grønåret kålsommerfugl, guldhale, lille ildfugl, lille kålsommerfugl, 
nældens takvinge, nældesommerfugl, skovblåfugl, skovrandøje, skråstregbredpande, stor 
bredpande, stor kålsommerfugl, stregbredpande, tidselsommerfugl. 
 
Fugle – 106 arter 
Allike, bjergvipstjert, blishøne, blå kærhøg, blåmejse, bogfinke, broget fluesnapper, bysvale, 
canadagås, dompap, fasan, fiskehejre, fiskeørn, fuglekonge, gransanger, gravand, græshoppesanger, 
grønbenet rørhøne, grønirisk, grønsisken, grå fluesnapper, gråand, grågås, gråkrage, gråspurv, 
gulbug, gærdesanger, gærdesmutte, gøg, halemejse, havesanger, huldue, husrødstjert, husskade, 
hvid vipstjert, hvinand, hættemåge, isfugl, jernspurv, knopsvane, knortegås, korttået træløber, 
krikand, kvækerfinke, kærsanger, landsvale, lille gråsisken, lille lappedykker, lille præstekrave, lille 
skallesluger, løvsanger, misteldrossel, mudderklire, munk, mursejler, musvit, musvåge, nattergal, 
natugle, pungmejse, ravn, ringdue, rød glente, rødhals, rødrygget tornskade, rødstjert, rørdrum, 
rørhøg, rørsanger, rørspurv, råge, sangdrossel, sanglærke, sangsvane, sildemåge, silkehale, sjagger, 
skarv, skovskade, skovspurv, solsort, sortkrage, sortmejse, spurvehøg, spætmejse, stillits, stor 
flagspætte, stor skallesluger, stormmåge, strandskade, stær, sumpmejse, svartbag, sølvmåge, 
taffeland, topmejse, toppet lappedykker, tornirisk, tornsanger, troldand, træløber, tyrkerdue, 
tårnfalk, vandrikse, vandstær, vindrossel. 
 
Guldsmede – 15 arter 
Almindelig vandnymfe, blå libel, blå mosaikguldsmed, blåvinget pragtvandnymfe, brun 
mosaikguldsmed, efterårs-mosaikguldsmed, fireplettet libel, flagermus-vandnymfe, hestesko-
vandnymfe, håret mosaikguldsmed, rød vandnymfe, rødøjet vandnymfe, spyd-vandnymfe, stor 
blåpil, stor farvevandnymfe. 
 
Planter – 370 arter, heraf 159 gode insektplanter eller fåtallige arter 
almindelig agermåne, almindelig bingelurt, almindelig gærde-vikke, almindelig hvidtjørn, almindelig 
hyld, almindelig hæg, almindelig katost, almindelig kongepen, almindelig kællingetand, almindelig 
røllike, almindelig røn, almindelig sankt hansurt, almindelig skjolddrager, almindelig skovranke, 
almindelig syre, almindelig torskemund, almindelig vedbend, almindelig vorterod, angelik, ask, 
bakke-forglemmigej, bakke-jordbær, benved, bidende stenurt, bugtet kløver, canadisk gyldenris, 
dag-pragtstjerne, dunet gedeblad, dunet steffensurt, dusk-syre, eng-forglemmigej, eng-kabbeleje, 
éngriflet hvidtjørn, ensidig klokke, erantis, femhannet pil, filtet kongelys, fin kløver, fladstrået 
rapgræs, foder-esparsette, foder-kulsukker, foder-vikke, følfod, gederams, glat hunde-rose, gul 
anemone, gul fladbælg, gul kløver, gærde-kartebolle, gåsepotentil, hare-kløver, hassel, hejrenæb, 
hjertekarse, hjortetrøst, horse-tidsel, hulkravet kodriver, humle-sneglebælg, hvid anemone, hvid 
okseøje, hvid stenkløver, hvid-kløver, høst-borst, kattehale, krat-viol, kristtorn, kruset tidsel, 
kvalkved, kæmpe-bjørneklo, kæmpe-star, kæmpe-svingel, kær-galtetand, kær-tidsel, kål-tidsel, 
lancet-vejbred, liljekonval, læge-kulsukker, løgkarse, mangeblomstret frytle, mark-bynke, mark-
forglemmigej, marts-viol, mellembrudt star, merian, miliegræs, mirabel, muse-vikke, mørk kongelys, 
nikkende hullæbe, nyse-røllike, pomerans-høgeurt, prikbladet perikon, rams-løg, rejnfan, ru 
kulsukker, rundbælg, rundfinnet radeløv, rød hestehov, rød-el, rød-kløver, rødknæ, sandskæg, 
sanikel, selje-pil, selje-røn, sideskærm, sildig gyldenris, skovbyg, skov-elm, skov-fladbælg, skov-fyr, 
skov-galtetand, skov-hullæbe, skov-hundegræs, skov-jordbær, skov-kogleaks, skovmærke, skovsalat, 



skov-star, skvalderkål, skælrod, slangehoved, slangetunge, slåen, smalbladet høgeurt, smalbladet 
klokke, smalbladet vikke, sommerfuglebusk, sommer-rødtop, stor knopurt, stor nælde, 
storblomstret kodriver, storkronet ærenpris, sump-forglemmigej, svaleurt, sød astragel, taks, tofrøet 
vikke, toradet star, tornet salat, toårig natlys, trekløft-stenbræk, tråd-ærenpris, tusindfryd, tykakset 
star, tætblomstret hullæbe, tætblomstret karse, tårnurt, uldhåret ranunkel, vandkarse, vand-mynte, 
vej-engelskgræs, vejmælkebøtte, vild gulerod, vild kørvel, voldtimian, vorte-birk, vår-brandbæger, 
vår-gæslingeblomst, vår-vikke. 
 
Svampe – 8 rødlistede arter 
Bleg koralsvamp, blågullig slørhat, drue-koralsvamp, filtet tåreblad, gulfnugget sneglehat, gulplettet 
gift-skørhat, krybende blødporesvamp, rosamælket mælkehat, sodrørhat. 
 
Pattedyr – 16 arter 
Almindelig spidsmus, brud, brun rotte, dværgspidsmus, egern, hare, husmår, lækat, mink, muldvarp, 
pindsvin, ræv, rødmus, rådyr, skimmelflagermus, vandspidsmus. 

 

BYEN SOM LEVESTED 
 

ANDERLEDES SUBSTRATER 
Byer udmærker sig ved at huse en række stærkt modificerede substrater, som man ikke finder andre 

steder. Mure og vægge kan langt hen ad vejen sammenlignes med lodrette klipper, selv om de naturligvis 

er langt mindre varierede end et klippelandskab. Potentialet for biodiversitet er imidlertid meget stort, idet 

det samlede areal af lodrette flader i storby med høje huse er mindst lige så stort som selve byens areal. 

Det vil sige, at der i Aarhus inden for Ringgaden eller i indre København er mere end 10 kvadratkilometer 

potentielle substrater til steder, enten for klatrende planter eller til redesteder for fugle eller bier.  

 

Den vidt udbredte bygningsmasse i Marselisborg Centret har et stort naturpotentiale, idet der i 
modsætning til fx en boligblok er en særdeles stor randeffekt. Der er masser af sydvendte mure, 
hvor der evt. kan trives klatrende træer som fx vedbend, og bygningerne bidrager til et varmt 
mikroklima med mange sydvendte ”bryn”. Generelt er mikroklimaet i urbane miljøer væsentligt 
varmere end i det åbne land, og derfor vil foråret i parken helt sikkert slå igennem, før det sker i det 
åbne land.  

 

EKSOTISKE ARTER 
En anden ting, som karakteriserer byen, er en meget stor tæthed af eksotiske ikke-hjemmehørende arter. 

Det gælder naturligvis især planterne, hvor flere tusinde arter holdes som prydplanter i haverne, ligesom 

talrige ikke-hjemmehørende ukrudtsarter breder sig på havnearealer og baneterræner. Selv om den 

eksotiske flora sammenlignet med hjemmehørende arter kun sjældent er værter for en lige så artsrig fauna, 

er de dog med til at skabe strukturer i landskabet og dermed fx skjule- eller redesteder for fugle og 

pattedyr. En række eksotiske arter tilhører dog samme plantefamilier som naturligt hjemmehørende arter 

og kan derfor udføre mange af de samme økologiske funktioner, hvad enten det er som pollen- eller 

nektarkilde eller som kvælstoffikserende bælgplante.  

 

Hovedparten af planter og træer omkring Marselisborg Centret udgøres i dag af hjemmehørende 
arter, og det anbefales stærkt, at denne udvikling fortsættes i fremtiden, således at der ikke 



udplantes større mængder af eksotiske arter, som kun sjældent har lige så stor positiv effekt på 
naturen som de hjemmehørende.  

REGLER FOR BIODIVERSITET 
 

Selv om byer fremstår som stærkt modificerede landskaber, gælder der dog stadig præcist de samme regler 

for udbredelsen af dyr og planter, som man finder ude i den ”vilde” natur. Nogle steder finder man en høj 

biodiversitet, fx i urørt naturskov, mens andre lokaliteter er yderst artsfattige, fx en hvedemark. 

Fordelingen af arter afhænger af de livsvilkår, som arterne møder, og det gælder, uanset om vi befinder os i 

en på et blomstrende overdrev eller i Rådhusparken i Aarhus. Det er imidlertid værd at huske, at en høj 

biodiversitet ikke som udgangspunkt er ensbetydende med noget, der er værd at prioritere rent 

forvaltningsmæssigt. Det, som naturforvaltning i sidste instans handler om, er om arterne på en lokalitet er 

noget særligt – om det drejer sig om arter, der er svære at erstatte, hvis de først forsvinder. 

 

Variation skaber liv 
En høj biodiversitet fremmes først og fremmest af variation i fysiske rammer. Det betyder, at jo mere 

varierede fysiske rammer (forskellige jordbundstyper, vand, skrænter, salt), des flere potentielle arter. Det 

er denne landskabelige variation, som oprindeligt har ligget til grund for, at byer næsten altid blev placeret, 

hvor der var en naturligt høj biodiversitet, de såkaldte hotspots. Mennesker bosatte sig naturligvis, hvor der 

var adgang til mange forskellige resurser, lige fra tømmer over råstoffer og græsningsarealer til marine 

økosystemer. Hvis byen i dag totalt har overtaget omgivelserne, vil en stor del af naturindholdet imidlertid 

være forsvundet, men hvis der til gengæld er bevaret små oaser af de oprindelige økosystemer, er der 

potentiale for at hjælpe selv truede arter. En tysk undersøgelse påviser således tydeligt, at byområder pga. 

den landskabelige heterogenitet huser flere planter end andre steder – ikke bare indførte arter, men også 

den hjemmehørende flora.  

 

Den nuværende topografi omkring Marselisborg Centret er relativt homogen, dog med en sydvendt 
skrænt ud mod Marselis Boulevard. Ønsker man at skabe mere varierede rammer for 
biodiversiteten, er der et stort potentiale i at etablere bakker og skrænter, som faktisk (hvilket man 
ofte glemmer) medvirker til at forøge grundarealet og dermed naturarealet. Især sydvendte 
skrænter har et stort naturpotentiale, især ift. fx vilde bier, og om vinteren vil bakkerne let kunne 
benyttes til kælkning mv. Ligeledes vil vandhuller, især hvis de er soleksponerede, bidrage til en 
kraftig forøgelse af den biologiske mangfoldighed, både i kraft af vandplanter og tilknyttede 
insekter. 

 

Noget at leve af 
Ud over de fysiske rammer har de biologiske rammer også en stor betydning for biodiversitetens fordeling. 

Således er mange svampearter afhængige af symbiose med bestemte plantearter (det omvendte er også 

tilfældet), og mange andre er nedbrydere, som kun trives i bestemte substrater, hvad enten der er tale om 

gamle bøgetræer eller hestepærer. Mange insekter er afhængige af bestemte plantearter, og andre er tæt  

knyttet til dødt ved, ådsler eller gødning.  

 

De gamle træer i Marselisborg Centret er af uvurderlig betydning for biodiversiteten, især når de 
begynder at henfalde. Naturligvis skal stående træer, der pga. råd eller svækkelse er farlige for 
omgivelserne, lægges ned, men det anbefales stærkt, at veddet efterlades til naturlig nedbrydning. 
Dødt ved er en mangelvare overalt i naturen, og i betragtning af nærheden til gode skovlokaliteter 



vil Marselisborg Centret kunne spille en vigtig rolle som bindeled mellem øerne af natur i området. 
For insekter har det stor betydning, at træerne får lys; det sydvendte bryn med gamle æbletræer 
ned mod Marselis Boulevard er stærkt bevaringsværdigt, ligesom partierne med hvidtjørn og 
mirabel mod nordvest har en stor betydning, især for fugle og bestøvende insekter. 

 

Size does matter 
En anden bestemmende faktor for biodiversiteten er arealernes størrelse. Små arealer huser færre arter 

end store arealer, bl.a. fordi store arealer huser flere individer og derfor er mindre sårbare over for 

”ulykker” som tørke, oversvømmelser, kulde etc. Ydermere har små arealer en stor omkreds:areal-ratio, og 

risikoen for negative påvirkninger fra omgivelserne er derfor større. På et stort naturareal vil der ofte være 

et kerneområde, som ikke bliver så kraftigt påvirket af omgivelserne. 

 

Jo mere plads, der disponeres til naturen omkring Marselisborg Centret, des større vil chancerne 
være for, at der med tiden vil kunne indfinde sig en (oplevelses)rig natur i området. Arealet har en 
størrelse, der gør, at der faktisk vil være plads til en lang række dyr, fugle og planter, uden at det 
går ud over de andre aktiviteter i området.  

 

Tid er arter 
I studier af biodiversitet viser det sig konstant, at levestedernes kontinuitet også har en fundamental 

betydning for artsantallet. Skovpartier, hvor der formentlig har været skovdække siden istiden, har således 

en meget rig funga (samlebetegnelse for svampe) med mange specialiserede arter, ligesom overdrev, der 

har ligget med græsning i tusinde år, kan have en uforlignelig flora, funga og fauna. Der er flere forklaringer 

på betydningen af kontinuitet: Den vigtigste er, at der for mange kontinuitetskrævende arter gælder, at det 

tager meget lang tid, inden der på den enkelte lokalitet opstår de levevilkår, som arten kræver. Et kæmpe 

egetræ, der er 400 år gammelt, vil først på dette sene tidspunkt i sit liv tilbyde levevilkår til de insekter, der 

kræver stor mængder træsmuld i hulrum eller store rødder under henfald. I modsætning til i Danmark har 

man i England altid haft en tradition for at bevare gamle træer, også inde i byerne, og derfor kan man selv 

midt i London finde den kæmpestore eghjort, som for længst er blevet udryddet i Danmark. En anden 

forklaring på gamle arealers artsrigdom er, at de med tiden opsamler flere og flere arter fra omgivelserne. 

 

I naturen tager ting ofte lang tid; således tager det 50-80 år at producere et flot fyrretræ af den 
slags, der findes på Marselisborg Centret, og det samme gælder de ca. 100 flotte løvtræer på 
arealet. Hver gang man fælder et sådant træ, har man derfor udført en handling, som det vil tage 
to generationer at kompensere for. Dermed ikke sagt, at det slet ikke må forekomme, men det er 
bare vigtigt at huske, at det tager 5 minutter at fælde et træ og 30 millioner minutter at producere 
et nyt. Man skal med andre ord virkelig ville det.  
 
Det er også derfor, at arter, som er knyttet til gamle træer, i dag er så sjældne, som de er. Deres 
levesteder kan ganske enkelt ikke genskabes hurtigt nok. I England har man en decideret træ-
politik, hvor der i dén grad tages vare om de gamle træer. At have noget lignende på Marselisborg 
Centret ville være af stor betydning i en tid, hvor der i byen fældes gamle træer som aldrig før.  

 

Spredning – hvorfra og hvortil? 
Skal arterne have mulighed for at kolonisere grønne områder i byen, har afstanden til nærmeste bestande 

meget at skulle have sagt. I en by som Ebeltoft, der er omgivet af artsrigt græsland til alle sider, har sjældne 

åbenlands-arter af sommerfugle, bier, biller og krybdyr således rige muligheder for at indvandre til 



græslandsarealerne midt i byen. I Aarhus eller København vil det til gengæld være nærmest umuligt, idet de 

sjældne arter i så fald først skal bevæge sig 30-40 km fra enten Søhøjlandet eller Nordsjælland. Til gengæld 

ligger de to store byer tæt på gammelskovs-arealer, og man kan derfor forvente, at der er et potentiale for 

kolonisering med de arter herfra, der er mest spredningsdygtige. Når man arbejder med naturforbedrende 

tiltag eller naturgenopretning i byerne, er det derfor vigtigt altid at undersøge biodiversiteten i omegnen, 

hvor arterne skal komme fra. 

 

 
Figur 1. Anemoner har en meget ringe spredningsevne, men findes talrigt lige i nærheden af Marselisborg Centret. 

En af udfordringerne for biodiversiteten i byerne er, at den af gode grunde er særdeles fragmenteret. To 

parker, der ligger adskilt af 600 meter boligblokke og store veje, vil funktionelt set være to øer, der er 

adskilt af et hav. Nogle arter kan uden problemer krydse gennem en sådan bymatrix. Det gælder fx flyvende 

insekter og fugle, hvorimod planterne har langt større problemer – især de planter, der ikke spredes med 

vinden. Ude i den vilde natur er det ofte fugle og større pattedyr, der står for en stor del af frøspredningen. 

Fugle æder bær og frugter og spreder på denne måde frø af hvidtjørn og æble vidt omkring. Andre arters 

spredning er imidlertid afhængig af pattedyr. Således er vildsvinenes stride pels en sand magnet på 

plantefrø, ligesom andre pattedyrarter kan transportere frø vidt omkring. Løsgående hunde kan det 

samme; enhver ejer af en langhåret hund i en østdansk skov vil utvivlsomt have oplevet, hvordan hunden 

efter kort tid kan være fedtet ind i velcro-frø fra burre, steffensurt og feber-nellikerod.  

 

Marselisborg Centret ligger overordentligt heldigt placeret, hvis ønsket er at fremme biodiversitet 
og måske endog tiltrække nye, spændende arter. Når det kommer til den lysåbne flora og fauna er 
baneterrænet nordvest for centret en fremragende donor-lokalitet, og for arter knyttet til 
gammelskov er Havreballe Skov med sydvest en værdifuld kildepopulation. Marselisborg Centret 
ligger således centralt placeret og inden for mange arters naturlige spredningsafstand. 
 
Især fugle og insekter må formodes at kunne sprede sig ganske effektivt og reagere på naturtiltag 
på Marselisborg Centret. Bemærkes skal det, at der inden for en kilometers afstand af centret er 



registreret to sjældne arter af dagsommerfugle, nemlig guldhale og det hvide w, som begge 
formentlig vil kunne trives på arealet, hvis der er tilstrækkeligt med larveplanter (hhv. slåen og elm)  
og blomster. Hvis man sikrer etableringen af varme, blomsterige skovbryn og kombinerer med 
ophængning af redekasser, vil centret ligeledes kunne huse en meget varieret fuglefauna. 
 
Svampelivet i Havreballe Skov er meget rigt, og eftersom svampe spredes meget effektivt med 
sporer, vil der uden tvivl allerede på nuværende tidspunkt være en rig funga (svampeflor) på 
centrets arealer. 

 

Vi er flyttemænd 
I praksis betyder det, at mange plantearter har et yderst begrænset naturligt spredningspotentiale, når 

afstandene bliver store. Til gengæld bliver mennesket en vigtig spredningsvektor, både ind og ud af byerne. 

I Tyskland har en elegant undersøgelse af plantefrø i ind- og udgående motorvejs-tunnelrør påvist, at biler i 

stor stil bringer urbane plantefrø ud i den vilde natur, mens den indadgående trafik af vilde plantefrø 

desværre er væsentligt mindre. Skal vilde blomster ude fra overdrevene nogen sinde have en chance for at 

vinde fodfæste i byerne, er der således ingen vej uden om en natur-transplantation. 

 

Når man arbejder med naturforbedrende tiltag eller egentlig naturgenopretning i byen, er man 
ofte udfordret af, at der er rigtig langt til kildepopulationer af de arter, man godt kunne ønske sig. 
Det er især et problem for floraen, hvor ”frø-trykket” fra urbane ukrudtsarter er så stort, at vilde 
blomster ude fra den vilde natur næppe vil etablere sig inden for en horisont på hundreder af år. 
Ønsker man en rig flora, fx af åbentlandsarter, på Marselisborg Centret, bør man derfor overveje 
transplantaton af tørv fra fx de lerede kystoverdrev ved Moesgård.  

 

 
Figur 2. Et mylder af vilde blomster kan blive virkelighed på Marselisborg Centret. 



MARSELISBORG CENTRET SOM LEVESTED 
 

Det er de små ting, der gør det 
Jo tættere parken ligger på natur af høj kvalitet såsom gammelskov eller artsrigt græsland, des større er 

som nævnt potentialet for at tiltrække spændende arter til matriklen. Men omgivelserne gør det ikke alene. 

Selve parken skal også være af høj kvalitet. Vilde parker, der rummer både krat og buske, gamle træer, 

grus- og stenbunker, et lille vandhul, kvas, en ugødsket græsplæne og et væld af blomster sommerhalvåret 

igennem, kan således være umådeligt artsrige – ganske enkelt fordi der i sådanne parker kan findes flere 

forskellige levesteder end på hovedparten af vore naturarealer. De mange forskellige blomster kan 

tiltrække et utal af bestøvere; i det tidligste forår er erantis, krokus og mælkebøtterne i græsplænen 

populære, senere kommer ribs og æble til, i løbet af sommeren tiltrækker gederams, lavendel, timian og 

mange andre arter både bier og sommerfugle, inden purpursolhat, jernurt og vedbend lukker og slukker i 

oktober.  

 

Marselisborg Centret er allerede rigtig godt på vej, når det kommer til at tilbyde mange forskellige 
levesteder på et lille areal. Der er en rig forekomst af frugttræer, der er gamle løv- og nåletræer, 
der er et varieret mikroklima med mange underlag, nicher og forskellige mure, der er græsplæner, 
som ikke sprøjtes, ligesom der er arealer med udsåede frøblandinger af vilde blomster. Ligeledes er 
der flere steder med relativt tæt krat, hvor dyr kan finde fred og ro. På besigtigelsen på arealerne 
blev bemærket bunker med sten og skærver, som også bidrager væsentligt med levesteder, bl.a. til 
brud og lækat samt en række forskellige insektarter.  

 

Husk larverne 
Afhængigt af, hvilken artsgruppe man betragter, kan parker være rene magneter på biodiversitet. I de 

bedste danske parker er der således truffet næsten 40 arter af dagsommerfugle, hvilket er mere end 

halvdelen af den fastboende danske fauna. Hovedparten af disse arter vil dog kun være på besøg, eftersom 

det kun er det færreste parker, der stiller levesteder til rådighed for sommerfuglenes larver. Vil man virkelig 

gøre en forskel for sommerfuglene, handler det om en park med de hjemmehørende arter, der også ude i 

naturen er værtsplante for larverne. Det er arter som rødknæ, violer, kløver og kællingetand, nøjsomme 

græsarter og ikke mindst stor nælde, der er værtsplante for hele fire arter af almindelige dagsommerfugle, 

nemlig admiral, dagpåfugleøje, nældens takvinge og nældesommerfugl. De tre arter af kålsommerfugle har 

også en livret, nemlig køkkenhavens kål. For andre artsgrupper er andelen naturligvis mindre; det er 

således de færreste parker, der huser en rig fauna af vedboende og gødningslevende biller.  

 

Skal Marselisborg Centret gøre en mærkbar forskel for biodiversiteten, er det af vital betydning, at 
der indtænkes ynglemuligheder for så mange arter som muligt. Det gælder redemuligheder til vilde 
bier, fx på lerede skrænter, i huller i mure og træer, det gælder larveplanter til sommerfuglene i 
form af vilde danske blomster, og det gælder gammelt dødt ved fra de træer, der uvægerligt vil 
blive fældet i løbet af årene.  

 

SØER OG DAMME 
 

I haver og parker findes ofte små damme eller vandhuller, ligesom der i mange byerne er etableret talrige 

regnvandsbassiner, der har til formål at begrænse overløb ved kraftige regnskyl. Små vandhuller kan som 

udgangspunkt være meget artsrige, så længe der ikke udsættes guldfisk eller karper, som med deres 



aktivitet forårsager en kraftig eutrofiering af vandet. Hvis vandhullet slipper for de evindelige fisk, kan man 

til gengæld opleve mængder af vandinsekter, herunder ikke mindst de iøjnefaldende guldsmede. De små 

vandhuller kan ligeledes være værdifulde ynglesteder for vandsalamandre og frøer. Undersøgelser fra 

England viser dog, at spredningen af især vandplanter i byerne går umådeligt langsomt, og at det kan tage 

mange år at opnå en bare nogenlunde artsrig flora i byernes damme. Til gengæld spredes vanddyr over 

store afstande, idet såvel vandtæger som vandbiller flyver vidt omkring på stille dage. I sådanne tilfælde 

kan man endog opleve, hvordan store vandkalve lander på blanke biler, fordi de opfatter bilerne som en 

søoverflade.  

 

En væsentlig del af SPARK-projektet er etablering af vandflader, som i dag ikke findes i området. 
Når man etablerer vandhuller, hvad enten de er midlertidige eller permanente, er det vigtigt at 
huske, at heterogenitet betyder alt. Store og små sten, forskellige dybde, sand og ler, flade brinker, 
lys og skygge vil alt sammen medvirke til at gøre vandarealerne til levesteder for en lang række 
arter. Generelt er det vigtigt, at der i området findes permanente vandansamlinger; hvis alle 
vandhuller er temporære, vil faunaen gang på gang blive nulstillet, og man skal begynde forfra 
hver gang.  

 

PATTEDYR FINDER FRED 
Ude i den vilde natur er natten mørk, og man oplever normalt kun pattedyr som ræv og grævling, når de 

kortvarigt dukker op i billygternes skær. Flere og flere pattedyr har dog taget byen til sig som et refugium. 

Ude i det åbne land mangler der skjulesteder, nogle gange mangler der ligefrem mad, og først og fremmest 

er der jagt. Inde i byen er der masser af skjulesteder, der er mad året igennem, og med mindre man er brun 

rotte, er forfølgelsen til at overse. 

 

 
Figur 3. Haren har for længst koloniseret området omkring Marselisbor Centret og sætter stor pris på de mange krat, der giver ly i 

dagslyset. 

 

Ræven har for længst etableret sig som bydyr, hvor den ofte etablerer grav i vejskrænter eller 

baneskråninger. Om natten går den på jagt, både efter byttedyr, men i høj grad også efter spiseligt affald af 



den slags, som også byens måger sætter pris på. Grævlingen har grave i små skovområder nær byerne, og 

om natten går de i byen – dvs. på rov efter regnorm og larver i parcelhushavernes græsplæner, ligesom de 

gerne æder nedfaldskirsebær. Et andet klassisk bydyr er pindsvinet, som altid har sat stor pris på saftige 

græsplæner og buskadser med masser af regnorm. Mere bemærkelsesværdigt er det, at selv rådyrene er 

dukket op og nu ses jævnligt i forstæderne, hvor de skjuler sig dagen igennem og fouragerer om natten. At 

også harerne er blevet bydyr og faktisk ofte kan ses i større ansamlinger understreger, at harens 

tilbagegang i det åbne land hverken handler om løse hunde eller forstyrrelser, men snarere om 

fødemangel. I byerne er der konstant masser af grønne planter at leve af, også midt på sommeren, hvor 

agerlandets afgrøder er modne og derfor bliver høstet. I byområder med nåletræer kan man ligeledes være 

heldig at møde egernet, som bl.a. overlever vinteren i på de mange foderbrætter; desværre bliver mange 

egern dræbt i trafikken, idet de lige så kluntede på jorden, som de er adrætte oppe i træerne. I storbyer 

som København og Aarhus kan man i det sene efterår opleve skimmelflagermusenes særprægede 

parringskald, der lyder som en høj, elektrisk overgang. Om sommeren findes flagermusen ude i det åbne 

land, hvor den tilbringer dagen på lofter og i hule træer, men om efteråret flytter den til storbyen, hvor den 

overvintrer højt til vejrs inde bygninger.  

 

Pattedyr giver store naturoplevelser, og omkring Marselisborg Centret er der registreret alle de 
arter, man med rimelighed kan forvente at se i en forstad til en storby. Derfor vil tiltag, der gavner 
disse pattedyr, uden tvivl medføre, at arterne kvitterer herfor. Man kan ophænge flagermusekasser 
i træer eller på bygninger, med kvasbunker vil man kunne skabe overvintringspladser for pindsvin, 
og i nåletræerne vil egernet ind imellem vise sig, især hvis man fodrer.  

 

FUGLE FINDER FUGLEFRØ 
 

Ingen artsgruppe har taget lige så godt imod urbaniseringen som fuglene. Det skyldes flere faktorer. For det 

første kan fugle flyve langt, især under trækket, så fuglene oplever ikke barrierer i landskabet som værende 

af betydning. Der er dog enkelte undtagelser, nemlig hos de ekstreme standfugle, herunder ikke mindst 

agerhønen, som i dag ikke formår at kolonisere mange af de ruderater, hvor den ellers ville finde glimrende 

ynglemuligheder. Da fugles adfærd og naturlige skyhed er underlagt et kraftigt selektionstryk, vil fuglene i 

løbet af få generationer kunne tilpasse sig forstyrrelser, så længe de ikke bliver bekæmpet. Et klassisk 

eksempel er solsorten, som for 150 år siden var lige så sky som sangdroslen, men i dag kan nærmest 

påfaldende tillidsfuld. Sangdroslen er stadig sky, måske fordi den bliver efterstræbt af mennesker de 

sydeuropæiske vinterkvarterer, mens solsorterne, som i hovedsagen er standfugle, næppe bliver jaget af 

andet end spurvehøge. At fugle virkelig er tilpasningsdygtige og hurtigt vænner sig til byerne, illustreres af 

et eksempel fra Hamburg, hvor man sammenlignede bestandsstørrelserne i de samme byområder fra 

1970’erne til 90’erne. Optællingerne viste, at hus- og skovskade oplevede en tidobling af bestandene, mens 

bestandene af sortmejse, gærdesmutte, rødhals, spætmejse og stor flagspætte omtrentligt femdobledes. 

Næsten alle de arter, der går frem i byerne, yngler oppe i vegetationen eller i bygningsstrukturer, hvorimod 

jordrugende arter såsom eng- og skovpiber, løv- og gransanger ikke har formået at tage byen i besiddelse i 

større stil, formentlig pga. forstyrrelser og stort prædationstryk, fx fra huskatte.  

 

 

 
 



En ting, som karakteriserer byerne, er den massive fuglefodring, som finder sted i vinterhalvåret. Fodringen 

gør, at der i et normalt dansk villa- eller parcelhuskvarter i vinterhalvåret kan være langt større 

koncentrationer af småfugle end ude i den vilde natur, og selv langt inde i byerne møder man de fleste 

danske småfuglearter. Forskerne strides om, hvorvidt fodringen gavner eller snarere skader fuglene. Ingen 

betvivler, at vinteroverlevelsen stiger, men til gengæld er resultaterne tvetydige, når det kommer til 

fuglenes efterfølgende ynglesucces omkring foderpladserne. Nogle undersøgelser viser, at velfodrede 

musvitter begynder at yngle tidligere og er i bedre form, mens andre undersøgelser til gengæld antyder, at 

ungekuldene bliver mindre og ungernes overlevelse væsentligt forringet. Det afspejler formentlig, at 

voksne musvitter sagtens kan overleve på en klassisk vinterfuglekost, der er rig på fedt og kulhydrater, 

hvorimod udvikling af æg kræver store mængder protein, som de fleste foderblandinger er relativt fattige 

på.   

 

 
Figur 4. Grå fluesnapper er en af de småfugle, der allerede nu vil kunne trives på Marselisborg Centret, blot der opsættes redekasser 

til arten, der lever af flyvende insekter. 

 

Fugle er utvivlsomt den artsgruppe, som flest danskere stifter bekendtskab med i byerne, og 
artslisten for området omkring Marselisborg Centret antyder stærkt, at potentialet for store 
oplevelser med fugle i området i allerhøjeste grad er til stede. Allerede den nuværende 
konfiguration af beplantning skaber gode fødemuligheder for fuglene, og med en målrettet 
opsætning af redekasser vil man helt sikkert kunne fremme bestanden af ynglefugle dramatisk. 
Normalt opsætter man stærekasser i byerne, men netop stærene er i dag snarere begrænset af 
adgang til rigelige fødekilder (stankelbenslarver på græsarealer), og derfor vil det snarere være 
redekasser til fx mursejlere, afsatser til bysvaler og redekasser til mejser, rødstjert og broget 
fluesnapper, som vil kunne gøre en forskel.  
 
Endvidere må man netop på en lokalitet med en funktion som Marselisborg Centret ikke glemme 
den nærmest terapeutiske effekt som foderbrætter kan have. At betragte et velassorteret 
foderbræt med et mylder af fugle er en stor oplevelse, og med den varierede beplantning, der 
allerede eksisterer i området, har centret alle chancer for at kunne udvikle byens bedste foderbræt. 
De klassiske problemer med rotte etc. kan let løses, hvis fodringen sker med rene frø, dvs. 



hampefrø eller solsikkekerner, hvor der ikke er skaller mv. Det betyder, at man med sikkerhed kan 
konstatere, om der mangler mad på foderbrættet; man undgår således helt den ellers obligatoriske 
snask af skaller og kerner, som fuglene ikke gider æde.  
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Figur 5. Rødhalet jordbi findes allerede i dag talrigt omkring Marselisborg Centret. Mange andre vilde bier vil ligeledes kunne findes i 

området. 


