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En almindelig have med en særlig historie

I et forstadskvarter i den engelske by Leichester ligger 
en usædvanlig have. Haven ejes af  en ældre dame, 
Jennifer Owen, og ligner i størrelse (741 m2), indretning 
og sammensætning af  planter mange andre parcelhus-
haver. Der er en græsplæne, blomster- og grønsags-
bede, buske og træer med blomster og frugt, krydder-
urter, kompostbunke, drivhus og et lille vandhul. Det, 
som er usædvanligt ved denne have er, at dens dyre- og 
planteliv er så godt undersøgt.

Jennifer Owen var uddannet zoolog, og havde en passi-
oneret interesse for havehold og naturhistorie.  Længe 
før økologisk havebrug og insektliv i haven blev mo-
derne, startede hun for 30 år siden en grundig under-
søgelse af  havens dyreliv (1972-2001). Denne viden er i 
dag en grundsten for viden om haver som leve-steder 
for planter og dyr. ”By-økologi” (urban ecology) er ble-
vet populært. Naturen bringes ind i byområderne og 
har rekreativ værdi for byens borgere. Mere liv i haven, 

by-bier, adopter en plantekasse, insekthoteller. Alle 
er initiativer, som har til formål at fremme dyre- og 
planteliv i byerne.

Owens trediveårige havestudium og nyere under-
søgelser af  kryb og kravl i haver har vist, at parcelhus-
haver kan huse en forbløffende stor mangfoldighed af  
insekter og andre dyr. Naturvenligt havehold behøver 
ikke at være særlig arbejdskrævende. Owen gjorde sig 
umage for at plante en bred vifte af  planter og sør-
gede for, at der altid var blomstrende planter gennem 
sæsonen til at brødføde mange forskellige insekter. 
Blomsterne fik lov til at sætte frø, døde plantedele fik 
lov til at stå hen under jul for at eventuelle beboere 
(insekter eller andet småkravl) kunne fuldføre deres 
livscyklus. Beskæring og lugning blev begrænset mest 
muligt, så naturen kunne få frit spil, med mange små 
levesteder for forskellige dyr. Owen brugte aldrig 
giftstoffer, for som hun selv udtrykte det, så ville hun 
gerne vide, hvem hun ellers delte sin have med.

Livet  i  h aven 
–  e r fa r i n g e r  g e n n e m  3 0  å r
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Smalvejbi (Lasioglossum sp.) på forglemmigej.
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En lille verden med et mylder af liv

Insekterne samlede Owen dels ved hjælp af  et sommer-
fuglenet, dels ved at sætte forskellige typer fælder op. Fra 
april til oktober blev fældernes indhold tømt ud og sorte-
ret på køkkenbordet hver søndag aften – og de insekter, 
som hun ikke selv kendte, blev sendt videre til de rette 
eksperter, som kunne sætte navn på dyrene. Det skulle 
vise sig, at haven husede ikke mindre end 2673 forskel-
lige arter! Det vil sige, det er det antal arter, som Owen 
fik kendskab til gennem den 30 år lange undersøgelse. 
Faktisk er det blevet beregnet, at havde hun haft endnu 
mere tid og havde undersøgt endnu flere grupper af  dyr, 
kunne det endelige artstal meget vel være endt på over 
8000. 

De mange små levesteder, som findes i haver, giver gro-
bund for mangfoldige livsformer, som er forbundet med 
hinanden på mangfoldig vis. En række af  planteædende 
insekter, herunder biller, sommerfuglelarver og bladlus 
lever på og af  forskellige planter. Blomsterne giver pol-
len og nektar til bier og voksne svirrefluer og sommer-
fugle. Nogle af  svirrefluernes larver og mariehøns æder 
bladlusene. Bladlusene udskiller sød honningdug, som 
tiltrækker myrer. Edderkopper og gedehamse jager store 
og små insekter, og snyltehvepse snylter på edderkopper 
samt larver af  svirrefluer og sommerfugle.  Hertil kom-
mer en lang række dyr, som lever af  døde plante- og dy-
rerester. Havens fødekæder er derfor forbundet på kryds 
og tværs. Netop denne kompleksitet er måske også med 
til at sikre, at ukrudt og skadedyr sjældent bliver domi-
nerende i en sådan naturvenlig have. Brunelle. Hvis 

græsplænen ikke klip-
pes for ofte, kan blom-
ster som almindelig 
brunelle og hvidkløver 
bidrage med blomster 
til havens insekter, og 
til fryd for øjet

Blomster. Et insektven-
ligt hjørne i en have 
kan være et åndehul 
for vilde planter og dyr 
i bymiljø.

Mælkebøtte. Fandens 
mælkebøtte, som 
findes i næsten enhver 
græsplæne, er guf for 
de vilde bier. Her er det 
en lille jordbi (Andrena 
sp.) 
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Svingninger gennem tiden

Det kan næppe undre, at det har krævet tid at kortlægge 
hele havens samling af  planter og dyr. Men Owens 
store indsats har ikke kun skitseret omfanget af  for-
skellige livsformer. Undersøgelsen giver også et sjæl-
dent indblik i, hvordan plante- og dyrebestande svinger 
op og ned, og hvordan arter er kommet og gået gennem 
tiden.

De mangeårige indsamlinger fra haven har f.eks. givet 
grundlag for at undersøge, hvordan gedehamses be-
stande svinger i størrelse fra år til år. Mange har sikkert 
bemærket, at der er hvepseår, hvor disse upopulære 
insekter er talrige og generende, men at der også er 
magre år, hvor de kun forekommer sparsomt. Gede-
hamse er sociale hvepse, hvor boet grundlægges i for-
året af  en overvintrende dronning. I løbet af  sommeren 
bygges kolonien op med hjælp fra arbejderhvepse, som 
hjælper til fødesøgning og opfostring af  afkom. Sidst på 
sæsonen dannes de nye dronninger, som parrer sig og 
overvintrer til foråret (læs mere om gedehamse i Prak-
tisk Økologi 4/2016). 

Owens indsamlinger viser, at gode og dårlige hvepseår 
følges i par. Forklaringen er, at hvis der om foråret er 
mange dronninger, vil der være høj konkurrence om 
føden og decideret kamp om redepladserne. Dette bety-
der, at dronningerne har mindre energi til at producere 
arbejdere, hvilket medfører mindre boer og i sidste 
ende en dårligere foderstand af  boets nye dronninger. 
Året efter vil der derfor typisk være færre dronninger 
om foråret. Dette fører igen til lavere konkurrence om 
føde og redepladser, og boerne kan derfor vokse sig 
store, med mange arbejdere og bedre foderstand for de 
nye dronninger. 

Som en yderligere komplikation ser det ud til, tat 
denne vekselvirkning mellem gode og dårlige hvepseår 
også aftager i styrke over en syvårig periode. Gede-
hamsebestandenes tidsdynamik er derfor yderst kom-

pliceret, selvom der er et mønster, og dette mønster har 
kun kunnet afdækkes gennem langvarig observation.

Bymiljø som ”naturreservat”

Owens studium har slået fast, hvad mange natur- inte-
resserede haveejere havde på fornemmelsen allerede: at 
selv forholdsvis små haver kan være fulde af  liv. Inden 
for de bedst undersøgte insektgrupper blev der fundet 
mellem en fjerdedel og en tredjedel af  alle de arter, som 
kendes fra hele Storbritannien. Hvis mangfoldigheden 
i Owens have findes i almindelige, naturvenlige haver, 
får villaområder med deres mosaik af  forskelligt ind-
rettede haver med forskellig flora og struktur en helt ny 
værdi som ”reservat” for plante- og dyreliv.

Dette er den gode nyhed i en tid, hvor biodiversiteten 
globalt er på tilbagegang, og hvor tab af  naturlige le-
vesteder er en af  de vigtigste årsager bag. Men også i 
Owens have er der generelt sket en tilbagegang af  arter 
gennem de sidste 30 år op til årtusindskiftet. For svir-
refluer, sommerfugle, møl, sociale bier og gedehamse 
samt mariehøns, som blev undersøgt gennem hele 
perioden, gælder det, at der generelt blev fanget færre i 
sidste halvdel af  perioden. Årsagen kan man kun gisne 
om. Men sandsynligvis har ændringer i havens omgivel-
ser, med tættere bebyggelse og øget intensivering af  det 
resterende landbrugsland, haft betydning. Bymiljøet 
adskiller sig derfor ikke fra naturområder i forhold til 
tidens tendens til tilbagegang. Men det er en trøst, at 
naturinteressen er stigende i byerne, og at planter og 
dyr kan finde et frirum i haverne.
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Brombær. Brombær-
blomster er en god 
sensommerressource 
for både bier og som-
merfugle.
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I den 30 årige undersø-
gelse blev der fundet i 
alt 58 arter af vilde bier, 
svarende til 21% af den 
britiske bifauna. Mange 
af arterne er små og 
uanseelige, men en af 
de mere iøjnefaldende 
art er den rødpelsede 
jordbi (Andrena fulva), 
som kan ses på mange 
forskellige blomster 
om foråret, her på ribs.

Sommerfuglene er den 
måske mest iøjnefal-
dende insektgruppe i 
haven med deres far-
verige store vinger. Her 
ses den flotte citron-
sommerfugl (Gonep-
teryx rhamni) øverst, 
samt dagpåfugleøje 
(Inachis io) til højre. 
Selvom antallet af som-
merfugle har haft en 
faldende tendens siden 
1985, var antallet af 
forskellige arter næ-
sten uændret. Kålsom-
merfugle (Pieris spp.) 
var generelt de mest 
talrige i haven.


