Markfirbenet er vores største 'dinosauer'. Set tæt på er den lige så imponerende som T-rex. Flot er
den, men det er sjældent, at man ser den - den er nemlig godt kamufleret og meget sky. Foto: Alf
Blume

Godt nyt fra naturen: Markfirbenet er slet
ikke uddødt i Furesø
Markfirbenet er blevet genfundet på den gamle flyvestation i
Værløse
Af Martin Warming
Markfirbenet
- Markfirbenet har været i dramatisk tilbagegang i forbindelse med udbredelsen af byer og veje og
ikke mindst på grund af effektiviseringerne i landbruget,

- Markfirbenet er strengt beskyttet af EU's habitatdirektiv og af artsfredning. Dens levesteder må
ikke forringes; den må ikke indfanges eller dræbes,
- Markfirbenets mindre fætter, skovfirbenet, er langt mere almindelig og findes i alle vore skove og
i mange levende hegn i Furesø Kommune.
Kilde: Danmarks Naturfredningsforening i Furesø
Den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening frygtede i flere år, at markfirbenet var
forsvundet helt fra Furesø Kommune. Men det er det slet ikke. Tværtimod.
I forbindelse med frivilliges registrering af arter på den gamle flyvestation i Værløse, en såkaldt
bio-blitz, blev markfirbenet nemlig genfundet fornylig - endda på steder hvor den ikke er set før, og
det bekræftes af kommunens konsulenter fra Amphi-Consult og af flere af DN-Furesøs medlemmer.
Markfirbenet er en såkaldt 'indikator-art'. Det betyder, at hvor den lever, er den et bevis på, at der er
god artsrig natur.
"Markfirbenet er nemlig afhængig af en stor variation i insektlivet i græs og buskads for at kunne
overleve og formere sig. Den store variation i insektlivet er til gengæld afhængig af en stor
mangfoldighed i plantelivet – altså tilsammen en stor biodiversitet med mange forskellige blomster
og blandt andet mange sommerfugle", fortæller Alf Blume, der er formand for Danmarks
Naturfredningsforening i Furesø om den glædelige opdagelse på flyvestationen.
Markfirbenet er beskyttet i Furesø Kommunes planlægning med en spredningskorridor, som
strækker sig fra Lejrvej ned mod Præstesø og på tværs af Flyvestationen syd for Laanshøj og videre
mod vest ud mod mod Knardrup. Furesø Kommune har desuden i Kommuneplanen, på baggrund af
krav fra Staten, udpeget "en økologisk forbindelse" mellem Flyvestationens tørbundsnatur og
Præstesøfredningens tilsvarende naturtype.
Markfirbenet kan nu findes flere steder på den vestlige side af Præstesø helt op mod vejen Sandet.
"Det betyder, at de to udpegede forbindelser rent faktisk virker", mener den lokale afdeling af
Danmarks Naturfredningsforening.
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