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Torsdag den 5. august
Afrejse
DSB’s sporarbejde var en prøvelse for de deltagere, der kom med toget. Turen med togbussen fra
Svanemøllen til Hillerød var drøj og meget varm. Men vi kom da frem til Sankt Helene, og de fleste
nåede det inden aftensmaden. Vi fik tildelt vores værelser og pakket ud. Det var dejligt igen at mødes
med alle de dejlige venner.
Aftensmaden var Frikassé med kød, ærter og gulerødder. Dertil blev der serveret ris med grøntsager i.
Det var vist beregnet til vegetarerne. Rødvinen kostede 186 kr. for en flaske. Det var lidt pebret for en
almindelig husets vin.
Lokalitet 1 – Aftentur til klitterrænet ved Tisvildeleje
Aftenturen gik ned til stranden og hen forbi Helene Kilde. Vejret var overskyet, og det så ud til regn.
Skov-Hullæbe
Skarntyde
Strandkål
Bukketorn

Epipactis helleborine
Conium maculatum
Crambe maritima
Lycium barbarum

Helene Kilde – Den stensatte brønd ligger på en afsats på kystskrænten ved Tisvilde Strand.
Skt. Helene af Skövde var en svensk eneboerske, som blev myrdet og kastet i havet. På en flad
sten drev hendes lig i land på stranden ved Tisvilde. Nogle bønder fandt hende og ville begrave
hende. Da de kom til strandskrænten, åbnede der sig en kløft, så de kunne bære hende op uden
besvær. Hvor de første gang satte båren for at hvile, sprang en kilde frem. Helene Kilden var en
af de mest søgte helligkilder. Specielt sankthansaften og – nat var kilden særlig underfuld. Man
har fundet rester af et valfartskapel i nærheden af kilden.
Vi gik på en smal betonkant langs stranden og så på planterne på de høje skrænter. Der var flere steder
nogle lange trapper med mange trin og et skilt, hvorpå der stod privat. Et sted stod en mand ude i
vandet og fiskede, selvom klokken var 21.
Strand-Vejbred
Strand- Fladbælg
Mark-Krageklo
Rynket Rose
Bakke Tidsel
Strandsennep
Natlys
Kæmpe-Bjørneklo
Alm. Strandarve
Mark-Stenkløver (gul)
Ager-Svinemælk
Havtorn

Plantago maritima ssp. maritima
Lathyrus japonicus ssp. maritimus
Ononis spinosa ssp maritima
Rosa rugosa
Carlina vulgaris ssp. vulgaris
Cakile maritima
Oenothera biennis
Heracleum mantegazzianum
Honckenya peploides ssp. peploides
Melilotus officinalis
Sonchus arvensis var. arvensis
Hippophaë rhamnoides
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Saponaria officinalis
Symphytum x uplandicum
Plantago media

Det begyndte at regne, lige da vi nåede den store parkeringsplads. Der var ikke ret mange, der ville
fortsætte. En lille flok gik hen for at se det sted, hvor der voksede mange Knærod. Regnen tog til, og
det blev mørkere og mørkere. En havde en lommelygte og i lygtens skær, kunne man se og fotografere.
Vi havde jo blitz og så derfor de blomstrende Knærod i blitzlyset. En speciel form for botanisk
ekskursion.
Knærod

Goodyera repens

På hjemvejen tog regnen endnu mere fart på, og det tordnede. Vi blev meget våde. Der var store
vandpytter alle vegne. Denne udflugt var en kæmpe vandgang. Skoene blev ikke tørre før efter en uge.

Knærod Goodyera repens fotograferet en anden dag i solskin
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Fredag den 6. august
Vi stod op til et stort morgenbord kl.8 med yoghurt, mælk, risdrik, kaffe, te, juice. Der var forskellige
slags müesli, oste, syltetøjer og dejligt hjemmebagt brød. Flere smurte madpakker ved morgenbordet,
som vi plejede. Der var ikke noget madpapir og egentlig heller ikke noget pålæg. Først, da vi var ved at
gå for at nå at blive klar til kl.9., hvor vi skulle køre, kørte de en vogn ind med et stort udvalg af brød
og pålæg til madpakkerne samt med madpapir. Vi smurte en madpakke mere, selv om det kneb med at
nå det. Kl. 9 var vi parat til afgang. Nu velforsynet med madpakker og diverse drikkelse.
Lokalitet 2 – Fra Tibirke Kirke gennem skoven til Horsebakken og Horsekær

Møde sted ved kirken

Tibirke Kirke

Alle bilerne mødtes ved den smukke Tibirke Kirke. Vi så ud over Holløse Bredning, som nu er en
lavvandet sø. I 1999 standsede man pumperne, som før havde afvandet området. I dag er det et
betydningsfuldt raste- og yngleområde for mange almindelige og sjældne fugle. Vi gik ind ad
Toftebrovej.
Ravn

Corvus corax

Avnbøg
Knoldet Brunrod
Vellugtende Agermåne

Carpinus betulus
Scrophularia nodosa
Agrimonia procera

Skærmvintergrøn Chimaphila umbellata
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Vi gik op mod Horsebakken, her så vi
Skærmvintergrøn

Chimaphila umbellata

Derefter gik vi videre op over Horsebakken mellem alle fyrretræerne. Det regnede kraftigt. Vi så dog
Knærod
Linnæa
Skov-Fyr

Goodyera repens
Linnaea borealis
Pinus sylvestris

Linnæa Linnaea borealis

Ved Horsekær fandt vi bl. a.
Kattehale
Sværtevæld
Alm. Vand-Mynte

Lythrum salicaria
Lycopus europaeus
Mentha aquatica ssp. aquatica

På vejen tilbage til bilerne gik vi på kirkestierne. Langs med stierne var der små bitte
Kantareller.
Dunet Steffensurt
Småblomstret Balsamin
Feber-Nellikerod

Cantharéllus cibárius
Circaea lutetiana
Impatiens parviflora
Geum urbanum

Før vi tog videre, kiggede vi ind i Tibirke Kirke med den smukke gyldne altertavle.
Tibirke Kirke er antageligt bygget omkring 1120-1130, som en lille romansk kampestenskirke
bestående af kirkens nuværende andet og tredje fag samt et lille kor. Den første stenkirke har
sandsynligvis været placeret på et gammelt hedensk offersted med en hellig kilde, hvor man har
dyrket guden Ti eller Tyr. Kirken er blevet ombygget og udvidet flere gange. Som valfartskirke
blev den udvidet med et gotisk langkor, der er ejendommeligt ved at være såvel højere som
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bredere en skibet. Bygninger er uden tvivl opført bl.a. for pengegaver ofret ved Helene kilden. I
1475 fik kirken en gotisk altertavle skåret i Lübeck eller af en lybsk mester i Danmark. Under
sandflugten blev altertavlen slemt beskadiget og i 1740 erstattet af et maleri. Altertavlen kom
senere på nationalmuseet. Efter en restaurering kom altertavlen tilbage til kirken i 1937.
Kirken var nær blevet nedrevet, da sandet i 1717 nåede tagskægget. Dette ville Frederik IV ikke
tillade. Han satte soldater til at fjerne sandet fra kirken. Da alle huse og gårde rundt om kirken
efterhånden blev revet ned og flyttet til andre områder, kom kirken til at ligge ensomt og smukt,
som vi ser den i dag.

Altertavlen

Epipactis helleborine ssp. helleborine

Nikkende Hullæbe Epipactis phyllanthes

Lokalitet 3 – Fra Bækkebro til Jydelinien i skoven
Her gik vi ind ad Bækkebrovej og drejede til venstre ind på Jydelinien. Her så vi
Alm. Agermåne
Vellugtende Agermåne
Hvas Randfrø
Småblomstret Balsamin
Skov-Hullæbe
Nikkende Hullæbe

Agrimonia eupatoria
Agrimonia procera
Torilis japonica
Impatiens parviflora
Epipactis helleborine ssp. helleborine
Epipactis phyllanthes

Der var mange Hullæber langs Jydelinien. Det blev diskuteret livligt, om det var Nikkende- eller SkovHullæbe. Der var diset, så det var ikke let at få gode billeder.
Der var stor spredning i flokken. Nogle fortsatte til ruinen, hvor vi skulle spise frokost. De fleste gik
tilbage til bilerne og kørte dertil.
Lokalitet 4 – Frokoststop ved Asserbo slotsruin
Asserbo kloster blev bygget af Biskop Absalon i 1100-tallet. En tid husede klosteret munke af
Karteuserordene. De opgav dog stedet efter få år. Det blev solgt til Sorø kloster, for senere at
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blive solgt videre til adelen. Kongehuset overtog Asserbo, som nu blev et slot. I slutningen af
1600-tallet begyndte flyvesandet at ødelægge gårdens marker, og i begyndelsen af 1700-tallet
brændte gården. Det blev forladt, og bønderne i omegnen har hentet sten derfra til deres egne
bygninger. I 1849 blev det udgravet af Frederik VII. I 1972 blev ruinen restaureret og
voldgravene genskabt.
Vi gik hen ad Ridebrovej til den gamle lergrav med de drabelige skrænter. Der er en sø i midten af
lergraven. Der var opstillet flere ”shelters”. Der var trapper, så man kunne overnatte nede eller oppe.
Her spiste vi frokost næsten i tørvejr. Den lerede jord var våd af alt den regn og utrolig glat og klistret.
Også her langs vej og sti var der mange bitte små Kantareller og andre svampe.
Stor Andemad
Nikkende Hullæbe
Vellugtende Agermåne
Skov-Fladbælg
Frøbid
Brungul Rørhat
Peber-Rørhat
Kantareller

Spirodela polyrhiza
Epipactis phyllanthes
Agrimonia procera
Lathyrus sylvestris
Hydrocharis morsus-ranae
Suillus luteus
Calciporus piperatus
Cantharéllus cibárius

I nærheden af ruinen havde nogen set en sjælden plante, der stammer fra Nordamerika. Det var
Laksebær

Rubus spectabilis

Lokalitet 5 – Stængehus
Vi parkerede på den store parkeringsplads og gik op ad en skovvej, måske i Troldesporet.
Kirtel-Øjentrøst
Sand-Frøstjerne
Alm. Pimpinelle
Enblomstret Vintergrøn
Kløvplade

I skoven ved Stængehus

Euphrasia stricta var. brevipila
Thalictrum minus ssp. arenarium
Pimpinella saxifraga ssp. saxifraga
Moneses uniflora
Berteroa incana

Enblomstret Vintergrøn Moneses uniflora
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Vi gik tilbage og ned mod stranden, hvor vi drejede til venstre indenfor klitterne. Her fandt vi den lille
sø, der ligger nedenfor huset ved Stængehus.

Liden Vintergrøn Pyrola minor

Nyse-Røllike
Kattehale
Alm. Fredløs
Trenervet Snerre
Smalbladet Høgeurt
Alm. Bakketidsel
Liden Vintergrøn
Ensidig Vintergrøn
Klit-Vintergrøn
Mose-Vintergrøn

Alm. Bakketidsel Carlina vulgaris ssp. vulgaris

Achillea ptarmica var. ptarmica
Lythrum salicaria
Lysimachia vulgaris
Galium boreale
Hieracium sekt. Hieracioides
Carlina vulgaris ssp. vulgaris
Pyrola minor
Orthilia secunda
Pyrola rotundifolia ssp. maritima
Pyrola rotundifolia ssp. rotundifolia

Fra den lille sø gik vi tilbage over et meget ujævnt stykke. Her havde de fældet træer og buske. De
mange grene og rødder lå hulter til bulter. Der var også en grøft, vi skulle hoppe over.
Lokalitet 6 – Melby Overdrev
Melby Overdrev var oprindeligt et fællesareal for omegnens bønder, der brugte det som
græsning for både får og kreaturer, selvom man sagde, at græsset var så kort, at gråspurvene
måtte ligge på knæ. Overdrevet er med sine forskellige klit- og hedetyper, fattigkær m.m.
levested for mange sjældne planter, fugle og insekter. I 1887 blev dette store område, solgt til
staten for at bruges til skydeterræn. Heldigvis, for dermed blev området bevaret intakt og ikke
udstykket til sommerhusgrunde. Nu skydes der ikke mere på området. Det er offentligt
tilgængeligt hele året rundt. Det er et stort smukt overdrev med Lyng, Porse og andre
spændende planter. Der er store klitter langs stranden. Vi gik ind på overdrevet og fandt bl.a.
Hedelyng
Spids Øjentrøst
Alm Pimpinelle
Hare-Kløver

Calluna vulgaris
Euphrasia stricta var. stricta
Pimpinella saxifraga ssp. saxifraga
Trifolium arvense
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Blåmunke
Mose-Pors
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Galium verum ssp. verum
Ononis spinosa ssp. maritima
Berteroa incana
Thymus serpyllum ssp. serpyllum
Helichrysum arenarium
Jasione montana
Myrica gale

Og vi kom til den fugtige lavning, som er en lille højmose. Her på højen ved siden af højmosen holder
dagdriverbanden altid kaffepause.
Her kiggede vi på orkide-standere fra forårets blomstring
Sump-Hullæbe
Plettet Gøgeurt
Bakke-Gøgelilje
Kødfarvet Gøgeurt
Klokkelyng

Klokkelyng Erica tetralix

Epipactis palustris
Dactylorhiza maculata ssp. maculata
Platanthera bifolia ssp. bifolia
Dactylorhiza incarnata var. incarnata
Erica tetralix

Djævelsbid Succisa pratensis

Ved en anden høj, hvor der førhen var set Månerude, var græsset så højt, at alt andet var kvalt. Vi
spredte os ud over hele dette store område, for at se så meget som muligt.
Alm. Hjertegræs
Alm. Rundbælg
Hede-Melbærris
Djævelsbid
Alm. Mælkeurt
Håret Høgeurt
Bakke-Nellike
Læge-Oksetunge
Alm. Slangehoved
Smuk Perikon
Lyng-Øjentrøst

Briza media
Anthylllis vulneraria ssp. carpatica
Arctostaphylos uva-ursi
Succisa pratensis
Polygala vulgaris
Pilosella officinarum ssp. officinarum
Dianthus deltoides
Anchusa officinalis
Echium vulgare
Hypericum pulchrum
Euphrasia micrantha
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Melby Overdrev var et dejligt sted, og solen skinnede. Der var tid til en øl på cafeen overfor
parkeringspladsen, før vi kørte hjem til aftensmaden.
Vi fik dejlige stegte ribben med bagte kartofler, majskolber, pasta, blomkålsalat, brød og smør. Alt
sammen var velsmagende og delikat. Der var bare for lidt mad på bordet. Derfor tog det for lang tid, før
de sidste fik noget at spise.

Middagen nydes udenfor

Lokalitet 7 – Aftentur til Heatherhill
Heatherhill er nogle herlige lyngklædte bakker på Sjællands nordkyst. De markante bakker
blev dannet ved den sidste istid. Navnet Heatherhill (lyngbakke) stammer fra den ejendom, der
udgør størstedelen af området. Det var tidligere sommerresidens for den velhavende engelske
direktør Vincent og hans familie. I 1947 medvirkede de til at sikre området og dets natur mod
udstykning. Fredningen sikrer, at det ikke bliver til sommerhusgrunde. Her kan vi se og opleve,
hvordan nordkysten har set ud.
Der var ikke skyggen af måneruder, hvor vi tidligere i 2004 har set dem. Der var alt for tilgroet.

Alm. Månerude Botrychium lunaria(2004)

Kamillebladet Månerude Botrychium matricariifolium(2004)
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Euphrasia stricta var. brevipila
Thymus serpyllum ssp. serpyllum
Calluna vulgaris
Empetrum nigrum ssp. nigrum
Campanula rotundifolia ssp. rotundifolia
Cirsium acaule
Dianthus superbus

En familie med en lille hidsigt gøende hund, kom gående over bakkerne ind blandt fårene. Hunden trak
voldsomt i snoren. Alle moderfårene rejste hovederne og vendte front mod familien, mens de advarede
deres lam. Til sidst blev fårene truende, og familien måtte fortrække med deres rasende hund. Den sidste
dame sprang for livet, da et af moderfårene tabte tålmodigheden og løb efter hende.

Får på bakken

Nede på stranden

Stranden var fuld af rullesten. I vandet i den nedgående sol stod to mænd i vand til livet og fiskede Makrel.
Efter en tur langs vandet sluttede vi på den anden side af vejen. Fra bænken på toppen af Studebjerg så vi
de sidste stråler af solen.

Solnedgang over Heatherhill

Strand-Nellike Dianthus superbus
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Lørdag den 7. august
Den samme gode økologiske morgenmadsbuffet. Igen venten på at madpakkevognen blev kørt frem, så vi
kunne nå at smøre madpakkerne og være færdige til kl. 9.
Lokalitet 8 – P. plads ved Enghavehus på Helsingevej i Gribskov
Peter W. satte os af ved parkeringspladsen og kørte hen til Kagerup st. Han skulle hente de endagsdeltagere, som var kommet med toget for at være med om lørdagen. Der var også kommet deltagere i biler,
så vi blev rigtig mange.

Der ventes på Peter og på endagsdeltagere

Da alle var samlet, gik vi over vejen og ind i skoven mod Gribsø.

Klatrende Lærkespore Ceratocapnos claviculata

Klatrende Lærkespore
Blåtop
Bjerg-Rørhvene
Mose-Bunke
Alm. Hvene
Bølget Bunke
Mellembrudt Star

Store Gribsø

Ceratocapnos claviculata
Molinia caerulea
Calamagrostis epigejos
Deschampsia cespitosa ssp. cespitosa
Agrostis capillaris
Deschampsia flexuosa ssp. flexuosa
Carex divulsa ssp. leersii
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Store Gribsø – 8a
Ifølge et sagn er Store Gribsø uden bund, og søens opståen skyldes guds vrede. På stedet lå der et
nonnekloster, men nonnerne interesserede sig mere for klosterbrødrene i Esrum end for Vorherre.
Derfor åbnede jorden sig og slugte klostret og alle dets synder. I stille aftener kan man høre klokker
ringe fra dybet. Store Gribsø ser bundløs ud. Det skyldes at søen er sur og har et meget stort
indhold af humusstoffer, dvs. delvist omsatte organiske stoffer i meget små partikler, som i større
mængder farver vandet brunt. Derfor er det umuligt at skimte søens bund, 11 meter nede.
Nælde-Silke
Gul Åkande
Tørst
Vandnavle
Gul Iris

Cuscuta europaea ssp. europaea
Nuphar lutea
Frangula alnus
Hydrocotyle vulgaris
Iris pseudacorus

Vi gik videre mod Lille Gribsø.

Nælde-Silke Cuscuta europaea ssp. europaea Hvid Næbfrø Rhynchospora alba

Rundbladet Soldug Drosera rotundifolia

Tredelt Egebregne
Skov-Star
Akselblomstret Star
Pille-Star
Bleg Star
Hare-Star

Gymnocarpium dryopteris
Carex sylvatica
Carex remota
Carex pilulifera
Carex pallescens
Carex ovalis

Troldsmør

Fuligo septica

Vi kom igennem et lille mosehul
Rundbladet Soldug
Alm. Tranebær
Alm. Mosebølle
Smalbladet Kæruld
Kragefod

Drosera rotundifolia
Vaccinium oxycoccos
Vaccinium uliginosum ssp. uliginosum
Eriophorum angustifolium ssp. angustifolium
Comarum palustre
Side 13

Højsommerekskursion

Tisvilde 2010

Hvid Næbfrø

Rhynchospora alba

Dansk Vandrelaugs varde - 8b
Den 18. maj 1930 blev Dansk Vandrelaug stiftet. Det skete på en bakke nord for Lille Gribsø. Her lagde 30
vandrere hver sin medbragte sten som en varde. Varden vokser lidt hvert år, da det er blevet en tradition, at
man har sten med, når man har tur til varden.

Dansk Vandrelaugs varde
Lille Gribsø - 8c
I 1996 fjernede man Birk og Rødgran fra den næsten helt tilgroede Lille Gribsø, der egentlig er en
højmose. Med lys og luft vender de oprindelige planterne langsomt tilbage.
Vi gik fra Lille Gribsø ad snørklede tilgroede stier. Videre hen ad et lige stykke vej og derefter af flere små
spændende stier.

Alm. Ulvefod Lycopodium clavatum ssp. clavatum
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Gnaphalium sylvaticum
Equisetum sylvaticum
Linum catharticum
Lycopodium clavatum ssp. clavatum
Euphrasia

Guldsmedene fløj om ørerne på os ved en lille grøft.
Slank Blærerod
Glanskapslet Siv

Utricularia australis
Juncus articulatus var. articulatus

Slank Blærerod Utricularia australis

Frokost i solskin på den gravhøj der kaldes ”Mor Gribs Hule”.
Sagnet fortæller at gravkammeret var bolig for den navnkundige troldkvinde ”Mor Grib”.
Hun fløjtede på de vejfarende – og hendes sønner dræbte dem, når de for vild. Der er mange sagn
knyttet til Gribskov, og det er ikke tilfældigt, for vi befinder os i Nordsjællands gamle kulsvierland.
Om nætterne ulmede milerne i skoven. Tre døgn tog det at forvandle ved til trækul. Dag og nat
måtte kulsvierne røgte deres miler. Derfor er det ikke svært at forestille sig, at der var grobund for
fortællinger og overleveringer.

Frokostpausen nydes i det gode vejr og Thomas uden sandaler

Side 15

Højsommerekskursion

Tisvilde 2010

Lokalitet 9 – P. plads i krydset Gadevangsvej og Fruebjergvej ved Bomvej
Op ad Havrebakkevej til højre ad Holmevej til Nydam høeng.
Nydam høeng - I 1996 blev den tilgroede høeng slået for første gang i mange år. Det var på
initiativ af en ildsjæl - Henrik Jørgensen. Den er blevet slået hvert år siden af Strøgårdsvang
Høslætlaug. Den er nu blevet til en dejlig eng med mange blomster og med et rigt dyre, - fugle, - og
insektliv. I URT’s Temanummer – Høenge i Danmark, juni 2005, beskrives Nydam- og andre
høenge.

Nydam høeng

Der var ikke så mange blomster på engen. Det var ikke så længe siden, den var blevet slået, og alt høet var
kørt væk. Men der var flere planter, som blomstrede igen på det flotte lysåbne engområde.
Kål-Tidsel
Trævlekrone
Skavgræs
Alm. Vand-Mynte
Gul Fladbælg
Skov-Abild

Trævlekrone Lychnis flos-cuculi

Cirsium oleraceum
Lychnis flos-cuculi
Equisetum hyemale
Mentha aquatica ssp. aquatica
Lathyrus pratensis
Malus sylvestris

Leverurt Parnassia palustris
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Juncus articulatus var. articulatus
Veronica beccabunga

Vi gik en anden vej derfra. Der var ikke stier, men krat, tykning og grøfter. Man kunne ikke se, hvor de
forangående var blevet af. Det tog lang tid før holdet var samlet, og vi kunne køre til det næste sted.
Lokalitet 10 – Lille Lyngby Mose
Parkering ved Lille Lyngby Kirke i solskin.
Lille Lyngby Mose er en mosaik af forskellige biotoper. En kvægafgræsset fugtig eng, en sø og
”lunden” der en blandet løvskov af dels ask og dels sumpet skov af rød-el. Selve mosen består af
afgræssede græsenge/høsletenge, af afgræssede mere eller mindre våde kærpartier, tilvoksede nu
våde tørvegrave og en ret dyb vandfyldt tørvegrav. Desuden findes ”Bjerget”, der er en tilplantet
sandbakke i den nordlige del af området og ”Alten”, der er en større afgræsset overdrevsbakke. I
1989 blev området fredet, og der blev indført adgangsforbud på arealerne nord og øst for ”Bjerget”
og ”Alten” og engene syd herfor. Resten af området er privat ejet. Derfor er der normalt ikke
offentlig adgang til området. Man kan dog følge en sti, der starter i Lille Lyngby. Stien følger
kysten langs søen mod øst gennem ”Lunden” og forsætter ud til ”Bjerget”. Her er et rigt fugleliv
med bl.a. Fiske- og Havørne.
Vi gik ud ad Hulvejen gennem et led forbi Aberdeen Angus kalve og kvier, gennem flere led og ud på
markerne. Her gik der en flok køer i den ene side, så vi gik i den anden side, til vi nåede et rigkær ude midt
i marken. De sidste nåede ikke med, for tyren kom og demonstrerede sit ejerskab til området. Den fnyste
og sparkede jord bagud. Resten af holdet turde ikke gå forbi den, så de gik tilbage.

Lille Lyngby Mose

Kattehale
Alm. Fredløs
Vandnavle
Djævelsbid
Bukkeblad
Leverurt

Lythrum salicaria
Lysimachia vulgaris
Hydrocotyle vulgaris
Succisa pratensis
Menyanthes trifoliata
Parnassia palustris
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Kragefod
Sump-Hullæbe
Kødfarvet Gøgeurt
Trævlekrone
Vejbred-Skeblad
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Lycopus europaeus
Ranunculus lingua
Comarum palustre
Epipactis palustris
Dactylorhiza incarnata var. incarnata
Lychnis flos-cuculi
Alisma plantago-aquatica

Vi gik hen for se stedet, hvor Pukkellæbe vokser, men det var desværre for sent på året til at finde den.
På tilbagevejen gik vi i vandkanten, for nu gik tyren og alle køerne på den sti, vi var gået ud ad.
Tusindstråle

Telekia speciosa

Aftensmaden bestod af oksekød, krydret salat med kål og rødløg, pastasalat, brød, små kartofler og sovs.
Senere sad vi i gården med rødvin og snakkede om det gode vejr, vi havde haft hele dagen, og om alt det vi
havde set. Inde i et sidelokale viste Birte billeder fra turen til Azorerne.
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Søndag den 8. august
Gråt, overskyet og regn
Morgenmaden var som de andre dage god, men der var flere grupper denne morgen. Der var også et hold
bryllupsgæster, så der var trængsel i lokalerne. Det var svært for personalet at finde en plads til vognen
med pålæg, brød og madpapir. Det lykkedes til sidst, og vi blev færdige om end lidt forsinkede.
Det var sidste dag, så der var et puslespil med at få anbragt bagagen plus de togrejsendes bagage i bilerne.
Da der også manglede nøgler, gik der tid med at få det hele i orden.

Klar til afgang

Bastrup Slotsruin

Lokalitet 11 – Bastrup slotsruin P. plads ved Bastrup Slotsruin
Bastruptårnet, også kaldet Bastrup Stenhus eller Bastrup Ruin er en middelalderruin beliggende
ca. 50 meter nord for Bastrup sø. Da kildematerialet om tårnet er meget sparsomt, vides der ikke
meget om bygherren. Det menes, at tårnet blev bygget i første halvdel af 1100-tallet af Ebbe
Skjalmsen, også kaldet Ebbe de Bastetorp, en halvbror til biskop Absalon. Tårnet har en udvendig
diameter på 21 m, og det indre rum måler 8,5 m. Et stolpehul i midten viser, at loftet i det nederste
rum blev båret af et stråleformet system af bjælker - støttet af en stor midterstolpe. Hvor højt tårnet
var, er ikke let at sige, men mindst to stokværk over kælderrummet har der nok været. Adgangen til
tårnet var i andet stokværk. En trappe på tårnets yderside førte op til indgangen.

Udsigten fra Bastrup slotsruin

Murrude Asplenium ruta-muraria
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Mørk Kongelys
Alm. Sæbeurt
Læge Oksetunge
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Asplenium ruta-muraria
Verbascum nigrum
Saponaria officinalis
Anchusa officinalis

Lokalitet 12 – Nymølle
Langs vejen i nærheden af Nymølle, skulle vi se efter Foldfrø. Der hvor Foldfrø før har kantet cykelstien i
massevis, var der slået tæt og grundigt. Der var kun nogle små eksemplarer, der forsøgte at komme op
igen. Vi gik på skovskrænterne for at se, om der var nogen planter der.

Foldfrø Laserpitium latifolium

Foldfrø
Alm. Merian
Læge-Baldrian

Laserpitium latifolium
Origanum vulgare
Valeriana officinalis

Så åbnede sluserne sig og regnen væltede ned. Vi skyndte os hen til bilerne for at komme i tørvejr.
Lokalitet 13 – Småsøerne
Parkeringspladsen var blevet flyttet. Det var svært at finde den i det tætte mørke regnvejr.
Vi tog regntøjet på og paraplyerne med. Først så vi en bakke, som var et dejligt overdrev med mange
planter og en hel del vinbjergsnegle, som vistnok var på frierfødder.
Vinbjergsnegl
Due-Skabiose
Dunet Vejbred
Alm. Kællingetand
Alm. Slangehoved

Helix pomatia
Scabiosa columbaria
Plantago media
Lotus corniculatus
Echium vulgare

Vi klatrede over hegnet, mens Peter W. holdt trådene nede, og gik ud på engen. Her plejede der at gå køer,
men nu var der højt vådt græs. Vi balancerede med paraplyer og notesbøger. Fotografiapparatet blev inden
for tøjet, så det ikke blev ødelagt af regnen.
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Engen hedder egentlig småsøerne. Den udgør en del af Mølleå-tunneldalen, som strækker sig fra
Øresundskysten over Furesø, Farum Sø, Bastrup Sø til Buresø. Dalen er udgravet af smeltevandet
under isen, mens iskanten i slutningen af sidste istid stod øst for Slangerup. Vandskellet er en lille
bakke i dalbunden, der skråner i hver sin retning. Det regnvand der falder på engen løber derfor
hver sin vej. Mod øst løber det gennem Bastrup sø og videre gennem Mølleåen, ca. 20 km. til
Øresund. Mod vest løber vandet gennem Buresø, til Græse å og Værebro å og videre til Roskilde
fjord, i alt ca. 30 km.

Småsøerne i Regnvejr

Kattehale
Alm. Mjødurt
Kødfarvet Gøgeurt
Alm. Skjolddrager
Melet Kodriver
Hjortetrøst
Alm. Fredløs
Vand-Mynte
Kær-Svovlrod
Maj-Gøgeurt
Vinget Perikon

Nogle få trodser vejrguderne

Lythrum salicaria
Filipendula ulmaria
Dactylorhiza incarnata var. incarnata
Scutellaria galericulata
Primula farinosa
Eupatorium cannabinum
Lysimachia vulgaris
Mentha aquatica ssp. aquatica
Peucedanum palustre
Dactylorhiza majalis ssp. majalis
Hypericum tetrapterum

Det regnede meget. Nogen prøvede at finde læ under træerne. Vi var meget våde, da vi gik tilbage til
bilerne for at køre til Færgegården.
Frokoststop ved Færgegården
.
Her skulle vi spise vores madpakker. Lokalet med borde og bænke, hvor man plejer at sidde, var fyldt op
med andre grupper. Vi fik heldigvis lov til at være i værkstedet og var glade for at være i tørvejr.
Mens vi spiste frokost, var der et leben udenfor. Det var ”Post Danmark” cykelløbet, der kørte forbi. Vi var
ude for at tage billeder, da alle cykelrytterne suste om hjørnet og ind på broen. Det var et stort menageri
med masser af reklamer, ledsage-biler og andet gøgl.
Fra gammel tid har færgeoverfarten over Roskilde Fjord været et vigtigt forbindelsesled mellem
Horns Herred og det nordøstlige Sjælland. Overfarten blev benyttet af hoffet, når de kongelige
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skulle til og fra krongodset ved slottet i Jægerspris. Færgefarten ophørte, da Kronprins Frederiks
Bro stod færdig i 1868. Nu er Færgegården egnsmuseum med skiftende udstillinger.

Frokost i tørvejr i Færgegårdens værksted

Lokalitet 14 – Vænget ved Jægerspris
Strandenge nord for Færgelunden på østsiden af Horns Herred.
Ved vejen
Tornet Salat
Rank Vejsennep
Hundepersille
Læge-Oksetunge
Mirabel
Ungarsk Vejsennep
Eng-Rødtop

Lav Hindebæger Limonium humile

Lactuca serriola
Sisymbrium officinale
Aethusa cynapium
Anchusa officinalis
Prunus serasifera
Sisymbrium altissimum
Odontites vulgaris

En anelse vådt i Vænget
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På strandengen
Jordbær-Kløver
Strand-Kogleaks
Strand-Svingel
Alm. Strandmalurt
Harril
Smalbladet Kællingetand
Strandasters
Lav Hindebæger
Strand-Trehage
Læge-Kokleare
Vingefrøet Hindeknæ
Kødet Hindeknæ
Sandkryb
Strand-Vejbred

Trifolium fragiferum
Schoenoplectus maritimus
Festuca arundinacea var. arundinacea
Seriphidium maritimum ssp. maritimum
Juncus gerardii ssp. gerardii
Lotus glaber
Tripolium vulgare
Limonium humile
Triglochin maritima
Cochlearia officinalis ssp. officinalis
Spergularia media
Spergularia salina
Glaux maritima
Plantago maritima ssp. maritima

Det regnede på strandengen. Vi var formummede i regntøj og med paraplyerne slået op. Notesbøgerne blev
våde, og siderne blev lasede.
Her sluttede Højsommerekskursionen. Vi var ikke så mange til sidst. Flere havde givet op og var kørt hjem
på grund af alt for meget regn den sidste dag. Før vi sagde farvel til hinanden, byttede vi lidt om i de
tilbageværende biler, for at ingen skulle køre for store omveje. Nogle skulle tilbage til Helene centret og
andre skulle til S-toget i Frederikssund. De sidste skulle bare hjem i tørvejr.
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14.

Frokost Stop
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Latinske navne

Danske navne

*Lokaliteter med kun et kort stop

Acer campestre
Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Achillea millefolium ssp. millefolium
Achillea ptarmica var. ptarmica
Acorus calamus
Actaea spicata
Aegopodium podagraria
Aesculus hippocastanum
Aethusa cynapium
Agrimonia eupatoria
Agrimonia procera
Agrostis capillaris
Agrostis gigantea
Agrostis stolonifera
Agrostis vinealis
Alisma plantago-aquatica
Alliaria petiolata
Allium oleraceum
Alopecurus pratensis ssp. pratensis
Ammophila arenaria
Anchusa officinalis
Anemone nemorosa
Angelica sylvestris
Anthoxanthum odoratum
Anthriscus sylvestris
Anthylllis vulneraria ssp. carpatica
Arabis glabra
Arctium lappa

Navr
Spids-Løn
Ahorn
Alm. Røllike
Nyse-Røllike
Kalmus
Alm. Druemunke
Skvalderkål
Alm. Hestekastanie
Hundepersille
Alm. Agermåne
Vellugtende Agermåne
Alm. Hvene
Stortoppet Hvene
Krybhvene
Sand-Hvene
Vejbred-Skeblad
Løgkarse
Vild løg
Eng-Rævehale
Sand-Hjælme
Læge-Oksetunge
Hvid Anemone
Angelik
Vellugtende Gulaks
Vild-Kørvel
Alm. Rundbælg
Tårnurt
Glat Burre

1
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Latinske navne

Danske navne

Arctium tomentosum
Arctostaphylos uva-ursi
Argentina anserina ssp. anserina
Armeria maritima ssp. elongata
Arrhenatherum elatius
Artemisia campestris ssp. campestris
Artemisia vulgaris var. vulgaris
Asplenium ruta-muraria
Athyrium filix-femina
Atriplex littoralis
Atriplex prostrata
Ballota nigra ssp. nigra
Bellis perennis
Berberis vulgaris
Berteroa incana
Betula pendula
Betula pubescens ssp. pubescens
Brachypodium sylvaticum
Briza media
Butomus umbellatus
Cakile maritima
Calamagrostis canescens
Calamagrostis epigejos
Calluna vulgaris
Caltha palustris ssp. palustris
Calystegia sepium ssp. sepium
Campanula rapunculoides
Campanula rotundifolia ssp. rotundifolia
Campanula trachelium

Filtet Burre
Hede-Melbærris
Alm. GåsePotentil
Engelskgræs
Draphavre
Mark-Bynke
Grå-Bynke
Murrude
Alm. Fjerbregne
Strand-Mælde
Spyd-Mælde
Rød Tandbæger
Tusindfryd
Alm. Berberis
Kløvplade
Vorte-Birk
Dun-Birk
Skov-Stilkaks
Alm. Hjertegræs
Brudelys
Strandsennep
Eng-Rørhvene
Bjerg-Rørhvene
Hedelyng
Eng-Kabbeleje
Gærde-Snerle
Ensidig-Klokke
Liden Klokke
Nælde-Klokke

*Lokaliteter med kun et kort stop
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Latinske navne

Danske navne

Capsella bursa-pastoris
Carduus crispus
Carex arenaria
Carex canescens
Carex dioica
Carex disticha
Carex divulsa ssp. leersii
Carex echinata
Carex elata ssp. elata
Carex extensa
Carex flacca
Carex hirta
Carex lasiocarpa
Carex lepidocarpa ssp. lepidocarpa
Carex nigra var. nigra
Carex nigra var. recta
Carex ovalis
Carex pallescens
Carex panicea
Carex pilulifera
Carex pseudocyperus
Carex remota
Carex rostrata
Carex sylvatica
Carex vesicaria
Carex viridula var. viridula
Carlina vulgaris ssp. vulgaris
Carpinus betulus
Carum carvi

Hyrdetaske
Kruset tidsel
Sand-Star
Grå Star
Tvebo Star (hun)
Toradet Star
Mellembrudt Star
Stjerne-Star
Stiv Star
Udspilet Star
Blågrøn Star
Håret Star
Tråd-Star
Krognæb-Star
Alm. Star
Knold Star
Hare-Star
Bleg Star
Hirse-Star
Pille-Star
Knippe-Star
Akselblomstret Star
Næb-Star
Skov-Star
Blære-Star
Dværg-Star
Bakketidsel
Avnbøg
Kommen

*Lokaliteter med kun et kort stop
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Latinske navne

Danske navne

*Lokaliteter med kun et kort stop

Centaurea jacea
Centaurea scabiosa
Centaurium erythraea var. erythraea
Centaurium pulchellum
Cerastium fontanum ssp. vulgare
Ceratocapnos claviculata
Chaerophyllum temulum
Chelidonium majus
Chimaphila umbellata
Cichorium intybus
Circaea lutetiana
Cirsium acaule
Cirsium arvense
Cirsium oleraceum
Cirsium palustre
Cirsium vulgare
Clematis vitalba
Cochlearia officinalis ssp. officinalis
Comarum palustre
Conium maculatum
Convolvulus arvensis
Conyza canadensis
Corylus avellana
Corynephorus canescens
Crambe maritima
Crassula helmsii
Crepis capillaris
Cuscuta europaea ssp. europaea
Cynosurus cristatus

Alm- Knopurt
Stor Knopurt
Mark-Tusindgylden
Liden Tusindgylden
Alm. Hønsetarm
Klatrende Lærkespore
Alm. Hulsvøb
Svaleurt
Skærmvintergrøn
Cikorie
Dunet Steffensurt
Lav Tidsel
Ager-Tidsel
Kål-Tidsel
Kær-Tidsel
Horse-Tidsel
Alm. Skovranke
Læge-Kokleare
Kragefod
Skarntyde
Ager-Snerle
Canadisk Bakkestjerne
Hassel
Sandskæg
Strandkål
New Zealandsk Korsarve
Grøn Høgeskæg
Nælde-Silke
Alm. Kamgræs

1
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Latinske navne

Danske navne

*Lokaliteter med kun et kort stop

Cytisus scoparius
Dactylis glomerata
Dactylis glomerata ssp. lobata
Dactylorhiza incarnata var. incarnata
Dactylorhiza maculata ssp. maculata
Dactylorhiza majalis
Danthonia decumbens
Daucus carota ssp. carota
Deschampsia cespitosa ssp. cespitosa
Deschampsia flexuosa ssp. flexuosa
Dianthus deltoides
Dianthus superbus
Drosera rotundifolia
Dryopteris carthusiana
Dryopteris dilatata
Dryopteris filix-mas
Echinochloa crus-galli
Echium vulgare
Eleocharis quinqueflora
Empetrum nigrum ssp. nigrum
Epilobium angustifolium
Epilobium hirsutum
Epilobium montanum
Epilobium palustre
Epilobium parviflorum
Epipactis helleborine ssp. helleborine
Epipactis palustris
Epipactis phyllanthes
Equesitum sylvaticum

Gyvel
Alm. Hundegræs
Skov-Hundegræs
Kødfarvet Gøgeurt
Plettet Gøgeurt
Maj-Gøgeurt
Tandbælg
Vild Gulerod
Mose-Bunke
Bølget Bunke
Bakke-Nellike
Strand-Nellike
Rundbladet Soldug
Smalbladet Mangeløv
Bredbladet Mangeløv
Alm. Mangeløv
Alm. Hanespore
Alm. Slangehoved
Fåblomstret Kogleaks
Alm. Revling
Gederams
Lådden Dueurt
Glat Dueurt
Kær-Dueurt
Dunet Dueurt
Skov-Hullæbe
Sump-Hullæbe
Nikkende hullæbe
Skov-Padderok
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Latinske navne

Danske navne

Equisetum arvense ssp. arvense
Equisetum fluviatile
Equisetum hyemale
Equisetum palustre
Erica tetralix
Erigeron acer ssp. acer
Eriophorum angustifolium ssp.
angustifolium
Eriophorum latifolium
Eriophorum vaginatum
Erodium cicutarium
Eupatorium cannabinum
Euphorbia peplus
Euphrasia micrantha
Euphrasia nemorosa
Euphrasia stricta var. brevipila
Euphrasia stricta var. stricta
Fagus sylvatica
Fallopia convolvulus
Festuca arundinacea var. arundinacea
Festuca gigantea
Festuca rubra ssp. rubra
Filipendula ulmaria
Fragaria vesca
Fragaria xananassa
Frangula alnus
Fraxinus excelsior
Galeopsis bifida
Galeopsis tetrahit

Ager-Padderok
Dynd-Padderok
Skavgræs
Kær-Padderok
Klokkelyng
Bitter Bakkestjerne
Smalbladet Kæruld

*Lokaliteter med kun et kort stop
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Bredbladet Kæruld
Tue-Kæruld
Hejrenæb
Hjortetrøst
Gaffel-Vortemælk
Lyng-Øjentrøst
Kort Øjentrøst
Kirtel-Øjentrøst
Spids Øjentrøst
Bøg
Snerle-Pileurt
Strand-Svingel
Kæmpe-Svingel
Rød Svingel
Alm. Mjødurt
Skov-Jordbær
Have-Jordbær
Tørst
Ask
Skov-Hanekro
Alm. Hanekro
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Latinske navne

Danske navne

*Lokaliteter med kun et kort stop

Galium aparine
Galium boreale
Galium mollugo
Galium odoratum
Galium palustre ssp. palustre
Galium saxatile
Galium uliginosum
Galium verum ssp. verum
Geranium pratense
Geranium pusillum
Geranium robertianum var. robertianum
Geranium sanguineum
Geum rivale
Geum urbanum
Glaux maritima
Glechoma hederacea
Glyceria maxima
Gnaphalium sylvaticum
Goodyera repens
Gymnocarpium dryopteris
Helichrysum arenarium
Helictotrichon pratensis
Heracleum mantegazzianum
Heracleum sphondylium ssp.
sphondylium
Herniaria glabra
Hesperis matronalis
Hieracium sekt. Hieracioides
Hippophaë rhamnoides

Burre-Snerre
Trenervet Snerre
Hvid Snerre
Skovmærke
Kær-Snerre
Lyng-Snerre
Sump-Snerre
Gul Snerre
Eng-Storkenæb
Liden Storkenæb
Stinkende Storkenæb
Blodrød Storkenæb
Eng-Nellikerod
Feber-Nellikerod
Sandkryb
Korsknap
Høj Sødgræs
Rank-Evighedsblomst
Knærod
Tredelt Egebregne
Gul Evighedsblomst
Eng-Havre
Kæmpe-Bjørneklo
Alm. Bjørneklo

1

Brudurt
Vellugtende Aftenstjerne
Smalbladet Høgeurt
Havtorn
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Latinske navne

Danske navne

*Lokaliteter med kun et kort stop

Holcus lanatus
Honckenya peploides ssp. peploides
Hydrocharis morsus-ranae
Hydrocotyle vulgaris
Hypericum maculatum ssp. maculatum
Hypericum perforatum
Hypericum pulchrum
Hypericum tetrapterum
Hypochoeris radicata
Impatiens parviflora
Inula helenium
Iris pseudacorus
Jasione montana
Juncus articulatus var. articulatus
Juncus bufonius
Juncus conglomeratus
Juncus effusus
Juncus gerardii ssp. gerardii
Juncus squarrosus
Juniperus communis ssp. communis
Knautia arvensis
Lactuca serriola
Lamium album
Lapsana communis
Larix decidua
Laserpitium latifolium
Lathyrus japonicus ssp. maritimus
Lathyrus linifolius
Lathyrus pratensis

Fløjlsgræs
Alm. Strandarve
Frøbid
Vandnavle
Kantet Perikon
Prikbladet Perikon
Smuk Perikon
Vinget Perikon
Alm. Kongepen
Småblomstret Balsamin
Læge-Alant
Gul Iris
Blåmunke
Glanskapslet Siv
Tudse-Siv
Knop-Siv
Lyse-Siv
Harril
Børste-Siv
Enebær
Blåhat
Tornet Salat
Døvnælde
Haremad
Europæisk Lærk
Foldfrø
Strand- Fladbælg
Krat-Fladbælg
Gul Fladbælg
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Latinske navne
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*Lokaliteter med kun et kort stop

Lathyrus sylvestris
Lemna minor
Leontodon autumnalis var. autumnalis
Leymus arenarius
Limonium humile
Linaria vulgaris
Linnaea borealis
Linum catharticum
Lolium perenne
Lonicera periclymenum
Lonicera xylosteum
Lotus corniculatus
Lotus glaber
Luzula multiflora ssp. multiflora
Luzula pilosa
Lychnis flos-cuculi
Lycium barbarum
Lycopodium clavatum ssp. clavatum
Lycopus europaeus
Lysimachia thyrsiflora
Lysimachia vulgaris
Lythrum salicaria
Maianthemum bifolium
Malus sylvestris
Matricaria suaveolens
Medicago lupulina
Melampyrum pratense
Melica uniflora
Melilotus albus

Skov-Fladbælg
Liden Andemad
Høst-Borst
Alm. Marehalm
Lav Hindebæger
Alm. Torskemund
Linnæa
Vild Hør
Alm. Rajgræs
Alm. Gedeblad
Dunet Gedeblad
Alm. Kællingetand
Smalbladet Kællingetand
Mangeblomstret Frytle
Håret Frytle
Trævlekrone
Alm. Bukketorn
Alm. Ulvefod
Sværtevæld
Dusk-Fredløs
Alm. Fredløs
Kattehale
Majblomst
Skov-Abild
Skive-Kamille
Humle-Sneglebælg
Alm. Kohvede
Enblomstret Flitteraks
Hvid Stenkløver
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Latinske navne
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*Lokaliteter med kun et kort stop

Melilotus officinalis
Mentha aquatica ssp. aquatica
Mentha xverticillata
Menyanthes trifoliata
Mercurialis perennis
Milium effusum
Moehringia trinervia
Molinia caerulea
Moneses uniflora
Mycelis muralis
Myosotis arvensis
Myosotis laxa ssp. caespitosa
Myosotis scorpioides var. scorpioides
Myrica gale
Myrrhis odorata
Nardus stricta
Nuphar lutea
Odontites verna
Odontites vulgaris
Oenothera biennis
Ononis spinosa ssp. maritima
Origanum vulgare
Orthilia secunda
Oxalis acetosella
Paludella squarrosa
Papaver dubium ssp. dubium
Papaver rhoeas
Parnassia palustris
Pastinaca sativa var. sativa

Mark-Stenkløver
Alm. Vand-Mynte
Krans-Mynte
Bukkeblad
Alm. bingelurt
Miliegræs
Skov-Arve
Blåtop
Enblomstret Vintergrøn
Skovsalat
Mark-Forglemmigej
Sump-Forglemmigej
Eng-Forglemmigej
Mose-Pors
Sødskærm
Katteskæg
Gul Åkande
Mark-Rødtop
Eng-Rødtop
Toårig Natlys
Mark-Krageklo
Alm. Merian
Ensidig Vintergrøn
Skovsyre
Piberensermos
Alm. Gærde-Valmue
Korn-Valmue
Leverurt
Alm. Pastinak
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Latinske navne

Danske navne

Persicaria amphibia
Persicaria hydropiper
Petasites japonicus
Peucedanum palustre
Phalaris arundinacea var. arundinacea
Phegopteris connectilis
Phleum phleoides
Phleum pratense ssp. pratense
Phragmites australis
Picea abies ssp. abies
Pilosella lactucella
Pilosella officinarum ssp. officinarum
Pimpinella saxifraga ssp. saxifraga
Pinguicula vulgaris
Pinus contorta
Pinus sylvestris
Plantago lanceolata
Plantago major ssp. major
Plantago maritima ssp. maritima
Plantago media
Platanthera bifolia ssp. bifolia
Poa annua
Polygala vulgaris
Polygonum aviculare
Polypodium vulgare
Polytrichum commune
Populus tremula
Potentilla argentea
Potentilla erecta

Vand-Pileurt
Bidende Pileurt
Japansk Hestehov
Kær-Svovlrod
Rørgræs
Dunbregne
Glat Rottehale
Eng-Rottehale
Tagrør
Rødgran
Lancetbladet Høgeurt
Håret Høgeurt
Alm. Pimpinelle
Vibefedt
Klit-Fyr
Skov-Fyr
Lancet-Vejbred
Glat Vejbred
Strand-Vejbred
Dunet Vejbred
Bakke-Gøgelilje
Enårig Rapgræs
Alm. Mælkeurt
Vej-Pileurt
Alm. Engelsød
Alm. Jomfruhår
Bævreasp
Alm. Sølv-Potentil
Tormentil

*Lokaliteter med kun et kort stop
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Latinske navne

Danske navne

Potentilla reptans
Primula farinosa
Prunella vulgaris
Prunus cerasifera
Prunus spinosa
Pteridium aquilinum ssp. aquilinum
Puccinellia distans
Puccinellia maritima
Pulsatilla pratensis
Pyrola minor
Pyrola rotundifolia ssp. maritima
Pyrola rotundifolia ssp. rotundifolia
Quercus robur
Ranunculus acris ssp. acris
Ranunculus flammula
Ranunculus lingua
Ranunculus repens
Ranunculus sceleratus
Rhinanthus serotinus
Rhynchospora alba
Rosa rugosa
Rosa villosa ssp. villosa
Rubus caesius
Rubus idaeus
Rubus spectabilis
Rumex acetosa ssp. acetosa
Rumex acetosella ssp. acetosella
Rumex crispus var. crispus
Rumex hydrolapathum

Krybende Potentil
Melet Kodriver
Alm. Brunelle
Mirabel
Slåen
Alm. Ørnebregne
Udspærret Annelgræs
Strand-Annelgræs
Nikkende Kobjælde
Liden Vintergrøn
Klit-Vintergrøn
Mose-Vintergrøn
Stilk-Eg
Bidende Ranunkel
Kær-Ranunkel
Langbladet Ranunkel
Lav-Ranunkel
Tigger-Ranunkel
Stor Skjaller
Hvid Næbfrø
Rynket Rose
Hyben-Rose
Korbær
Hindbær
Laksebær
Alm. Syre
Alm. Rødknæ
Kruset Skræppe
Vand-Skræppe

*Lokaliteter med kun et kort stop
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Latinske navne

Danske navne

Salix purpurea
Salix repens var. argentea
Salix repens var. repens
Sambucus nigra
Saponaria officinalis
Scabiosa columbaria
Schoenoplectus lacustris
Schoenoplectus maritimus
Schoenoplectus tabernaemontani
Scirpus sylvaticus
Scleranthus perennis
Scrophularia nodosa
Scrophularia umbrosa
Scutellaria galericulata
Sedum acre
Senecio sylvaticus
Senecio vulgaris
Seriphidium maritimum ssp. maritimum
Silene latifolia ssp. alba
Silene vulgaris var. vulgaris
Sisymbrium altissimum
Sisymbrium officinale var. leiocarpum
Sium latifolium
Solanum dulcamara var. dulcamara
Solidago virgaurea ssp. virgaurea
Sonchus arvensis var. arvensis
Sonchus oleraceus
Sorbus aucuparia ssp. aucuparia
Sparganium natans

Purpur-Pil
Gråris
Krybende Pil
Alm. Hyld
Alm. Sæbeurt
Due-Skabiose
Sø-Kogleaks
Strand-Kogleaks
Blågrøn Kogleaks
Skov-Kogleaks
Flerårig Knavel
Knoldet Brunrod
Vand-Brunrod
Alm. Skjolddrager
Bidende Stenurt
Skov-Brandbæger
Alm. Brandbæger
Alm. Strandmalurt
Aften-Pragtstjerne
Alm. Blæresmælde
Ungarsk Vejsennep
Rank Vejsennep
Bredbladet Mærke
Bittersød Natskygge
Alm. Gyldenris
Ager-Svinemælk
Alm. Svinemælk
Alm. Røn
Spæd Pindsvineknop

*Lokaliteter med kun et kort stop
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Latinske navne
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*Lokaliteter med kun et kort stop

Spergularia media
Spergularia salina
Spirodela polyrhiza
Stachys palustris
Stachys sylvatica
Stellaria graminea
Stellaria holostea
Stellaria media
Stratiotes aloides
Succisa pratensis
Symphoricarpos albus
Symphytum x uplandicum
Syringa vulgaris
Tanacetum vulgare ssp. vulgare
Taraxacum vulgare
Teesdalia nudicaulis
Telekia speciosa
Thalictrum minus ssp. arenarium
Thymus serpyllum ssp. serpyllum
Torilis japonica
Tragopogon pratensis ssp. pratensis
Trientalis europaea
Trifolium arvense
Trifolium campestre
Trifolium dubium
Trifolium fragiferum
Trifolium hybridum ssp. hybridum
Trifolium medium
Trifolium pratense

Vingefrøer Hindeknæ
Kødet Hindeknæ
Stor Andemad
Kær-Galtetand
Skov-Galtetand
Græsbladet Fladstjerne
Stor Fladstjerne
Alm. Fuglegræs
Krebseklo
Djævelsbid
Snebær
Foder-Kulsukker
Syren
Alm. Rejnfan
Alm. Mælkebøtte
Flipkrave
Tusindstråle
Sand-Frøstjerne
Smalbladet Timian
Hvas Randfrø
Eng-Gedeskæg
Skovstjerne
Hare-Kløver
Gul Kløver
Fin Kløver
Jordbær-Kløver
Alsike-Kløver
Bugtet Kløver
Rødkløver
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Latinske navne

Danske navne

Trifolium repens
Triglochin maritima
Triglochin palustris
Tripleurospermum maritimum ssp.
maritimum
Tripleurospermum perforatum
Tripolium vulgare
Tussilago farfara
Typha latifolia
Ulmus glabra ssp. glabra
Urtica dioica
Utricularia australis
Utricularia vulgaris
Vaccinium myrtillus
Vaccinium oxycoccos
Vaccinium uliginosum ssp. uliginosum
Vaccinium vitis-idaea ssp. vitis-idaea
Valeriana officinalis
Verbascum densiflorum
Verbascum nigrum
Veronica beccabunga
Veronica chamaedrys
Veronica officinalis
Veronica persica
Veronica serpyllifolia ssp. serpyllifolia
Viburnum opulus
Vicia cracca
Vicia sepium var. sepium
Vicia tetrasperma

Hvidkløver
Strand-Trehage
Kær-Trehage
Alm. Strand-Kamille

*Lokaliteter med kun et kort stop
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Lugtløs Kamille
Strandasters
Følfod
Bredbladet Dunhammer
Skov-Elm
Stor Nælde
Slank Blærerod
Alm. Blærerod
Blåbær
Alm. Tranebær
Alm. Mosebølle
Alm. Tyttebær
Læge-Baldrian
Uldbladet Kongelys
Mørk Kongelys
Tykbladet Ærenpris
Tveskægget Ærenpris
Læge-Ærenpris
Storkronet Ærenpris
Glat Ærenpris
Alm. Kvalkved
Muse-Vikke
Alm. Gærde-Vikke
Tadder-Vikke
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*Lokaliteter med kun et kort stop

Viola palustris
Viola riviniana
Viola tricolor ssp. tricolor
Viscaria vulgaris
Zostera marina

Eng-Viol
Krat-Viol
Alm. Stedmoderblomst
Tjære-Nellike
Ålegræs
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Deltagerliste:
Nr. Navn
1 Peter Wind
2 Ole B. Lyshede

Adresse
Moesbakken 19
Bavnestien 3

Postnummer
8410 Rønde
2850 Nærum

3 Gitte Tolstrup
4 Dagmar Levisen

Strandboulevarden 18, 5.,3
Prinsessegade 81, 3. bolig 194

2100 København Ø
1422 København K

5 Kirsten Nielsen
6 Erik Skov Nielsen

Lundeskolevej l3, Aastrup
Lundeskolevej l3, Aastrup

4850 Stubbekøbing
4850 Stubbekøbing

7 Lone Nielsen
8 Bjarne Nielsen

Bakkevænget 5
Bakkevænget 5

9280 Storevorde
9280 Storevorde

9 Anna Bodil Hald
10 Minna Møller

Pilevænget 7, Hareskovby

3500 Værløse

11 Bodil Holt
12 Preben Sørensen

Gyldenlakvej 19, 2. th.
Elmelundsvej 35

2300 København S
8370 Hadsten

13 Benedikte Richter
14 Kirsten Olrik

Skodsborgvej 312, st. tv.
Baunbjergvej 5

2850 Nærum
3050 Humlebæk

15 Rigmor Martens
16 Vibeke Klausen

Skovfogedengen 33 B
Kirunavej 135

3300 Frederiksværk
8600 Silkeborg

17 Annette Andersen
18 John Mortensen

Fasanvej 3
Fasanvej 3

4070 Kirke Hyllinge
4070 Kirke Hyllinge

Ringvej 54
Rypevej 42

2970 Hørsholm
6430 Nordborg

19 Nina Rimestad
20 Hanne Holst
21 Jon Stene
22 Thomas Damgaard
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23 Knud-Erik Andersen

Iholmvænge 10

5700 Svendborg

24 Elsebeth Bindslev
25 Ida Laursen
26 Ruth Nielsen
27 Inge-Lise Krylbo

Degnehusene 2

2620 Albertslund

Astilbehaven 140

2830 Virum

28 Bente Lambertsen
29 Birte Pedersen
30 Hanne Micheelsen
31 Susanne Persson

Lergyden 1, Bred
Burmeistergade 30.2tv
Tolbodgade 15.A.3.th
Rosenvænget 7, 2.tv

5492 Vissenbjerg
1429 København K
1253 København K
3600 Frederikssund

Askevænget 11, Sdr. Vedby

4800 Nykøbing F

Ligustervej 5
Holmevej 17
Holmevej 17

3200 Helsinge
2830 Virum
2830 Virum

Martensens Allé 4A.2.th

1828 Frederiksberg C

Sækkedamsvej 119

3500 Værløse

Selvovernattere
32 Marianne Helkjær
33 René Andersen
34 Holger Hansen
35 Troels Kornfelt
36 Fru Kornfelt
37 Hans Olav Nymand
38 Tove Skands
39 Birgit Buch-Jepsen
40 Jørgen Buch-Jepsen
41 Lisbet Løvendahl
42 Pia L. Jensen
43 Nina Kjær Pedersen
44 Søren G. Christiansen
45 Karin Ravn-Jonsen
46 Steen M.H. Nørgaard
47 Mette Bjerre Larsen
48 Karen Reinert
49 Annebeth Hoffmann
50 Klaus Andersen
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