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Blomstrende vår-brandbæger

På vandretur
blomster i Hedeland

I Hedelandsområdet aflejrede istidens smeltevandsfloder et 10-20 m tykt lag af ler, sand, grus og sten. Gennem de sidste
100 år er enorme mængder råstoffer blevet udgravet, og det har vendt op og ned på det flade agerland. Efterhånden som
grusgravningen ophører, bliver området omdannet til et enestående frilufts- og naturområde. Man har plantet en del
træer, men de fleste af områdets blomster, buske og træer er indvandret af sig selv. Det før så nøgne landskab er i dag
en mosaik af græssletter, skov, bakker og søer - og spændende blomster.
A Inde under pilebuskene kan man se en tæt bestand af nogle små, leddelte grønne "pinde". Det er en primitiv og sjælden plante, liden padderok, der stortrives i den kalkholdige,
lerede og fugtige jordbund.

I juni og juli har kødfarvet gøgeurt smukke lyserøde blomster. Ligesom alle andre orkidéer, der vokser vildt i Danmark,
er planterne fredet: De må ikke plukkes, og selvfølgelig heller
ikke graves op. En forudsætning for at gøgeurterne trives er,
at man fjerner de skyggende træer og buske, der skyder frem
overalt.
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F Den flade sø er under tilgroning. Langs bredden kan man
se vejbred-skeblad, sværtevæld og star-tuer.
G På marken bag lågen skaber piletræer og de sølvgrå havtorn en stemning som i en sydeuropæisk olivenlund. De græssende gutefår er dog en gammel svensk fårerace.
H Her er grusgravningen lige hørt op, og de første pionérplanter har indtaget den nøgne jord. Kløver, rundbælg og
humlesneglebælg tilhører alle ærteblomstfamilien. Da de har
bakterier i rødderne, som kan optage kvælstofnæring fra luften, kan de gro i den udvaskede og næringsfattige jord.
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Kanadisk gyldenris er indført som havestaude, men har i
de senere år spredt sig til mange naturarealer. Her kan den
udgøre et problem ved at udkonkurrere den oprindelige
vegetation.

Bronzealderhøjen Brandhøj er ikke direkte berørt af grusgravningen og har en anden vegetation. I maj kan man se
hulkravet kodriver og kornet stenbræk og senere knoldet
mjødurt, almindelig pimpinelle og voldtimian.
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Havtorn er meget nøjsom og var derfor én af de første
vedplanter, der indfandt sig på den bare og næringsfattige
jord, som isen efterlod for 13.000 år siden. Af samme grund
stortrives den her i Hedeland. Dens gule bær kan give en fin
snaps, en udmærket saft og noget fortræffeligt syltetøj. Og så
er der nok til alle - også til fuglene!

I sensommeren står den høje rejnfan med sine gule kurvblomster. Planten har været dyrket som lægeplante, blandt
andet til behandling af fnat og indvoldsorm og desuden anvendt som farveplante. Dens indhold af krydrede og giftige
duftstoffer kan holde myrer, lopper og væggelus væk!
E På toppen af bakken er der en flot udsigt. Ved kanten vokser peberrod, der blot er én af Hedelands mange snapseurter.
Andre er perikon, røllike, gul snerre, hybenrose, slåen, havtorn,
røn og hyld.

I

J

Et bidrag til Sundhedsstyrelsens kampagne
"Rør dig 30 minutter om dagen".
Folderen er udarbejdet af Københavns Amt, 2003. Genoptryk 2005.
Yderligere eksemplarer kan rekvireres på tlf.: 4322 2222
eller e-mail: tekniskforvaltning@kbhamt.dk
Websted: www.kbhamt.dk
Grafisk produktion: Hafnia Grafisk/533158

Turen forløber indenfor den del af Hedeland, der ejes af I/S Hedeland
(Informationscenter tlf. 4613 6318 eller
www.hedeland.dk). Her er det tilladt at
færdes overalt, men ruten følger stier og
grusveje. I arbejdstiden kan der forekomme
lastbiltrafik på grusvejene.
Med start og slut på P-pladsen nord for
kolonihaverne er turen 4 km lang (fra
Hedehusene Station er turen 5 km).
Husk at tage en blomsterbog med.
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