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Arboretum paludosum Silkeborg
Kort om arboretet
Et arboret er en samling af træer og buske; ja, man kunne sige en botanisk have for træagtige planter.
Navnet Paludosum kommer fra det latinske ord for sump. Det vil sige, at arboretet her især rummer
træer fra sumpskoven.
Ideen til arboretet i Silkeborg stammer fra forstmanden Carl Gustav Thøgersen, der i mange år har
arbejdet med arboreter forskellige steder i verden. Hans tanke var, at da Søhøjlandet i høj grad er
præget af vand og skov, hvad var så mere oplagt end at kombinere disse to naturelementer.
Arboretet blev påbegyndt i 1991 med rydning af en del træer og indplantning af nye. Siden er nogle
planter døde og flere arter tilføjet. I hvert tilfælde er målsætningen at plante flere individer af samme
art, således at man har muligheden for at se variationen på den enkelte art.

Beliggenhed
Arboretet er anlagt i en del af Kopskov, og tilhører Naturstyrelsen. Indgang til området sker lettest fra
Indelukkets sydende, eller fra parkeringsarealet ved Ferskvandscenteret. I den vestlige ende af dette,
går en sti ned mellem AQUA Sø‐ og Naturcenter (stor glasfacade ud mod P‐arealet) og Naturstyrelsens
kontor (sort træhus med rødt tegltag).
Der er gode transportforbindelser med bybus rute 4, samt parkeringsmuligheder ved Ferskvands‐
centeret.

Opbygningen af arboretet
Arboretet er anlagt i et ca. 30 ha stort skovområde afgrænset mod syd og øst af Vejlsø, Brassø og
Gudenå (Remstrup Å), og mod nord af Ferskvandscenteret. I nordøst glider Arboretet over i
parkskoven Indelukket. Ud mod vandet er der overalt bevaret en bræmme med naturlig skov med
danske træer og buske fra sumpskoven. Indenfor denne ramme, er området delt op i enheder med
bevoksninger fra forskellige geografiske områder fra hele verden. Man har altså ikke forsøgt at samle
træerne ud fra slægtskab, men derimod ud fra, hvad der gror sammen i et givent, geografisk område.
Tværs igennem alle geografiske områder, har man bevaret en del danske vintereg fra den oprindelige
bevoksning, der således danner en grundstamme i skoven, uanset at de derved kommer til at stå i
verdensdele, hvor de ikke naturligt hører hjemme.
En gåtur igennem området, fra vest mod øst, vil bringe jer Jorden rundt på 80 minutter, med
mulighed for undervejs at betragte plantevæksten fra mange lande i den tempererede klimazone.
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Nordamerika
Mod vest starter I i Nordamerika. Det vil sige, at der i ét område står træer og buske fra staten Ohio,
og i et andet fra området Sitka i Alaska osv. Synsmæssigt præges Nordamerika af nåletræer.
Europa
Fortsætter I mod øst, kommer I via Atlanten (en sti op gennem området) til Europa, med bl.a.
Ålandsøerne, Bukovina og England med Box Hill. Mange af arterne her, er arter vi også kender fra det
danske landskab, enten som naturlige, eller som indførte, men veletablerede træer. Området præges
af åbne løvtræsområder og bevoksning med skovfyr.
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Nordamerika – præges af nåletræer

Europa – åbne løvtræsområde

Asien –Bambus og asiatiske arter af
træer vi kender fra Europa

Skovridereng –vildt område med danske
planter på næringsfattig jord
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Asien
Længere mod øst glider Europa over i Sibirien og Asien, med bl.a. lærkeskoven, og ud mod sydøst til
Amur og Japan med bambus, hønsebenstræ og de østlige pendanter til europæiske arter.
Sydamerika
I den sydlige udkant findes også et lille område med sydbøg fra Ildlandet (Sydamerika), et af de eneste
områder på den sydlige halvkugle, der har et klima som ligner vores.
Skovridereng
Ude syd for Asien ligger et stort åbent område med mosser, kæruld, star, porse og andre planter, der
er karakteristiske for næringsfattig jordbund. Skønt dette område egentlig ikke er en del af arboretet,
kan det naturligvis også inddrages i undervisningen.
Danske sumpskove
Danske sumpskove er repræsenteret i tre skovtyper ud mod vandet. Ellesumpen er domineret af
rødel og har en meget næringsrig skovbund. Her gror en blanding af små træer og buske. Hvilken
planter og træer gror, er afhængigt af hvor våd skovbunden er. Skovbevokset tørvemose kan have et
meget tykt tørvelaget som resultater i en næringsfattig jordbund. Træer som dunbirk, rødgran og
skovfyr vokser med overfladestrygende rødder på grund af et højt grundvandsspejl. Pilesumpen
domineres af brede pilebuske og er et stadie i udviklingen fra lysåbne våde enge og søbredder over
mod elle‐ og askeskov. Pilesumpen er velegnede ynglepladser for adskillige småfugle som havesanger,
løvsanger og nattergal.
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Skæve vinkler
Som et sidste punkt på en rundtur i arboretet, kan det anbefales at gå op i den nordvestlige ende af
parken, ind mod hegnet til AQUA. Her på skråningen står tre mammuttræer (Sequoiadendron
giganteum), der i deres hjemland i det vestlige USA opnår højder på næsten 90 m og en brysthøjde‐
diameter på 10 m. Volumenmæssigt er det de største træer i verden, men det har også taget dem op
mod 2000 år at blive så store. Eksemplarerne i arboretet er endnu ikke så store, men de er også kun
ca. 15 år. Bare vent 2000 år, så har vi også sådanne basser stående her..! (Se også næste side).

Tv. og i midten Mammuttræer i Californien, og th. i arboretet i Silkeborg.
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Elever amok
I området lige omkring mammuttræerne, findes en bevoksning med kæmpepileurt og japansk pileurt.
Disse urter bliver op til 3 m høje på én sæson, og breder sig på bekostning af hjemmehørende urter og
træer. De er derfor uønskede, både i arboretet, og i den danske natur generelt. Sådanne fremmede
arter, der er skadelige for hjemmehørende planter eller dyr, kaldes invasive. Trænger I til at få rørt
jer, så er I velkomne til at gå fuldstændig amok på pileurterne! I må bare ikke fjerne dem fra
voksestedet af hensyn til uønsket spredning, og I må naturligvis ikke skade vore andre buske og træer.

Undervisning i arboretet
Der kan undervises frit i mange emner i arboretet. Mest oplagt er naturligvis geografi og biologi med
planter og deres levesteder, men man kan også tage udgangspunkt i dyrelivet, f.eks. fuglene, der i den
åbne skov er lette at få at se. Undervisningsforløb i matematik, dansk og kunstforståelse ville også
være oplagte emner.
De følgende undervisningsforløb skal således kun ses som forslag, der kan anvendes og gerne
modificeres, så de passer netop til den aktuelle målgruppe.

Ordensregler i arboretet






Færdsel er tilladt overalt i arboretet, også mellem træer og buske.
Det er OK at plukke enkelte blade eller skære småkviste af store træer, blot man undgår at
rippe enkelte træer.
Undgå at skade planter unødigt.
Det er fint at grave mindre huller i jorden, men husk at tildække dem igen.
Tænk på dyrene der bor her; I er kun gæster, de skal også være her bagefter.

8

Arboretum paludosum

Undervisningsmateriale

Forslag til undervisningsforløb
Jorden rundt i 80 minutter
Til lederen:
Turen kan foregå i én stor, fælles gruppe eller i mindre hold, alt efter deltagernes forudsætninger.
Temaet er klima/plantevækst i forhold til det danske. Det er en god ide at sammenligne træer fra
Danmark (Europa) med tilsvarende fra oversøiske områder. Hvis eleverne færdes i mindre grupper, er
det ligeledes en god ide indledningsvis at se på klimakortet i fællesskab, så de har en grundlæggende
forståelse af, hvordan det fungerer. Færdes man i én stor gruppe, er det godt at kunne spinde en
ende over enkelte træer undervejs.
Hvad man kan finde på verdensrejsen:
Ohio
Vikingerne kaldte Nordamerika for Vinland, og her står faktisk vild vin. Arten hedder rævedrue, og
kommer man om efteråret, er frugterne blå og kan godt spises. De er dog mere sure end almindelige
vindruer og kernerne er større.
Sitka
Sitka ligger langt mod nord i et barsk klima, og det er måske derfor, at sitkagranen stikker så meget
(”av for sitka”!). Sitka og den overfor stående sortgran indgår sammen med f.eks. sibirisk lærk i
skovplantningen på Grønland.
Bukovina
Rundt omkring floderne i Europa dannes områder med sand, aflejret ved højvande. Her kan være
fugtigt, men en af de trægrupper der kan trives her er pil. I samme område levede der i gamle dage
bævere, som fælder træer, og muligvis derfor er pil fantastisk god til at skyde igen fra stubben når den
fældes. Derved kunne bæverne nok sætte pilen tilbage, men de kunne ikke slå den ihjel.
Vestsibiriske lavland
Her finder I Caragana eller ærtetræet. På den sandede jord langs floderne kan forsyningen af gødning
være et problem for planterne, især forsyning med det livsvigtige kvælstof. Det klarer ærtetræet ved
selv at producere gødning fra luften. Alle planter i Ærteblomstfamilien har på rødderne knolde med
bakterier, der er i stand til at binde luftens kvælstof, og på den måde kan de lave deres egen gødning.
I øvrigt er det samme tilfældet med vores egen hjemmehørende el, som også er et sumptræ (findes
nede langs søbredden).
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Japan
Bambus. I Østasien findes mange arter af bambus (og én art bambusbjørn). Med mange års
mellemrum blomstrer alle individer af en given bambusart, hvorpå de desværre dør. Det skete i 2005
for den art der kaldes sort bambus, og i arboretet ser I resultatet! Desværre ser det ikke ud til at
frøene vil spire; det var ellers tilfældet for gul bambus, der blomstrede ca. 1995. Nu varer det nok
næsten 100 år, før den blomstrer næste gang.
Ildlandet
Nord og syd for ækvator er klimabælterne de samme, blot spejlvendte. Således findes der på den
sydlige halvkugle et bælte med samme temperatur som i Danmark. Nu er det meste af dette område
imidlertid hav, men i Sydamerika skærer landet sig gennem bæltet, og her findes planter, der kan
trives i vores klima. I Ildlandet ‐ som spidsen af Sydamerika hedder ‐ har de sydbøg, der også trives fint
i Danmark og på Færøerne.
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Træer, klima og geografi
Træerne i arboretum paludosum alle sammen stammer fra tempereret zonen. De har lignende
sæsonbestemt og daglængde mønstrer, dog er forskellige i forhold til klima og geografi.
De udvalgte lokaliteter (undtaget Ildlandet) er alle beliggende i det nordlige tempererede klimabælte,
og det betyder, at vintrene byder på kulde og sne. Her er vestenvinden fremherskende. Vestvendte
kyster er præget af havene, og det giver kystklima med lune vintre og kølige somre. Inde i landet er
udsvingene i temperatur store over året, så vintrene er strenge og somrene varme ‐ det der kaldes
fastlandsklima. Både indlands og ved vestkysterne er der mulighed for regn året rundt. Anderledes er
det ved de østvendte kyster, der hovedsageligt får regn i sommerhalvåret, men ellers har
fastlandsklima med store temperaturudsving. I Danmark har vi kystklima.

Ækvator
Tropisk
Subtropisk
Tempereret
Arktisk
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Øvelse: Registrering af klimazoner
Målgruppe: 0‐5 kl. Gåtur i grupper eller en hel klasse sammen.
Remedier: Atlas, landkort uden navne til at skrive på, meget gerne kort med klimazoner.
Øvelse
I finder så mange geografiske områder som muligt, fordelt på hele Jorden.




På kortet prikker I lokaliteterne ind.
Se derefter på et klimakort og sammenlign klimaet det pågældende sted, med det danske
(nedbør og temperatur, især sommer).
Svarer klimaet for det pågældende område til det danske? Hvis det adskiller sig, så hvordan?

Registreringsskema til geografi og klima
Lokalitet

Sommer
varm

kold

Nedbør
Mere/mindre?

Vinter

samme
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Øvelse: Træer i Danmark og Verden – forskelle og ligheder
På de forskellige lokaliteter skal I se på enkelte træer/buske og fremhæve ligheder/forskelle i forhold
til tilsvarende danske.
Forslag til sammenligninger:
Amerikansk porse i Ohio, med europæisk porse i Newfoundland.
 Plantens størrelse, bladstørrelse
Sortgran i Saint Lawrence, med rødgran i dansk sumpskov, ned mod Skovriderbroen.
 Nålens længde, koglestørrelse, regelmæssighed i vækstform.
 Hvilken tror I er bedst til tømmer?
Amerikansk røn i Newfoundland, med europæisk røn i det vestsibiriske lavland.
 Bladstørrelse, bærrenes farve, hvor stor er den faktiske forskel?
Sølvløn i Saint Lawrence, med spidsløn og navr ved indgangen, langs med kristtornene.
 Bladstørrelse, barkstruktur, fligethed i bladene. Hvis det er efterår, sammenlign da farven.
Europæisk bøg, med sydbøg, syd for Asien.
 Hvor meget deler træet sig? Er det busk eller træ? Bladenes størrelse.

Kan I herefter, ud fra klimaforskelle, forklare nogle af de iagttagne forskelle?
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Den danske sumpskov
Til lederen:
I området ved Skovriderbroen og videre mod øst, langs vandkanten, ligger et bælte med selvgroet
skov af de træer og buske der trives i sumpe i Danmark. Denne øvelse går ud på at registrere træer og
buske i dette område, og derpå lave sin egen træartsbog.
Ved indsamling af blade til senere udarbejdelse af en træartsbog, kan man med fordel indsamle i et
hæfte og lægge de forskellige blade ind mellem siderne. Bladene kan også presses her, hvis der
lægges avispapir eller andet sugende materiale ind mellem siderne, og hele hæftet derefter lægges
under pres.
Pressede eller delvis pressede blade kan efterfølgende fotokopieres. Det smukkeste resultat opnås
ved, at kopiere undersiden og anvende lidt lavere lysstyrke end normalt.

Øvelse: Træartsbestemmelse
Målgruppe: 4‐9 kl. Del eleverne op i mindre hold, inden jagten på træarter og buske går ind.
Remedier i felten: Hæfte til indsamling/ presning af blade. Flora til træartsbestemmelse.
Hjemme: Kopimaskine.
Øvelse ‐ i felten
Øvelsen går ud på at indsamle blade fra træer og buske langs søbredden, fra Skovriderbroen og videre
ud mod øst.
Når I finder en ny træart:




Pluk 1‐2 blade/sideskud af træet og læg dem ind i hæftet, husk at nummerere som
beskrivelserne.
Beskriv derefter træet i detaljer (brug evt. skemaet).
Hvis I umiddelbart kender træet, noteres artsnavnet. Hvis ikke, må I ved hjælp af jeres
beskrivelse og feltflora forsøge at artsbestemme, enten nu eller senere.

Sørg for at være omhyggelig med nummerering af de indsamlede blade og beskrivelser, så I altid får
koblet de rigtige beskrivelser sammen med de rigtige blade. Med lidt god vilje og en arbejdsindsats,
kan der indsamles over 20 arter af buske og træer over et ret lille område langs søen.

14

Arboretum paludosum

Undervisningsmateriale

Læs derpå om udvalgte træer.





Hvilke af de fundne arter er typiske for sumpskov?
Hvilke arter kan blot tåle at stå i sumpe?
Har I fundet nogen træer, der er helt på afveje?
Er træerne hjemmehørende, dvs. oprindelig danske, eller er de indførte og i givet fald,
hvorfra?

Øvelse ‐ på skolen
Der kan nu udarbejdes en træartsbog med pressede blade eller med fotokopier af bladene, samt en
beskrivelse af træarten fra jeres egen indsamling.
Bruger I fotokopimetoden til blade, er der mulighed for at ”bytte” træer med andre, således at
træartsbogen bliver mere komplet, og der opnås en mere holdbar gengivelse af bladene.
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Skema til beskrivelse af træart
Blad/sideskud nummer
Dato:
Område i arboretet (verdensdel/land):
Væksttype (sæt kryds)
Træ

En/få stammer, godt over mandshøjde

Busk

Flere sideordnede stammer, sjældent over 4 m (2 personer) høj

Dværgbusk

Træagtig plante under, ½ m høj

Lian

Slyngplante, der kravler opad andre planter

Barkens struktur (sæt kryds)
Glat
Furet
Dybt furet
Skællet
Barkens farve
Knoppernes/bladenes stilling (sæt kryds)

Modsatte

Spredte

Skruede

Bemærkninger om træet (særheder, kronens tæthed, nåletræ/løvtræ, gror det vådt/tørt m.m.)
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Tjekliste til træer og buske fundet i den danske sumpskov
Der kan sandsynligvis findes flere (forvent ikke at finde dem alle).
Navn
Væksttype Bemærkninger
Ask
løvtræ
Sumptræ.
Blåbær
dværgbusk Grønne grene, spiselige, blåsorte bær.
Brombær
busk/lian
Der findes over 50 forskellige arter af brombær i Danmark.
Bævreasp
løvtræ
Bladene ryster ved mindste vindpust.
Bøg
løvtræ
En gren var i vikingetiden ideel til at riste runer i (bogstav).
Cotoneaster
busk
Havebusk, der er stukket af.
Douglasgran
nåletræ
Fra Amerika; nålene dufter af citron.
Dunbirk
løvtræ
Hvid bark; nu og da heksekoste.
El
løvtræ
Sumptræ; frugten ligner små kogler.
Ene(bær)
nåletræ
Gror normalt på heder, hvor der græsser køer.
Fjeldribs
busk
Hårdfør busk, indført til haver. Kan gro i skygge.
Gråpil
busk
Sumpbusk; vokser ofte helt ud i vandet.
Hindbær
busk
Når skuddene har båret bær dør de, og nye skud overtager.
Hvid kornel
busk
Breder sig med nedliggende grene til et helt krat.
Kaprifolie
lian
Blomster, der dufter om aftenen og tiltrækker aftensværmere.
Kristtorn
busk/træ
Stedsegrøn. Er han‐ og huntræer, så kun nogle bærer bær.
nåletræ
Fra Nordamerika; vokser hurtigt, nåle i to længder.
Kæmpeædelgran
(grandis)
Lyng
dværgbusk Sur, mager jordbund, både våd og tør.
Lærk
nåletræ
Indført fra Europa og Asien; taber nålene om vinteren
Pors
busk
Knuste blade og knopper lugter godt
Rødgran
nåletræ
Indført, men i dag Danmarks mest udbredte skovtræ.
Røn
løvtræ
Sætter røde, sure bær, som fuglene elsker.
Seljepil
løvtræ
Den største af pilene; bladene ligner æbleblade
Sitkagran
nåletræ
Fra NV Amerika. Nålene stikker ”som bare sitka”.
Skarntydegran
nåletræ
Fra Nordamerika.
Skovfyr
nåletræ
Kan gro på meget mager jordbund; flot, rød stamme.
Solbær
busk
Forvildet fra dyrkning
Spiræa s.p.p.
busk
Havebusk; kan brede sig i store krat.
Tyttebær
dværgbusk Stedsegrøn; spiselige, røde bær.
Tørst
løvtræ/busk Sorte, lige grene; brugtes tidligere til krudtfremstilling.
Vintereg
løvtræ
Eg er det mest alsidigt voksende træ; bliver meget gammel.
Vortebirk
løvtræ
Hvid bark, ofte hængende grene.
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Lys og plantevækst
Målgruppe: 4 kl. og opad. Udføres bedst af elever i mindre grupper.
Remedier i felten: Evt. lysmåler og ellers ”pupilmeter”, målestok.
Lyset er planternes energikilde. Planter kan kun vokse, hvis de får lys, og derfor er der for eksempel
ingen planter på bunden af dybe søer, hvor solens stråler ikke når ned. På den måde kan skovbunden
under tætte træer næsten minde om bunden af en sø; her kan der også være mørkt og næsten helt
bart.
Formålet med denne øvelse er at se på sammenhængen mellem lysmængde og plantevækst. Det gør I
ved at sammenligne skovbundens planter under henholdsvis et skyggetræ og et lystræ.
Skyggetræer er betegnelsen for træer som på grund af deres tætte løv, danner tæt skygge over en
meget bar skovbund. Typiske arter er gran og bøg.
Lystræer derimod, har mere åben krone og slipper mere lys igennem til planterne nedenfor på
skovbunden. Typiske arter er fyr og eg.
Tv: Mørk bøgeskov. Th: Lysåben fyrreskov
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Øvelse
I undersøger to forskellige bevoksninger for at kunne sammenligne forskellige træarters virkning på
skovbunden og plantevæksten. Samtidig ser I på et helt åbent område, som reference.
Gode steder i arboretet at arbejde med lys/plantevækst, er blandt sitkaerne, samt i området med
den europæiske skovfyr.
Fremgangsmåde
Find jeres bevoksning af ret tætstående sitkagraner, og gå ind mellem dem. Mål lysmængden, enten
med lysmåler eller med øjets indbyggede lysmåler, vores pupil.

Pupilmeter
Vurdér en persons pupilstørrelse og noter størrelsen op. Jo større pupil, des mørkere er stedet.
Som reference for lysmængden måles udenfor bevoksningen (åbent land). Tag tre målinger hver sted
og beregn gennemsnittet.

Sitka

Skovfyr

Åbent land

Måling
1:
2:
3:
1:
2:
3:
1:
2:
3:

Lysmåler
Gennemsnit
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Plantevæksten
I skal nu undersøge plantevæksten under træerne på jeres to lokaliteter.
Plantedække
En elev fra gruppen smider en blyant over skulderen, så hun ikke kan se, hvor den lander (det kan de
andre derimod). Der, hvor blyanten lander tegnes/afmærkes en cirkel med en radius på ca. 56 cm.
Vurdér derefter, hvor stor en del af cirklen, der er dækket med plantevækst (1/10, 2/10, … 10/10)
Gentag undersøgelsen tre gange i hvert undersøgelsesområde og beregn derefter gennemsnittet.
Hvorfor tror I lige cirklen skal være 56 cm i radius?
Hvad er cirklens areal?
Antal plantearter
Tæl, hvor mange arter der er rodfæstet (vokser) indenfor cirklen.
Etager i skoven
Plantelaget i skove kan være delt op i flere etager:
 Kronelag (toppen),
 Underskov (mindre træer og store buske under øverste
kronelag).
 Busklag (1‐4 m høje buske og småtræer).
 Urtelag (urter og dværgbuske, 15‐50 cm høje).
 Jordbunden (små urter og mosser, 0‐10 cm høje).
Hvor mange etager findes i jeres område?
Saml resultaterne i nedenstående skema
Sitkaskov
Lysmængde
Plantedække
Antal arter
Antal etager i planter

Fyrreskov

Åbent land

Kan I ud fra jeres iagttagelser uddrage nogen generelle regler om planter og adgang til lys?
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Dyrelivet i arboretet
Øvelse: Undersøgelse af skovbundens smådyr
Formålet med denne øvelse er at undersøge, hvilke smådyr der lever i skovbunden, og se på, hvordan
de lever.
Målgruppe: Alle klasse. Kan ændres/udbygges med stigende klassetrin.
Remedier: Hvide fotobakker, evt. pincet, lup (gerne af kammertypen, hvormed man kan spærre
dyrene inde), håndbog om skovbundens dyreliv, voksdug til bestemmelse af dyrene, evt. grovmasket
sigte.
Øvelse
Små skovbundsdyr gemmer sig ofte i bladlag og førne (organisk materiale under nedbrydning, men
fortsat genkendeligt), sten, dødt træ og andet.
Vis eleverne, hvor dyr kan findes, det vil sige under dødt træ i skovbunden, i rådne stubbe, under løs
bark osv. Har I medbragt en grovmasket sigte kan det demonstreres, hvordan en mængde førne kan
sigtes ned over en bakke, således at smuld og MANGE, meget små dyr kommer til syne. Her kommer
en lup helt klar til sin ret.

Eleverne deles ind i mindre hold, der som minimum udstyres med en hvid bakke, og gerne andre
hjælpemidler. Gå nu på jagt i skovbunden og find nogle dyr, som indsamles i bakken. Ved hjælp af
voksdug og andet bestemmelsesmateriale forsøger I derpå at bestemme, hvilken slags det er.
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Artsbestemmelse
En god hjælp til artsbestemmelse, er at tælle, hvor mange ben dyret har:







0 ben ‐ orme, snegle
2 ben ‐ ingen smådyr kun fugle og mennesker
4 ben ‐ ingen egentlige smådyr, men padder, krybdyr, pattedyr
6 ben ‐ insekter
8 ben ‐ spindlere, edderkopper, mider, mejere
Mere end 8 ben ‐ tusindben, skolopendre, bænkebidere

Noter nu dyrene op i nedenstående skema.
Noter desuden jeres umiddelbare vurdering af, hvor talrige pågældende dyr er:




1: Fundet få
2: Fundet nogle
3: Fundet talrig

Ved hjælp af opslagsbøger finder I ud af, hvordan dyrene lever (rovdyr, planteæder, nedbryder)
Art
Regnorm

Levevis
Nedbryder

Hyppighed

Bemærkninger
Ingen ben

Hvilken levevis er den hyppigst forekommende, baseret på hvilke dyr I har fundet flest af?
Har I nogen forklaring på at netop dette er den hyppigste levevis i skovbunden?
OBS! Efter undersøgelse slippes dyrene fri igen.
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Leg: Fødekæde-tagfat
Denne øvelse/leg giver et billede af dagligdagen i skovbunden. Den handler om fødekæden og om
overlevelse, og om at æde, frem for selv at blive ædt..!
Legen
En god variant til især mellemtrinsbørn er, at bede hvert barn vælge en dyreart blandt dem I har
fundet. Ud fra valget deles børnene op i:




nedbrydere
rovdyr
planteædere.

Udstyr rovdyrene med en pind i hånden, så de kan kendes. Lærerne er fugle, der æder både rovdyr,
nedbrydere og planteædere!




Nedbryderne skal nu, blad for blad, samle mindst 20 døde blade i skovbunden.
Planteædere skal, blad for blad, samle mindst 10 grønne blade
Rovdyrene skal fange mindst 5 byttedyr.

Når en nedbryder eller planteæder fanges, skal vedkommende smide de blade han/hun har i hånden
og langsomt tælle til 20. Herpå er vedkommende levende igen og kan begynde forfra. Bliver et rovdyr
ædt af en fugl, skal vedkommende tælle roligt til 50 før han begynder forfra igen (tallene kan varieres
efter elevernes forudsætninger).
Nu går den vilde jagt, og sjældent har man set så hurtige snegle! Efter få minutters jagt, kaldes
eleverne sammen igen.
Hvor mange nåede at få nok at spise?
De der ikke gjorde, er døde af sult! Resten kan formere sig. Det nedbryderne nok opdager er, at det er
godt at gemme sig. Rovdyrene opdager, at det bestemt ikke er nemt at fange bytte nok.
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Forslag til andre fag i arboretet
Som nævnt indledningsvis, er arboretet velegnet til andet end naturhistorie. Skovområdet er relativt
lysåbent og dermed behageligt at opholde sig i, og der findes en meget varieret bundvegetation. Det
følgende afsnit giver forslag til forskellige undervisningsforløb, tilknyttet forskellige fag. I er velkomne
til at bruge dem som de er, eller evt. tilpasse dem, så de passer præcis til jeres behov.

Matematik i skoven
Målgruppe: 7‐9 kl.
Remedier: Målebånd/ snor 5,64 m lang. Evt. tegnetrekant.
Med denne øvelse, får I et godt indblik i, hvordan matematik bruges i praksis i den daglige drift i
skovbruget. Det er et vigtigt redskab, hvormed man kan beregne, hvor meget træ (vedmasse) man har
i en skov, uden at skulle tælle alle træerne, ét for ét.

1. Antal træer
Øvelse
I udvælger et nogenlunde ensartet skovområde, hvor træerne står jævnt tæt. I arboretet vil området
med fyrreskov være velegnet, men andre områder kan også bruges.
På vilkårlig vis udpeges nu et træ som centrum. En elev holder snoren eller målebåndet helt tæt til
stammen, mens en anden holder længden 5,64 m udstrakt og indkredser en cirkel rundt om træet.
Når man rammer et træ, slækker man snoren, går indenom og går straks ud igen med udstrakt snor.
Til sidst optæller I, hvor mange træer der er indenfor den indkredsede cirkel (husk at tælle
centrumtræet med).
Hele øvelsen gentages tre gange, på forskellige steder. Herved optælles, hvor mange træer der står
på tre arealer.
Hvor stor er cirklens areal? (π ∙ r2)
Antal træer

Areal

Træer pr. ha.

1. cirkel
2. cirkel
3 cirkel
Gennemsnit
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1a. Beregn det gennemsnitlige antal træer i en cirkel.
1b. 1 ha (hektar) er 10.000 m2.
Hvor mange træer står der pr. ha på jeres område?
1c. Hvis vi antager, at træerne på jeres øvelsesareal står nogenlunde så tæt som i en udvokset
gennemsnitsskov, og vi ved, at der på Naturstyrelsen Søhøjlandets område er ca. 4300 ha skovdække.
Hvor mange træer findes så på Naturstyrelsen område?
1d. Hvis vi derudover ved, at de statsligt ejede skove udgør ca. 4 % af Danmarks samlede landareal,
kan I jo forsøge at beregne, hvor mange ”statsansatte” træer der er i Danmark.
1e. Statsskovene udgør ca. 1/3 af al skov i Danmark.
Hvor mange træer kan der således blive til hver indbygger i landet?

2 Volumen af træerne
I skovbruget vil vi gerne vide, hvor meget træmasse (vedmasse) der står i skoven, ikke kun, hvor
mange træer der findes. Til det formål optælles træerne, hvorpå højde og tykkelse måles på et antal
af dem.
I behøver blot opmåle ét træ, så sørg for at finde et træ der har så gennemsnitlige dimensioner som
muligt.
Opmåling af træer.
2a. Tykkelse
Træets tykkelse måles i en højde af ca. 1,3 m over jorden (brysthøjdediameter). Det kan gøres på to
måder:
1) Mål omkredsen med målebånd og beregn herfra diameter (omkreds = diameter x pi)
2) Med en klub (en slags overdimensioneret skydelære) måles diameteren direkte.
2b. Højde
Til højdemåling kan anvendes flere metoder. Da det er højde vi er interesseret i, kan vi ikke bare
fælde træet, idet vi så jo får længde og ikke højde..! Vi benytter derfor trigonometri (se næste side).
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Tegnetrekant‐metoden
Med en tegnetrekant går I ud fra træet, indtil I befinder jer på ca. samme afstand af stammen, som
træet er højt. Vær opmærksom på, at man skal kunne se både træets top og rod.
Hold derpå trekanten ind mod øjet og sigt langs trekantens lange overside, direkte mod træets top, og
med underkanten direkte mod træets rod. Passer vinklen ikke, må I gå længere ud/ind mod træet, til
vinklen er korrekt. Idet vi antager, at træet står lodret, er vinklen mellem jord og træ ret. Ved jeres øje
er den 45 grader. Dermed har vi en ligesidet trekant, hvor jeres afstand til træet er lig træets højde.
Mål denne!
Pind‐metoden
Gå på god afstand af træet, men ikke længere, end at I fortsat kan se både rod og top. Hold en pind
lodret foran jer i strakt arm. Lige hen over pindens øverste spids skal I kunne se træets top, og
pindens nedre ende, hvor I holder hånden, skal flugte med træets rod.
Pinden drejes nu vandret og fingeren holdes stadig på roden medens en anden person går vinkelret
ud fra træet, indtil dennes afstand fra træet svarer til vinklen op til træets top.
Vi har på denne måde så at sige ”fældet” træets højde ned på skovbunden og den kan måles.
Trick
Det kan være en rigtig god ide at måle højden i decimeter, idet beregninger med decimeter som
enhed, automatisk giver liter i resultat (1 liter = 1 dm3).
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2c. Volumen
Når vi nu har højde og diameter, kan vi beregne træets volumen. Dog har vi en udfordring, idet træer
afsmalner opefter. Hvis stammen var en søjle ville det være simpelt (volumen = grundflade x højde).
Hvis træer afsmalnede jævnt, ville det være en kegle (volumen = 1/3 grundflade x højde).
Formtallet
Træerne befinder sig imidlertid et sted midt imellem og vi har derfor måtte udvikle nogle
”erfaringstal” for træernes form ‐ formtallet ‐ som man ganger søjlerumfanget med, for at få det
rigtige volumen. Formtallet kan variere meget, men her i området, og på baggrund af træernes alder,
kan vi regne med 0,5. Det vil sige, at:


volumen = grundflade x højde x 0,5

Har I lyst til at kontrollere jeres resultat, kan I jo forsøge at finde et væltet træ og måle dets tykkelse
to meter opad stammen, og på den måde beregne volumen mere præcis.
Udfyld nedenstående skema
1. træ/cirkling

2. cirkling

3. cirkling

Diameter
brysthøjde
Højde af
træet
Volumen et
træ
Antal
træer/ha
m3 træ/ha
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Dansk i skoven
Til lederen
Dansk og litteratur er oplagte emner at arbejde med i skoven. Naturen har i høj grad givet inspiration
til forfattere gennem tiderne. Ofte skal man lige gøres opmærksom på eksempler fra den eksisterende
litteratur på træer, blomster og dyr som bruges.
Målgruppe: 4 kl. og opad.
Remedier: Papir, blyanter evt. skriveunderlag.
Forbered hjemmefra
Find en række værker (sange, bøger, rim o. lign.), hvori plante‐ eller dyrearter er nævnt. Fokuser på
arter, som I forventer med en vis sandsynlighed at finde i arboretet. Lav fotokopier af værkerne, eller
relevante brudstykker deraf. Værkerne må meget gerne være af meget forskellig karakter og
oprindelse.
Eksempler kunne være:
 Bøgetræ
”Der er et yndigt land.”
 Birk
”Længsel efter Sverige” (Svantes viser)
 Grantræ
”Grantræet”
 Mælkebøtte
”Regnvejrsdag i november” (”jeg vil male dagen…”)
 Mos
”Den gamle pæl” (af Carl Ewald)
 Myrer
”Godmorgen sol”
 Orme
”Fra regnormenes liv”
 Musvit
”I sne står urt og busk i skjul” (musvitten synger: ”giv tid”)
Øvelse
I samlet trop går I en tur gennem skoven og finder forskellige træer, blomster eller dyr, som I studerer
indgående; hvordan ser arten ud, hvilket indtryk giver den (brug gerne antropomorfisme), hvad er
dens livskrav m.v.? Hvad er der ellers at sige om arten, såvel objektivt som subjektivt? Kan jeg lide
den? Er den stor/lille?
Hvad andre skrev
I finder derpå, hvor i litteraturen pågældende art er nævnt, og værket, eller dele af det, læses op af en
af eleverne. Det kan være et rigtig godt udgangspunkt for en snak om billedsprog og
naturbeskrivelser.
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Skriv selv
Når I nu har arbejdet en rum tid med det andre har skrevet om naturen, kommer turen til eleverne
selv. Opdel dem to og to og lad dem spredes lidt i skoven med den opgave, at skrive en lille historie
eller et digt, hvor kravet er, at der skal indgå mindst et plante‐ eller dyrenavn. Efter et passende
tidsrum samles eleverne atter og læser efter tur deres værk(er) op for hinanden.
Opgaven kan gøres sværere ved f.eks. at forlange, at værket skal være en bestemt genre.
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Kunst i skoven
Målgruppe: Alle
Remedier: Tegneunderlag, kraftigt papir, ikke for hårdt glittet, reproduktioner af forskellige billeder
inspireret af naturen.
Øvelse ‐ indledning
Skoven og naturen har altid været, og er stadigvæk, en vigtig inspirationskilde for kunstnere. I går en
tur i skoven og forsøger at se rigtigt på landskabet. Læg bl.a. mærke til:




Detaljer i strukturen på barken af et træ.
Mønstre og streger i grenmosaikker, eller et enkelt blad.
Udsigter med forgrund, mellemgrund og baggrund, evt. over vandet.

Med jer har I reproduktioner af billeder, hvorpå man kan se, hvordan noget må have inspireret
kunstnere. Det kan være guldaldermalerier med skovpartier, eller grafik, abstrakte mønstre, måske
kunstfoto, eller billeder fra f.eks. Japan, hvor skrækken for det hvide papir ikke er så udtalt som i
Europa.
Det kan nogle gange være interessant at se på landskaber med ”tåget syn”. Er du nærsynet, så prøv at
tage brillerne af og se, hvordan farver træder frem på bekostning af detaljer i strukturen. Har du
derimod normalt syn, kan effekten i stedet opnås ved at tage et par nærsynsbriller på!
Øvelse ‐ praksis
Efter således at have set, hvordan naturen kan have inspireret både naturalistiske og abstrakte
kunstnere, er det elevernes tur til selv at male.
Find et rart og nogenlunde lysåbent sted i skoven, gerne hvor der er blomster, urter og bær. Hver elev
får udleveret et tegneunderlag og et stykke papir, med besked om at lave et billede, inspireret af
naturen. Der følger ikke blyant eller maling med. På spørgsmålet om, hvad de skal male med, svares
blot: Det må I selv om!
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Eleverne opfordres altså til at bruge, hvad de kan finde i nærheden, og grønne blade giver jo grøn,
jord mere eller mindre brunt til sort, mælkebøtte og mange andre gule blomster gult, osv.

Fordelen ved at male med naturmaterialer er, at børnene opdager farvernes muligheder. Desuden
kan de med disse malegrejer ikke male detaljer, men er nødt til at holde sig til de store linjer og
indtryk.
Undervejs vil nogle elever opdage muligheder, som vi ikke selv har tænkt på. F.eks., at trækul fra et
gammelt bål kan bruges at strege op med, og at en stump gammel mursten kan give rødt (blot et par
af de overraskelser jeg har været udsat for).
Variationsmuligheder
Hvis man ønsker det kan man vælge at udlevere farve eller blyant, og derved tilføje andre elementer.
Man kan også indskrænke opgaven til en bestemt genretype, eller lade motivet være inspireret af en
specifik udsigt.
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Andre informationer

Web sites:
vådbundsarboretet
www.naturstyrelsn.dk
www.trae.dk
www.skoveniskolen
arboretet i Hørsholm
Dansk Dendrologisk forening
Aqua akvarium og dyrepark
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