
Det åbne lands vegetation 
AF BERTEL HANSEN 

StØrsteparten af Naturparkens skovfrie del optages af landbrugsjmd. For

uden de egentlige agerbrugsplanter: kornsorterne, roer og andre rodfrug

ter samt planter til frØavl (navnlig græsser, klØver og korsblomstrede) fin

der man her en mangfoldig og rigt varieret ukrudtsflora. 

DET DYRKEDE LANDS FLORA 

Markernes ukrudtsplanter falder i to veladskilte grupper efter overvin

tringsmåden. De enårige overvintrer enten som ganske spæde planter eller 

som frØ og afslutter deres livscyklus i lØbet af den fØlgende vækstperiode. 

Blandt de tidligstblomstrende enårige planter ses de hvidblomstrede 

Gæslingeblomst og Gåsemad, begge hØrende til Korsblomstfamilien, samt 

læbeplanten RØd DØvnælde. Samtidig eller lidt senere kommer Hejrenæb, 

Blå Stedmoderblomst med ret stor, lyseblå krone og Ager-Stedmoderblomst 

med kun halvt så store, hvidlige kroner, endvidere flere arter af den 

maskeblomstrede Ærenprisslægt, alle med 4-tallige, sambladede, blålige 

kroner og 2 stØvbærere. 

I vintersædmarker vil naturligvis de som spæde planter overv intrende 

enårige have særlig fine vækstbetingelser, og her viser sig i sommerens 

lØb bl. a. den blå Kornblomst og de vilde Valmuer, navnlig Korn-Valmuen 

med en kugleformet, glat kapselfrugt, men også Gærde-Valmuen med 

korte, kØlleformede, glatte kapsler og KØlle-Valmue med kØlleformede, 

stivhårede kapsler. 

I vårsædmarkerne vil derimod de enårige, der overvintrer som frØ, have 

de bedste betingelser, idet frøene netop spirer samtidig med sæden. Sær

lig iØjnefaldende fØrst på sommeren er her de gule korsblomstrede, Ager

sennep med urlspærrede bægerblade, Kiddike med tiltrykte, noget hårede 

bægerblade og skulpefrugten med insnØringer mellem frØene, samt Ager

kål med tiltrykte, glatte bægerblade og iØvrigt glatte, blåduggede blade. 

I sensommeren vil · Okseøjerne« til Kurvblomstfamilien dominere bil

ledet; de omfatter tre botaniske slægter. Til den egentlige Okseøjeslægt 
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hører Hvid og Gul OkseØje; at den sidstnævnte gennem tiderne har væ

ret en frygtet og forhadt ukrudtsplante, vidner folkenavnet •Onde Urter• 

om; men hårdt angrebne agre bereder markvandreren et ualmindeligt 

smukt syn i august måned. Endvidere Kamilleslægten med LugtlØs og un

dertiden Vellugtende Kamille, begge med meget findelte blade samt en

delig Ager-Gåseurt, der let kendes på sine hincleagtige avner på blom

sterbunden mellem kurvens enkeltblomster. Underticlen kan man sent på 

åre t find e h ele marker domineret af Sort Natskygge med hvide blomster 

og sorte, giftige bær. - Det er klan , at denne ukrudtsflora af enårige plan

ter må var iere stærkt fra år til år på en enkelt lokalitet, idet den vi l være 

meget fØlsom overfor agerbrugets omdrift , der bl. a. netop tilsigter u krudts

bekæmpe! e. 

De flerårige ukrudtsp lanter overlever den kolde års tid ved hjælp a{ 

særlige unelerjordiske organer. Vel nok den mest frygtede ukrudtsplante 

af denne gruppe i sæden er Ager-Tidselen, der fonnår a t sprede sig meget 

effektivt ved hjælp af dybtliggende, knopskydende rØdder. Ager-Snerlen 

klarer sig på samme måde, mens f. eks. Kvikgræsset og Ager-Svinemælk 

h ar mere overfladisk forl Øbende jordstængler, der så til gengæld klarer 

sig ved en forbavsende regenerationsevne, idet blot ganske korte stykker 

af jordstænglerne kan regenerere (gendanne) nye planter. 

BAKKERNES FLORA 

H elt andre vegetationstyper fineler vi, hvor terrænets hældning er for stor 

ti l, at jorden h ar kunnet tages uneler plov, altså på stejle skråninger og 

skarp t markerede bakker. Vegetationen vi l p å sådanne lokal iteter være 

forhold svis stabil ; den får lov at ud vikle sig i fred, fri for dyrkningens 

forstyrrende indflydelse. Inelenfor N a turparkens område er denne type 

loka liteter i vid udstræk ning belagt med sommerhusbebyggelse. Vi vil se 

nærmere på et par h elt uberØrte bakker, nemlig Storebjerg ved Farum 

og et parti af GanlØse åsen. 

Storebjerg (s. 219), der ligger300m sydvest for Farum kirke, er en lang

strakt, sanelet bakke orienteret i retningen vest-Øst. Den hæver sig 5-6 m 

over det omgivende terræn med det hØjeste punkt nær Østenden. Nord

siden er langt den stej leste, mens sydsiden skråner jævnere over i mark

Haderne ned mod Farum sø. Ved bakkens sydØstrand står et par swre 
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Storebje1·g ved Farum Kirke set fra Øst. 

RØdgran. lØvrigt er Østskråningen og den Østlige halvdel af nordskrånin

gen træbevokse t. H er findes smukke eksemplarer af Ahom og Spids-Løn, 

der begge har håndlappede blade, hos Spids-LØn med stærkt tilspidsede 

afsnit. Spids-Løn h ar mælkesaft, og er man derfor ved vintertide i tvivl 

om, hvilken af de to man står overfor, vil et snit gennem en bladknop 

straks afsløre identiteten. l Øvrigt findes h er både B Øg, Eg, Elm, Pil og 

H vidtjØrn. Den smukke Benvedbusk mangler heller ikke. Den er let· 

kendelig ved sin modsatte bladstilling og de unge grenes mØrkegrønne 

farve . De lidt ældre grene har ofte fire længdegående korkvinger. Blom

sterne, der er fremme i slutningen af maj og begyndelsen af juni, er grØn

ligt-hvide, mens frugten er en smuk lyserØd kapsel. Lægger man et tvær

snit gennem kapslen, ser man de fire frØ med grØn kim omgivet af hver 

sin orangefarvede frØkappe. Under træerne findes flere eksemplarer af 

Ribs samt et par eksemplarer af Fjeld-Ribs, der har tydeligt mindre og 

stærkere indskårn e blade. 

H ele vestenden af Storebjerg er dækket af et stort Slåen krat. Slåenbu

skene er stærkt torn ede af ægte grentorne, hvilket gØr det meget besvær-
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ligt at trænge ind i krattet. l maj måned lyser hele krattet på lang afstand 

hvidt af de talrige blomster, der er fremme før lØvspring. I sommerens lØb 

udvikles de ca. l cm store Slåen-•blommer•, der fØrst er grØnlige og ved 

modenhed bliver sortblålige og stærkt blåduggede. De har en stærkt sner

pende virkning på mundens slimhinder som fØlge af et stort garvesyre

indhold. Efter den fØrste frost er garvesyreindholdet dog mindsket så me

get, at frugterne kan spises. 

Den træfrie del af sydskråningen domineres af græsser og græslignende 

planter ligesom det mellemste parti af nordskråningen. Besøger man bak

ken i maj måned, vil navnlig Mark-Frytle, Vår-Star og græsset Vellug· 

tende Gulaks tiltrække sig opmærksomheden; den sidste indeholder det 

vellugtende stof kumarin, der straks mærkes, når man knuser et blad, 

hvorved den bekendte duft af tØrrede Skovmærker fremkommer. I må

nedens begyndelse vil også Gæslingeblomstens små, hvide kroner lyse op, 

hvor græstæppet ikke helt dækker bunden, og er man heldig, vil man 

endnu kunne finde eksemplarer af den meget tidligtblomstrende Vår

Vikke, en ganske spæd plante med små, lillafarvede kroner. Flere arter 

Ærenpris og Forglemmigej findes blomstrende på denne års tid, og for 

den interesserede er det et spændende pusleri ved hjælp af lup og bestem

melsesflora at forsØge a t bestemme nogle af dem. Senere på sommeren kan 

man finde planter som Blåhat med fire kronflige, hØrende til Kartebolle

familien, H året H Øgew·t og Alm. RØllike, begge kurvplanter, samt den 

tornede, krybende Mark-Krageklo med røde blomster, hørende til Ærte

blomstfam ilien . 

Går man nu op over »kammen• og ned på nordsiden, vil man ikke gen

finde ret mange af sydsidens plantearter; det skyldes, at kårene er helt 

forskellige på nord- og sydsiden. Sydsiden får en langt kraftigere solind

stråling, der har en udtØrrende og dermed udluftende virkning på jord

bunden. Nordskråningens jordbund vil blive langt fugtigere og surere. 

Et sikkert tegn herpå er forekomsten af Hedelyng. Det samme billede vil 

man ofte finde på Nordsjællands gravhØje, som kan bære en få kvadrat

meter stor plet med Hedelyng på nordsiden. Undertiden kan pletten bestå 

af Blåbær, en af vore mest udprægede surbundsplanter. lØvrigt kan man 

finde Gærde-Vikke, Krat-Fladbælg og Kant-Perikum;- men forsØg selv at 

notere særskilte floralister for norelside og sydside, så vil forskellen træde 

tydeligt frem. 

Den anden bakke, vi skal se nærmere på, er et lille isoleret stykke af 
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GanlØse åsen, beliggende mellem Østenden af Buresø og nordvesthjØrnet 

af GanlØse Eget. Asbakken er orienteret i retningen nordvest-sydØst. Den 

er ca. 100 m lang og 20-30 m bred. Jordbunden er stærkt sandet, iblandet 

en del kalkgrus. Navnlig sydØstenden får en kraftig solindstråling og er 

usædvanlig tØr, men også selve den langstrakte kam, der er afflade t i flere 

meters bredde, har et tydeligt tØrbundspræg. Bakken er både et yndet ud

sigtspunkt og øvelseslokalitet for spejderpatrul jer, og dette »slide er utvivl

somt medvirkende ved vegetationens særprægede udformning. 

På sydØstenden er vegetationen meget åben som fØlge af tØrken; her 

fi ndes Smalbladet T imian og Bidende Stenurt samt det morsomme græs 

Fladstrået Rapgræs, der har fl adtrykte, mørkegrØnne stængler og mØrke

grØnne korte blade med helt lyse bladskeder, så stråene næsten minder 

om en slags landmålerstokke i deres forskelligfarvethed. Dette græs fore

kommer hen langs hele kammen i selskab med andre græsser som Drap

havre, RØd Svingel, Eng-Svingel, Hundegræs, Rajgræs, BlØd H ejre og de 

mindre velkendte Bakke-Svingel og Smalbladet Rapgræs. Nede i vejkan

ten langs bakkens nordØstside vokser Dunet Havre, der har to-tre stak i 

hvert småaks mod Draphavrens ene. 

Nogle af de mest iØjnefaldende planter på kammen er Håret H Øgeurt 

og Gul Evighedsblomst der begge har gule kurve. H er findes også 

talrige eksemplarer af Due-Skabiose; den hører til Kartebollefamili en og 

minder skuffende om Blåhat, men den har et finere lØv og fem kronflige 

i blomsten. Også Bakketidsel og Stor Knopurt bØr bemærkes. Oppe ved 

nordvestenden er ØjentrØst almindelig, og på bakkesiderne, navnlig den 

sydvestlige, er de gulblomstrede bælgplanter Kællingetand og Rundbælg 

almindelige foruden skærmplanten Vild Gulerod. 

Lige nordvest for denne interessante åsbakke findes yderl igere et ås

parti med spredte grupper af buske og træer, navnlig Slåen. På de åbne 

partier med græs vokser megen Kommen, og nordvestskråningen ned mod 

Buresø er dækket med den gamle krydderplan te A lm. Merian på en stræk

ning langs vejen, der fØrer ind i Krogenlund skov. Øst for denne bakke 

findes langs bakkefoden en stor bevoksning af Kæmpe-BjØrneklo; den er 

ikke optaget i vore bestemmelsesfloraer, antagelig fordi den anses for a t 

være en forvildet haveplante. Man bØr undgå berØring af denne plante, 

da det kan afstedkomme slemme overfØlsornhedseksemer. 
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FLORA I SØ OG MOSE 

Fra det dyrkede land og bakkerne går vi nu ned og ser på ferskvands- og 

fugtigbundsvegetationen i sø og mose_ Indenfor N aturparkens område 

findes de tre store søer Farum sø, Bastrup sØ og Buresø samt talrige 

mindre vandhuller . I søernes frie vandmasser findes en forund erlig ver

den af ganske små organismer, der går under fællesbetegnelsen svæv eller 

plankton. Studiet a f disse organismer kræver mikroskop, og det fØrer for 

vidt her at beh andle planteplanktonet; in teresserede hen vises t il værket 

Dansk Plan teplankton af Gunnar Nygård, 1945, der i tekst og billeder 

giver en glimrende indfØrelse i denne del af bo tanikken. H er skal dog 

lige nævnes fæ nomenet Vand blomst, som kan iagttages i de store søer hvert 

år hen p å sommeren . Det fremtræder som et tyndt, malingagt igt lag, der 

ofte samler sig p å vandoverfladen i rolige vige eller skubbes sammen langs 

bredden . Det skyldes en gruppe blågrØnalger, som under visse omstæn

digheder danner luftblærer i cellerne og derfor svæver op til overfladen . 

Vegetationen nær bredderne i de store søer består ganske overvejende 

af TagrØr, hist og her medlidt SØ-K ogleaks og D unhammer; den sidste er 

dog n avnlig udbredt i de mindre vandhuller med blØd, dyndet bund. H er 

findes tillige ofte flydebladsplanterne Gul og H vid A lw nde samt Vand

Pileurt og SvØmmende Vandaks. l'\ ær bredden find es flere arter Star, nogle 

dannende tætte tuer, andre jævnt fordelt over store fl ader, desuden hist 

og her Sværdlilje eller Gul b'is. 

Man kan let forestille sig, a t der finder en stor stofaflejring sted på sø
bunden i rØrskoven . De tætstående stængler af TagrØr og andre rørskovs

planter virker stærkt dæmpende på vandets bevægelser, hvilket igen med

fØrer forøgede muligheder for bundfældning og binding af detritus (små

partikler af delvist n edbrudt plante- og dyremateriale) og opslemmede 

lerpartikler. Bunden vil med andre ord hæves, om end langsomt, og i takt 

hermed vil rørskoven rykke længere ud i retning af det åbne vand. Til 

slut vil m an om sommeren kun finde et ganske ringe lag klart vand mel

lem rørskovens planter. Den er nu omdannet til rørsump, og en h el række 

nye planter er tilkommet. 

Karakteristiske rØrsumpstrækninger finder man f. eks. i Farum Sorte

mose ved vestenden af Farum sØ, navnlig h en mod Gedevasebro, men også 

videre nord og nordvest for broen . Et andet fint rørsumpterræn findes 

lige Øst for den beskrevne åsbakke i GanlØse åsen hen mod •SmåsØerne •. 
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Vrietorn med talrige frugter. 

Forsøger man at optegne en floraliste over alle de plantearter, man kan 

finde i rØrsumpene, kommer man let op over 50 arter. H er skal b lot blandt 

de mere iØjnefaldende nævnes L ådden Dueurt, Kattehale, H jortetrØst, 

Vand-M yn te, A lm. FredlØs og Dusk-FredlØs, den dØdeligt giftige skærm

plante Gifttyde samt Svovlrod (ligeledes en skærmplante). I den sydlige 

udkant af rørsumpen ved Ganløse åsb akken og ganske tæt op ad mark

vejen, der fØres fra nordkanten af Ganløse Eged over til BuresØ, står et 

godt to meter h Øjt eksemplar af Vrietorn (b illede ovenfor). Den h ar 

strengt modsatsti llede grene, og betragter man et skudsystem fra ende· 

knoppen og ind mod træe ts midte, vil man se, at sidegrenene danner et 

tydeligt kors, h eraf det gamle n avn K onvecl. I september er træet fyldt 

med sorte stenfrugter h ver med 3-4 sten (s. 224). 

Den tætte og kraftige rørsumpvegeta tion aflejrer hvert år i den fugtige 

bund store mængder dØdt p lantemateriale, som på grund af il tmangelen 

ikke kan forrådne fuldstændigt. Det omdannes i stedet for ti l tØrv, og 

snart h Øjnes bunden så meget, at rørsumpens planter må vige på grund 
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Frugtbærende skud af Vrietorn. Bemærk bladenes stærkt bueformede side
nerver. 

af manglende fugtighed. Terrænet overtages langsomt af andre plante

samfund, som danner kærmose. Fine kærmoseflader kan studeres både i 

Farum Sortemose og i den fredede Krogenlund mose i tunneldalen mel

lem GanlØse Eged og Krogenlund skov. 

Mosernes tØrvejord er meget kold i forårstiden sammenlignet med bak

kernes mineraljord . Selv langt hen i april måned vil man ofte kunne kon

statere is et lille stykke nede i tØrven . Det skyldes naturligvis tØrvens iso

lerende egenskaber, at isen smelter så sent. Derimod leder mineraljorden 

hurtigt forårssolens varme nedad i jordlagene, så temperaturen bliver til

strækkelig hØj til at starte planternes rodvirksomhed. Først henimod slut

ningen af maj måned vil man i Krogenlund mose finde de fleste af mose

planterne blomstrende. Her findes bl. a. Eng-Kabbeleje, Bukkeb lad, Eng

Nellikerod, Eng-Karse, T vebo Baldrian og GØgeurt. For den der giver sig 

i kast med en stØrre bestemmelsesflora, vil de mange arter af Star være en 

lækkerb isken f. eks. Trindstænglet Star, Top-Star, Alm. Star, Stiv-Star, 
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Hirse-Star, Næb-Star, Tråd-Star og Kær-Star. Smalbladet Kæruld er meget 

iØjnefaldende med sine hvide totter af uld, mens man skal bruge sine Øjne 

godt for at finde den spinkle Kær-Trehage. Senere, i lØbet af juni måned, 

kommer den elegante, lyserøde Trævlekrone, den gulblomstrede Tormen

til-Potentil, Kragefod med de mØrktfarvede, brunrøde blomster , flere ar

ter hvidblomstrede Snerrer og den store Langbladet Ranunkel. H elt hen 

i august måned blomstrer Djævelsbid, der hører til Kartebollefamilien 

og minder meget om sine nære slægtninge, Blåhat og Skabiose, oppe fra 

bakkerne; den h ar dog rent blå kroner og udelte blade. 

Også i Farum Sortemose vil man finde vegetat ionstyper sammensat af 

de ovennævnte planter. Navnl ig er kæret fint udviklet i området vest for 

KarsØ og syd for kanalens knæk. En lille sti fører fra vejen ves t for kæret 

ud mod Karsø. En del Dunbirk, Pil og Kvalkved står i spredte smågrup

per ud over kæret. I forsommeren vil man finde orkideen Sump-Hullæbe 

i kæret; n yd synet, tag eventuelt et farvebillede, men lad planten stå på 

voksestedet. Det gælder her, som overalt i N aturparken , at man i ganske 

L everw·t mellem Tråd-Star og Eng-Nellikerod. 
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En Leverurtblomst set lige ovenfra. 

særlig hØj grad må værne om og skåne plante- og dyreliv, så også andre 

kan få lejlighed til at studere det. Sent på sommeren blomstrer den ejen

dommenlige hvidblomstrede Leverurt (s. 225 og ovenfor). 

Omtrent midtvejs ude mod KarsØ ligger på nordsiden af stien et lille 

vandhul, som det lØnner sig at undersøge nærmere, men med forsigtighed, 

da her er ret dybt. Dammen omgives af Næb-Star, Kær-Star, Top-Star, 

Gifttyde, Svovlrod, FredlØs og HjortetrØst. Ude i vandet (s. 227) ses de 

slanke, grønne stængler af Dynd-Padderok, de trekoblede blade af B ukke

blad, de letkendelige hjerteformet-kredsrunde flydeblade af FTØbid . End

videre Krebseklo med store 20-30 cm brede rosetter af stive, spidse og i 

randen tornede blade. Nogle af rosetterne er helt nedsænkede (ses forrest 

i billedet), mens andre har bladene mere opadrettede, så den Øvre halvdel 

rager op over vandet (ses tydeligt i billedets midte). Krebseklo hØrer til 

FrØbidfamilien, og ligesom det er tilfældet hos FrØbid, synker også hos 

Krebseklo den overvintrende knop ned på bunden, for fØrst at stige op 

næste år ved vækstperiodens begyndelse. Er man så heldig at finde plan-
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ten i blomst ved hØjsommertide, kan man lægge mærke til, at her kun 

er hunplanter. H anplanten er i Danmark blot kendt fra nogle få lokali

teter i SØnderjylland. Måske vi l man finde Liden Andemad flydende på 

vandfladen; den blomstrer omkring l. juli, men blomsterne kan kun ses 

gennem lup. Den ejendommelige Kors-Andemad findes nedsænket i van

det. Det samme gælder de bladbærende stængler af den kødædende plante 

Blærerod. Bladafsnittene bærer talrige blærer, der i virkeligheden er sind

rige små klapfælder, som fanger mindre vandinsekter, der kommer for 

nær. Da klappen slutter helt tæt i blæreåbn ingen, kan der altid i de tomme 

blærer opretholdes et undertryk, idet planten er i stand til at bortfØre en 

del af blærernes vandindhold. Berører et lille vanddyr nu nogle korte, 

stive bØrster, som sidder på klappen, springer denne op, og som fØlge af 

undertrykket i blæren suges der lidt vand ind, og det uheldige dyr rives 

med. Klappen smækker omgående i, når trykforskellen er udlignet, og 

dyret kan nu oplØses og fordøjes, hvorved planten opnår et ekstra protein

tilskud. Blærerod blomstrer i august med iØjnefaldende gule, maskefor-

Krebseklodammen i Farum Sortemose (se teksten s. 226). 
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mede blomster, der bæres oppe over vandet på et ca. IO cm hØjt, blad

lØst skaft. Læg i Øvrigt mærke til de GrØnne Frøer, som p le jer at holde til 

i denne dam! 

l september 1963 viste dammens vand en svag basisk reaktion med 

pH = 7,4. L edningstallet var 358; dette ledningstal viser vandets evne til 

at lede en elektrisk strØm, jo stØrre ledningstal desto stØrre strØmledende 

evne har vandet. Det er de i vandet oplØste næringsstoffers joner, som 

leder strØmmen; derfor svarer et stort ledningstal til stort næringsindhold 

i vandet. Til sammenligning skal nævnes, at en vandprØve fra kærområdet 

lige syd for dammen havde pH = 6,9 og ledningstallet 300, altså en smule 

surere og en smule lavere næringsindhold. Både pH værdierne og lednings

tallene er meget høje. Det skyldes, at kalkholdigt, næringsrigt grundvand 

presses ud under og op i kæret fra de omgivende tunneldalsider. 

Efterhånden vil TØrvemos (Sphagnum) indfinde sig i kæret. Der kendes 

over 30 arter Tørvemos fra Danmark; de kan kun bestemmes og læres ved 

flittig brug af mikroskopet. Nogle få af dem kan vokse ved pH værdier 

omkring neutralpunktet (7,0), mens stØrsteparten foretrækker langt surere 

vand med pH = '4-5. Tørvemosserne vokser i tætte puder; når de først 

har indfundet sig i kæret, tager tØrvedannelsen til i h as tighed, hvorved 

kærets overflade hæves og efterhånelen mere og mere undcirages det kalk

og næringsholdige grundvanels påv irkni ng, men til gengæld i stigende 

grad må ernære sig af regnvand. Det har vist sig, at Tørvernosser er en 

slags syrefabrikker i det små og således er i stand til at ændre mosevandets 

reaktionstal i retning af lavere pH-værdier, svarende til surere vand. Pro

cessen lettes yderligere derved, at de af Tørvemosserne dannede syrer i 

stedse stigende grad kommer til at virke på regnvandet, der er fattigt på 

næri ngsjoner og dermed på stØdpudestoffer. Til en stØdpudefattig oplØs· 

ning behøver man kun at sætte en ringe mængde syre for at få oplØsnin

gen indstillet på syrens pH værdi. Når Tørvemosserne fØrst h ar indfundet 

sig, bliver resultatet derfor, a t vi får en serie af kærtyper, der aflØser hin

anden og udviser vandprØver med surere og surere vando 

Slutstad iet er hØjmosen, som kun ernæres af regnvand alene og har 

pH værdier på 3,8-4,0; men så vidt er processen endnu ikke forlØbet no

gensteds i Naturparken . Et godt stykke på vej er vi nået i Farum Præste· 

mose, der ligger oppe mellem bakkerne ca. 800 m nordØst for Sortemose og 

ca. 500 m vest for Storebjerg. Præstemose er gennemskåre t af store tØrve

grave med H vid Åkande, L iden- og Stor Andemad, FrØbid omgivet af 
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MØlleå-dalen ved Gedevase Bro vest for Farum. 

Dunhammer, Lådden Dueurt , Kattehale og mange andre. Henne i den Øst

lige halvdel findes en smuk Tørvemose-hængesæk der utvivlsomt er dannet 

ovenpå kærtyper, som de i Øjeblikket kan studeres i Sortemose og Krogen

lund mose. TØrvemosserne dominerer ganske bunden med flere arter, 

grØnne, gulbrune og rØde. En af de almindeligste er en stor og kraftig, 

gulgrØn art, som i august bærer talrige brune, kortstilkede sporehuse i 

toppen . Hvis man besøger mosen en solskinsdag midt i august, kan man 

være heldig at overvære sporespredningen . Ved passende udtØrring sprin

ger et cirkelrundt låg af sporehuset med et tydeligt smæld, og en sky af 

lysegule sporer kastes nogle centimeter op i luften, h vor den gribes af 

vinden, og sporerne spredes. Mere spredt, men alligevel jævnt fordelt 

overalt i hængesækken findes Næb-Star, Tråd-Star, Bukkeblad, Hedelyng, 

Tranebær og Smalbladet Kæruld. lØvrigt findes hist og her den kØd

ædende plante Rundbladet Soldug samt Svovlrod, MosebØlle og Bregnen 

Kær-Mangeløv. Såvel hængesækken som hele Præstemosen omgives af en 

tæt bræmme af Dunbirk. En vandprØve fra hængesækken viste pH= 4,7 
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og ledningstallet 29, altså betydeligt surere og næringsfattigere end kæret 

i Sortemose. 

Endnu et skridt n ærmere hØjmosestad ie t kommer vi i en lille mose i 

den nordlige udkant af Lystrup skov ved Naturparkens nordgrænse. Mosen 

er omtren t cirkulær, 70-100 m i d iameter og omgivet af hØje Bøge til alle 

sider. Selve moseranden er meget blØd og våd, ofte med klar t vand, så 

den skal passeres med forsigtighed . H er finder man blandt andre Gul 

I ris og græsset Eng-R Ørhvene med grenede stængler . Fra randpartiet 

hæver bunden sig svagt ind mod midten . Mosefl aden er delvis bevokset 

med træer , n emlig talrige Dunbirk samt enkelte R Ødgran og Skovfyr. I 

træernes skygge findes Tue-Kæruld, T ranebær og TØrvernos dominerende. 

Pletvis forekommer Tråd-Star, Svovl-rod, M osebølle og det tuede Græs B lå

top. En vandprØve fra mosens midte viste pH = 4,2 og ledningstallet 69, 

altså det sureste mosevand vi h ar truffet i Naturparken, dog tilsyneladende 

med noget større næringsindhold end i Farum Præstemose. I 1914 blev 

mosen grundigt undersØgt af botanikeren Carsten Olsen . Vege tationens 

sammensætning var for 50 år siden stor t set den samme som nu, dog med 

een vigtig undtagelse, idet mosefl aden ved århundredets begyndelse totalt 

manglede Birkebevoksning. Bortse t fra nogle spredte Fyr og Gran var 

fladen træløs. Denne tilvoksning med B irk gennem de sidste 50 år er et 

generelt træk for mange af Nordsjællands •Sphagnummoser•. Årsagen er 

ikke kendt i detaljer , men står sikkert i forbindelse med den bekendte 

klimaændring i retning af tØrrere og varmere klima, som h ar fundet sted 

netop i dette tidsrum, og hvis virkninger h ar kunnet spores i naturforhol

dene i de fleste af jordens egne fra de centralafrikanske sumpe til de 

grØnlandske gletsjere. 
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