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Botaniske undersøgelser 2014 
Af Johanne Fagerlind Hangaard 

1. Introduktion 

1.1 Formål 
Siden 2003 har der i Tarup-Davinde grusgrave været foretaget botaniske undersøgelser med jævne 

mellemrum. Undersøgelserne er lavet af Tarup Davinde I/S i samarbejde med Naturskolen Åløkkestedet. 

Indtil nu er de botaniske registreringer og undersøgelser lavet I områderne Phønix, ved Bjerggårdssøen og 

senest i Hudevad kær. 

1.2 Dette års undersøgte område 
I år er de botaniske registreringer lavet i forbindelse med fundet af en større population af Priklæbet 

gøgeurt, Dactylorhiza majalis ssp. Integrata, på overdrevet umiddelbart sydvest for Nordsøen (Figur 1 og 2). 

Grusgravningen ved Nordsøen ophørte i 1997 efter at have stået på i 25-30 år og det vides ikke, om der 

efterfølgende er påført råjord udefra. 

Dette års botaniske registreringer består i en optælling af ovennævnte bestand af Priklæbet gøgeurt. 

Desuden er der udarbejdet en generel artsliste fra området, som er indtegnet med rødt på kort (Figur 2). På 

artslisten findes fund af karplanter og bryofytter/mosser. Registreringerne er desuden understøttet af 

billeder som viser nogle af plantearterne. 

Kortmateriale er indhentet ved kortforsyningen, mens alle fotos er taget af undertegnede. 

 J. F. Hangaard 
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Figur 1 Kort med Nordsøen i Tarup-Davinde området. 

 

Figur 2 Det undersøgte område, hvor de botaniske registreringer er foretaget er indtegnet med rødt på kortet. Syd-øst for det 
undersøgte område ses den snegleformede struktur, formidlingsstedet Nautilen, som består af en række kronologisk lagte sten fra 

grusgravningen rundt i området. 



- 3 - 
 

 

 

 

Figur 3 Overdrevet syd-vest for Nordsøen. 

2. Resultater 
I juni 2014 er bestanden af Priklæbet gøgeurt optalt til 211 individer (Figur 4 og 5). 

 

Figur 4 Her ses den smukke bestand af Priklæbet gøgeurt. Foto: Johanne F. Hangaard. 
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 Figur 5 Billeder af Priklæbet gøgeurt, Fotos: Johanne F. Hangaard 
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Tabel 1 Artsliste for overdrevet syd-vest for Nordsøen. 

ager-padderok Equisetum arvense 
ager-tidsel  Cirsium arvense 
almindelig brunelle Prunella vulgaris 
almindelig hundegræs Dactylis glomerata 
almindelig hønsetarm Cerastium fontanum 
almindelig kongepen Hypochoeris radicata 
almindelig kællingetand Lotus corniculatus 
almindelig pimpinelle Pimpinella saxifraga 
almindelig rajgræs Lolium perenne L. 
almindelig rapgræs Poa trivialis L. 
almindelig røllike Achillea millefolium ssp. millefolium 
alsike-kløver  Trifolium hybridum ssp. hybridum 
bitter bakkestjerne Erigeron acer ssp. Acer 
båndpil  Salix viminalis 
draphavre  Arrhenatherum elatius var. elatius 
engriflet hvidtjørn Crataegus monogyna   
eng-rapgræs  Poa pratensis L. 
eng-rottehale  Phleum pratense ssp. pratense 
eng-svingel  Festuca pratensis 
femhannet hønsetarm Cerastium sp. 
fløjlsgræs  Holcus lanatus 
følfod  Tussilago farfara 
glanskapslet siv Juncus articulatus 
glat vejbred  Plantago major 
gråbynke  Artemisia vulgaris 
gul kløver  Trifolium campestre 
havtorn  Hippophae rhamniodes 
hjortetrøst  Eupatorium cannabinum 
humle-sneglebælg Medicago lupulina 
hvid-kløver  Trifolium repens 
hvid okseøje  Chrysanthemum segetum 
hvid stenkløver Melilotus albus 
kruset skræppe Rumex crispus 
lancet-vejbred  Plantago lanceolata 
lav ranunkel  Ranunculus repens 
lyse-siv  Juncus effusus 
mark-krageklo  Ononis spinosa ssp. spinosa 
muse-vikke  Vicia cracca 
mynte sp.  Mentha sp. 
mælkebøtte sp. Taraxacum sp. 
pil sp.  Salix sp. 
prikbladet perikon Hypericum perforatum 
priklæbet gøgeurt Dactylorhiza majalis ssp. Integrata 
rejnfan  Tanacetum vulgare 
rundbælg  Anthyllis vulneraria 
rød-kløver  Trifolium pratense 
rød svingel  Festuca rubra 
selje-pil  Salix caprea   
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star sp.  Carex sp. 
tusindfryd  Bellis perennis 
tvebo baldrian  Valeriana dioica 
vild gulerod  Daucus carota L. 
 
almindelig kortkapsel Brachythecium rutabulum 
almindelig skægtand Barbula unguiculata Hedw. 
plæne-kransemos Rhytidiadelphus squarrosus 
hulbladet fedtmos  Pseudoscleropodium purum  
spids spydmos  Calliergonella cuspidata 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6 Nogle af plantearterne som er fundet på overdrevet ved syd-vest for Nordsøen. Øverst th ses fløjlsgræs og øverst tv ses gul 
kløver. Nederst th ses en art af star, mens alsike-kløver ses nederst tv. 

Der blev i alt fundet 57 plantearter på undersøgte areal sydvest for Nordsøen. Her i blandt var både typiske 

arter for overdrev og eng. 
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Figur 7 Området syd-vest for Nordsøen går fra at være sandet til at blive mere vådt og englignende hen mod den skovbevoksning 
som ligger syd for Nordsøen og øst for det undersøgte område. Skiftet afspejles i vegetationen. Se også figur 3. 

 

Figur 8 Bestanden af Priklæbet gøgeurt vokser på begge sider af en gå-sti gennem overdrevet. Som man fortsætter af stien hen mod 
de skovbevoksede bakker bliver arealet mere fugtigt og englignende. 
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3. Diskussion 
Floraen ved overdrevet syd-vest for Nordsøen indeholdt flere karakteristiske arter for overdrev, herunder 

flere arter fra ærteblomstfamilien som for eksempel rundbælg, humle-sneglebælg, flere forskellige arter af 

kløver, hvid stenkløver, mark-krageklo, almindelig kællingetand m.fl. Ud over disse mange overdrevsarter 

blev der fundet flere karakteristiske engplanter, for eksempel tvebo-baldrian, lav ranunkel, lyse-siv, 

glanskapslet siv, spids spydmos, fløjlsgræs og andre planter, som typisk vokser mere vådt (Ejrnæs, Nygaard 

& Fredshavn, 2009). 

Dette skift i vegetationstypen fra tørbundsarter til arter som foretrækker mere fugt ses netop hvis man står 

i området og kigger hen mod de skovbevoksede bakker syd for Nordsøen. Forholdende bliver fugtigere som 

man bevæger sig hen mod bakkerne og vegetationshøjden er tydeligt øget, hvilket kan skyldes en 

kombination af de mere fugtige forhold og næringstilgængeligheden i jorden. Endelig vides det som nævnt 

ikke, om der er påfyldt råjord udefra efter endt gravning i området, hvilket kan have stor betydning for 

jordens beskaffenhed og dermed næringstilgængelighed og sammensætningen af plantesamfundet. 

Der er fundet en enkelt art af slægten Star, Carex, i området, som er noteret på artslisten ovenfor. Det er 

muligt der er tale om Nikkende star. Arten vokser normalt i næringsrige enge og kær, samt er relativt 

almindelig i Østjylland og på øerne, men forekommer kun hist og her i resten af landet. Den adskiller sig fra 

andre lignende arter ved, at den kun har spalteåbninger på undersiden af bladpladen, den danner høje 

tæpper og det nederste støtteblad rager op over blomsterstanden (Frederiksen, Rasmussen & Seberg, 

2006; Schou, 2006). Fundet er bestemt ved hjælp af nøgle og der er ved mikroskopering konstateret 

spalteåbninger på undersiden af bladpladen. Yderligere kvalitetssikring af bestemmelsen er undervejs. 

Bestanden af Priklæbet gøgeurt blev fundet på begge sider af en optrådt sti gennem området, og den er 

tættest omkring stien, hvilket kunne tyde på, at arten trives med en vis mængde forstyrrelse. Arten er en 

underart af Maj-gøgeurt, Dactylorhiza majalis ssp. majalis, og er sjælden i Danmark. Den vil typisk findes på 

kunstigt anlagte arealer som for eksempel inddæmmede områder ved kysten eller gengroede brakmarker. 

Flere af de kendte lokaliteter med arten er næringsrige enge og kær beliggende nær kysten (Ærenlund 

Pedersen, Faurholdt & Lassen, 2010). Det er oplagt af lave høslæt på det undersøgte område, hvor 

vegetationen er høj for at undgå tilgroning og sikre bestanden af Priklæbet gøgeurt, samt den i øvrigt 

artsrige vegetation i området. 
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