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Besøg biotopen Heden
Informationer og opgaver om heden som kulturlandskab, om naturpleje, jordbundsforhold, flora
– især lyng og ene, dyr og insekter, mad og drikke
og endelig en sang.

Inden turen går til heden er det en god ide at gå ind
på www.danmarksflora.dk og printe en liste over
alle de planter, der blomstrer på heden netop nu.
Klik Søgning/Avanceret.
Kryds af i Vis billeder i resultater.
Kryds af i Biotop/hede.
Kryds af i Blomstringstid/vælg måned.
Udskriv liste.
Læs også den generelle beskrivelse af heden.
Klik på Opslag/biotoper vælg Hede og print evt.
beskrivelsen ud.

Heden er et kulturlandskab.
Heden er et godt eksempel på, hvordan menneskers
aktiviteter påvirker naturen.
Heden opstod, da man fældede skove for at bruge området til landbrug. Man brændte skoven og
såede korn. Efter nogle år blev høsteudbyttet lavt
og man lod jorden ligge og brændte i stedet nye
skovområder af.
Dyrene græssede på de gamle marker, så der ikke
kunne nå at vokse nye træer op. Når jorden var
udpint, fordi man havde brugt alle næringsstofferne i jorden, kunne hedelyngen bredde sig over
et område. Får og kvæg har lavet bare pletter af
jord, som har givet lyngen mulighed for at spire og
dermed forny lyngen.
Træerne er også blevet fældet for at bruge dem til
huse og skibe, til brændsel i husholdningen og i

f.eks glasværker og pottemagerier. I midten af det
17. århundrede besluttede kongen, at heden skulle
opdyrkes. Der blev importeret bønder fra Tyskland,
der skulle dyrke kartofler på heden. Det var vanskeligt arbejde og det lykkedes ikke særligt godt. I
begyndelsen af 1900 arbejdede Dalgas og hedeselskabet også for, at heden skulle opdyrkes og bruges
til skov- eller agerland. Denne gang lykkedes det
så godt, at vi nu 100 år efter skal værne om den
lynghede vi har tilbage.
De dominerende planter på hederne er dværgbuske
med hedelyngen som karakterplante. De små
dværgbuske trives bedst, hvis sommeren ikke er
for varm, og vinteren ikke er for kold. Der er ingen
store træer til at give skygge og hedens sandjord
kan blive meget varmt, når solen skinner. Derfor
skal der helst falde en del regn.

Opgave 1:
Planter, der vokser på heden, kan tåle meget lys og varme.
På hedebakker med sand bliver temperaturen meget høj om sommeren.
Mål temperaturen:
Ved jordoverfladen

____________________

I 20 cm’s højde 		

____________________

I 1 meters højde		

____________________

Lav en tegning af heden og en beskrivelse af naturen, som I ser den. Læg især vægt på farverne.
Undersøg jordbunden i hedeområdet.
Vælg 3 forskellige steder.
Grav ca. 10 cm ned.
Hvordan ser jordbunden ud?
__________________________________________________________________________________
Hvad betyder det for planterne, at jorden ser sådan ud?
__________________________________________________________________________________
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Mål evt. jordbundens surhed med et ph- meter eller brug lakmuspapir.
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Ph- værdi 		

____________________

Sur jordbund
Jorden under lyngen er gammel mager jordbund fra istiden. Under lyngen er der dannet mor, der består
af døde plantedele, der ikke bliver omsat. Jordbunden bliver sur, der er en lav ph. Dette morlag blev
tidligere brugt til tørv, brændsel og husbyggeri.
Morlagets surhed gør, at regnvandet virker som en let syre, der kan udvaske næringen i jorden under
morlaget. Her dannes så et lag blegsand. Længere nede ligger allaget, der er massivt sammenpresset af
forskellige mineralstoffer. Det lukker for adgangen til den upåvirkede jord og næringsholdige jord. Der
kræves særlige redskaber, en dybdeplov for at bryde allaget eller hårdt arbejde med spader.
Undersøg jordbunden under nogle lyngplanter.
Hvordan nedbrydes døde blade og smågrene?
__________________________________________________________________________________
Finder I dyr, der hjælper til at nedbryde de døde plantedele?
__________________________________________________________________________________
Naturpleje - bevaring af heden.
Det er vigtigt, at de sidste lyngheder bevares. Lyngen har en levetid på 25-30 år. Så for at kunne bevare
heden, er det vigtigt at frøet får mulighed for at spire på bar jord. Sådanne bare pletter opstår, når får og
kvæg græsser på heden. Kvæget æder græsserne og fårene æder småtræer og buske.
Alternativet er at brænde heden af. De gamle lyngplanter og fyr brændes af. Rødder og frø overlever i
jorden og der er nu plads til, at de kan spire.
Opgave 2:
Hvordan laver man naturpleje på jeres hedeområde?
__________________________________________________________________________________
Snak evt. med en naturvejleder eller find oplysninger i Skov- og Naturstyrelsens små hæfter
”Vandreturer i statsskovene”
Er der husdyr på heden? Hvis ja, hvilke dyr er der?
__________________________________________________________________________________
Kan I se om træer og buske er blevet fældet af mennesker?
__________________________________________________________________________________
Hvilke træer får heden til at springe i skov?
__________________________________________________________________________________
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Find 5 forskellige små træer og find ud af, hvilke træer det er.
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Træer

Højde

Mange steder overtager græsplanterne hedeområder. Man får græsstepper.
Hvilke planter vil overtage hedeområdet, hvis man ikke passer på heden?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Hvordan vil området komme til at se ud om 30 år, hvis træerne og græsser ikke fjernes?
Tegn eller beskriv området om 30 år.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Hedens buske og træer
Gyvel, graner og bjergfyr vokser hurtigt og spreder deres frø tidligt. De er hurtigere end løvtræerne. Men
nogle løvtræer viser sig også hurtigt på en hede, hvor der ikke fældes eller græsses.
Bævreasp, røn, vilde æbletræer og birketræer er blandt de første løvtræer vi finder på heden. Egen kan
også klare sig her. Efter nogen tid kan egetræerne skygge så meget, at enebær og lyng forsvinder.
Ene
Enebærbusken er en hårdfør busk, som vokser på heden op på overdrev. Enebærbusken har sylespidse
nåle. Vækstformen kan være meget forskellig. Nogle vokser alene og står som søjler, mens andre breder
sig til et tæt buskads. Men altid giver de landskabet en helt særlig karakter. Stamme, grene og bær fra ene
har gennem tiderne været anvendt til flere forskellige formål. De fleste kender ene fra sangen ”Så går vi
rundt om en enebærbusk”.
Opgave 3:
Giv eksempler på, hvad ene er bliver brugt til
__________________________________________________________________________________
Almindelig ene er normanlt tvebo. Hvilket betyder, at han- og hunblomster ikke findes på samme busk.
Find en hanplante og en hunplante.
Hvordan kan I se forskel på han- og hunblomsten?
__________________________________________________________________________________
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Ene kræver lys og luft.
Den stikker meget, og kvæget æder den ikke.
Find nogle bærkogler på en ene. Det tager to år før de er modne.
Er der modne, blåsorte og umodne, grågrønne bærkogler på samme plante?
__________________________________________________________________________________
Hvordan spredes frøene?
__________________________________________________________________________________
Hedelyng
Også hedelyngen er tidligere blevet anvendt til mange ting.
Lyngplanter blev brugt til brændsel i de små huse på heden. Det var gammel lyng, der kunne bruges. Det
blev kaldt brændelyng.
Bagelyng: Den allerældste og længste lyng blev taget op med rødder og brugt i bageovne, når man skulle
bage rugbrød.
Lyngtag: Nogle gårde blev tækket med lyngtag, der undertiden var blandet med rughalm eller halm fra
marehalm.
Sengelyng: Lyng blev lagt nederst i sengene, og her ovenpå kunne man lægge et lag halm, så det kunne
blive lidt jævnt.
Vejlyng: Vejene var hullede, og det kunne være svært at komme frem med hestevogne. Lyngbundter blev
lagt over hullerne på de sandede veje.
Foderlyng: Lyng blev brugt som foder til køer og får. De unge lyngplanter på 4 -5 år. Foderlyngen, som
blev blandet med rensdyrlav og revling var godt vinterfoder til dyrene.
Opgave 4:
Hvordan ser heden ud?
__________________________________________________________________________________
Er der små kraftige lyngplanter?
__________________________________________________________________________________
Er der lys, så frøene fra lyngen kan spire?
__________________________________________________________________________________
Hvor høje er lyngplanterne?
__________________________________________________________________________________
Hvordan kan man se, at planterne er såkaldte dværgbuske?
__________________________________________________________________________________
Find ud af, hvor gammel lyngen er i jeres område.
__________________________________________________________________________________
Hvordan vil I kunne bruge lyngen, hvis I boede på heden nu.
__________________________________________________________________________________
Find en lyngplante og en revling. Hvordan er planterne tilpasset forholdene på heden?
__________________________________________________________________________________
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Hvordan er bladene beskyttet mod udtørring, sol og vind?
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__________________________________________________________________________________
Gamle områder med hedelyng kan overtages af andre planter.
Mosser, laver, buske som gyvel og græsarten bølget bunke kan blive dominerende. De dækker jorden, så
hedelyngens frø ikke kan spire.
Undersøg jeres biotop
Er området ved at blive overtaget af andre planter?
__________________________________________________________________________________
Hvis ja – hvilke planter overtager biotopen?
__________________________________________________________________________________
Hedens flora
Opgave 5:
Find mindst 10 forskellige planter på heden. Tag dem evt. med hjem i en plasticpose.
Prøv at bestemme dem.
Inddel dem i plantetyperne Træ, Dværgbusk, Urt eller Græs.
Navn

Træ

Dværgbusk

Urt

Græs

Brug en flora, som omfatter både urter, træer og
græsser til at bestemme planterne eller klik ind på
www.danmarksflora.dk.
Klik ind på Søgning/Avanceret
Kryds af i Biotop/hede. Så ses en resultatliste over
alle hedens planter.
Klik ind på den enkelte art.
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Hedens dyr og insekter
Man kan finde hugorme, firben og mange insekter på varme områder på heden.
Opgave 6:
Find dyr, der lever på hedens planter. Skriv hvilke I har fundet!
__________________________________________________________________________________
Hvordan bestøves de forskellige planter på heden
__________________________________________________________________________________
Hvilke dyr lever af frø og frugter på heden?
__________________________________________________________________________________
Tørv
Jorden under hedelyngen kaldes tørv. Den indeholder mange planterester og er derfor blevet brugt til
brændsel og til byggematerialer. Når der har været gravet tørv i et område i lang tid, dannes en tørvemose.
I nogle tørvemoser kan man være heldige at finde tranebær, porse, soldug og kæruld. Kærulden står med
sine karakteristiske hvide totter.
Hedemoser forsvinder let. Hvis man skal bevare dem, skal alle træer og buske omkring moserne fjernes
ellers forsvinder moserne.
Opgave 7:
Er der blevet gravet tørv på heden?
__________________________________________________________________________________
Hvordan kan man se det nu?
__________________________________________________________________________________
Findes der hedemoser i jeres område?
__________________________________________________________________________________
Hvad gør man for at bevare hedemosen?
__________________________________________________________________________________
Hvilke planter finder I i hedemosen?
__________________________________________________________________________________
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Mad og drikke fra heden
På heden kan man finde mange forskellige bær, som kan anvendes til mad, drikke eller som lægeurter,
f.eks. tyttebær, blåbær, tranebær, mosebølle, revling og hedemelbærris.
Opgave 8:
Find planter med bær, som kan spises eller drikkes af og find planter, som kan anvendes til lægeurter.
Noter hvordan man anvender planten.
Navn

Spise, hvordan

Drikke, hvordan

Lægeurt, hvordan

Når I har bestemt den enkelte plante / bær kan I
hente hjælp på www.danmarksflora.dk.
Vælg den relevante søgenøgle, f.eks dværgbuske.
Kryds af i Biotop/hede
Klik på den enkelte art.
Gå til menuen i bunden af siden, under søgeresultat
Klik på Anvendelse og læs hvad den pågældende
plante anvendes til.
Brug gerne supplerende opslagsværker – søg også
på nettet.
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En sang om heden
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Opgave 9:
Jeppe Aakjær har skrevet sangen ”Her har jeg stået i tusinde år”
Her har jeg stået i tusinde år,
sust for de slægter, der svinder og kommer,
nikket goddag til den brydende vår,
viftet farvel til den hastende sommer.
Jeg var den fredløses tilflugt og havn;
tit har jeg skærmet den sårede hare;
lærkernes spæde lå trygt i min favn,
så imod himlen med øjne så klare.
Har jeg ej skærmet, o Jylland, din jord,
lagt mig som værn om din flyvesands-bringe,
dæmmet for klitten, hvor uroen bor,
hvæsser i blæsten sin marehalms-klinge.
– Sært som min hede er menneskets krav;
brød skaber ikke hans lykke alene;
mæt ham med velstand: før nogen ved af,
skælver hans hjerte i suk efter – stene.
Und mig da fred på min fædrendegrund!
Lad mig i sandet dog rødderne sprede!
Brød skal du hente fra muldmarkens bund,
vidsyn og fred på min drømmende hede
Hvem er ”jeg-personen”?
__________________________________________________________________________________
Hvad er Jeppe Aakjærs holdning til opdyrkning af heden?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Find evt. flere sange der fortæller om heden.
__________________________________________________________________________________
Hvordan beskrives heden i disse sange?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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