Hede - Feltundersøgelse

Opgaver der skal løses på en hede.

Heder er kendetegnet ved, at dværgbuske domminerer – ikke mindst den lilla hedelyng.
Dværgbuske er vedplanter, hvilket betyder at grenene er træagtige. Dværgbuske bliver ikke mere
en halv meter høje.
Heder er ikke en helt naturlig naturtype. Træer som bjergfyr, røn og bævre-asp vil vokse op,
hvis ikke køer og får bider træerne ned. Hvor der ikke er dyrehold gør både myndighederne og
frivillige en stor indsats for at holde træerne nede.
Dertil kommer, at hedelyngen også skal holdes nede eller rettere skal klippes eller brændes for at
kunne forynges. Hedelyng kan ganske vist blive 30-40 år gammel, men for at nye små lyngplanter
skal få lys nok, er det nødvendigt at gamle lyngplanter holdes nede.

Hvordan plejes heden?
1.
Kan I se, hvordan heden plejes? Er der spor af afbrænding, går der får eller køer på heden eller
er der spor af, at lyngen er blevet klippet eller slået ned?

Hedens dværgbuske

2.
Hvor mange af hedens dværgbuske kan I finde? Kryds af og noterer, hvilken familie hver art
tilhører.
☐☐
☐☐
☐☐
☐☐
☐☐
☐☐
☐☐
☐☐
☐☐
☐☐

Hedelyng		
Familie: _______________
Klokke-lyng		
Familie: _______________
Revling			Familie: _______________
Tyttebær		
Familie: _______________
Blåbær 		
Familie: _______________
Mose-bølle		
Familie: _______________
Hede-melbærris
Familie: _______________
Engelsk visse		
Familie: _______________
Håret visse		
Familie: _______________
Smalbladet timian
Familie: _______________

3.
Hvilke af ovennævnte dværgbuske får spiselige bær?
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4.
Hvilken eller hvilke planter er dominerende på den hede, hvor I er?

Hede på forskellig jordbund

Også på heden, kan planterne fortælle os, hvordan jordbunden er. På meget tør jord som
sydvendte, solbeskinnede skrænter vokser der i det vestlige Jylland hede-melbærris.
Klokke-lyng og mose-bølle vokser i fugtige heder, i våde lavninger eller på skyggefulde,
nordvendte skråninger.
Hedelyng og revling er ikke kritiske og kan findes på både tør og våd hedebund, hvorfor de også
kaldes for hedens karakterplanter. Hedelyng kræver dog meget lys.
5.
Beskriv, om ”Jeres” hede er våd eller tør, om der er skyggefuldt eller solrigt.

Hedens urter

Mellem dværgbuskene vokser der forskellige blomster på heden.
6.
Find så mange forskellige blomster som muligt og artsbestem dem.
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