Naturguide
Gilleleje Golfklub

I 2008 lavede jeg den første Naturguide til Gilleleje Golfklub. Den blev trykt i lommeformat. Men
ændringer af hulforløb, og naturens forandring i det hele taget, har gjort det nødvendigt at opdatere indholdet. Denne elektroniske udgave beskriver hul for hul nogen af de naturoplevelser som
venter dig ude på banen. Ved at dele min interesse for naturen, håber jeg, at flere får øjnene op
for de små og store naturmirakler som findes.
Teksterne er lavet i samarbejde med biologerne Peter Uhl Pedersen og Peter Jørgen Petersen.
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Hul 1
I roughen på højre side af fairway før den store bunker står der kirsebærtræer. Bærrene er dybt mørkerøde og dejligt søde.
Mange hjemmebanespillere har derfor ikke noget imod at slå det første slag på banen - lidt i højre - om sommeren.
Bag greenen, nede i hullet, kan man fra juli til november se stor parykhat. Svampene dukker op i næringsrig jord efter regnfuldt vejr og
kan blive op til 30 cm. I milde vintre kan man se dem helt ind i januar og februar. Stor parykhat hører til champignonfamilien og er en
fin spisesvamp, men den skal steges mens den stadig er frisk og sprød. Hatten bliver hurtigt ildelugtende og blækagtig. Svampen hed
tidligere stor paryk-blækhat. Navnet parykhat minder om den type paryk som dommere og embedsfolk havde på i 1700-tallet. Stor
parykhat, som er ret almindelig, kan næppe forveksles med andre svampe.

Hul 2
Flere kender sikkert slåen
fra sangen Jeg ved en lærkerede
som blev skrevet af Harald
Bergstedt i 1921. Carl Nielsen
komponerede i 1924 en dejlig
melodi til teksten.
“Jeg lurer bag en slåen.
Dér står jeg ganske nær.
Jeg rækker mig på tåen
og holder på mit vejr”.

Men udover at være god at gemme sig bag er slåen rigtig god til at lave snaps og ikke mindst slåen sirup af. Opskriften
får du her Slåen sirup. Slåen hører til blommeslægten, og man tror at den er stamformen til vore dages blommesorter.
Nogle mener at navnet kommer af at slå, andre mener at slåen kommer af det russiske sliva, der betyder blomme. Slivovits er en russisk blommebrændevin.
Slåenbærrene plukkes i slutningen af oktober og november hvor smagsstofferne er mest udviklede. Mest aromatiske
bliver de dog efter et par dage med nattefrost, for så forsvinder garvesyren. Hvis nattefrosten udebliver kan bærrene
lægges i fryseren i et par uger. Uden denne modning er bærrene aldeles uspiselige.

Hul 3

På vej til hul 3 ser man om efteråret rønnebærrene lyse op i landskabet. Hegnet ved forreste teested er tæt af slåen, kirsebær og kvalkved. Alm.
kvalkved er en løvfældende busk som i juni får hvide skærmblomster. Hen på efteråret frister busken med klare rødorange bær, men pas på de er giftige.
Hul 3’s signatur er dog vandhullet foran green, som i april er levende af frøer og deres ægklumper. Blishønen er også flittig gæst i vandhullet og bygger
sin rede mellem vandplanterne. Dunhammer er en smuk vandplante, som man tørre. Under modningen af planten udvikles en masse dun. For at undgå
at dunene spredes i stuen, kan man spraye planten med hårlak. Dunhammerens blade blev tidligere brugt til flettearbejder. Sivsko var altså ikke lavet af
siv, men af dunhammerblade.

Hul 4

Trærækken på højre side af hullet består primært af poppeltræer. Poppel hører til pilefamilien. Popler vokser hurtigt og bliver 70 til 300 år gamle. Popler er vanskelige at
artsbestemme, da de krydser sig i naturen. Nogle arter tåler meget fugtig jord fx blev
sortpoppel sammen med eucalyptus brugt til udtørring af de Pontiske Sumpe syd for
Rom. Her ville man udrydde malariaen ved at fjerne levemulighederne for malariamyggelarverne. Poppelens ved er let og sejt og bruges blandt andet til møbler, bygningstømmer og til de “berømte” hollandske træsko.

For nogle år siden blev vores poppeltræer angrebet af en
svamp, som kaldes aspe- eller poppelskurv. Svampene forårsagede sortfarvning af blade og bladstilke. Normalt er det kun
de unge træer, der bliver inficeret, men selv ældre træer kan
bukke under for angrebet. Poppelskurv kan slå hele bevoksninger ihjel, især hvis alle træerne stammer fra samme frøpulje,
og er blevet udplantet på samme tidspunkt.

Hul 5
På det højtliggende teested har man et godt overblik over hul 5 med trærækken i højre side og roughen i venstre side. Her
ser man ofte fasaner. Når kokken galer kan man blive så forskrækket, at man ikke rammer bolden. Fasanen er egentlig hjemmehørende i Sydøstasien, men da den i 1800-tallet blev indført i Danmark viste den sig hurtigt at kunne tilpasse sig danske
forhold. Antallet af fasaner reguleres ved udsætning og ved jagt. Rovfuglene holder også bestanden nede.

Hul 6
Hul 6 ligger i et område af banen hvor flere fuglearter ynder at holde til. Fra starten af maj kan
man høre nattergal og gøg i krattet bag green. Gøgen er fløjet hele vejen fra Afrika, men bliver ikke
længe i Danmark. Allerede sidst i juni hører man det sidste kuk. Nu har gøgehunnen lagt sit ene æg
i andre småfugles reder, og overlader pasningen af gøgeungen til plejeforældrene, som ender med
kun at have denne ene unge at passe. Plejeungen vokser og fodringen foregår oftest stående på
ungens ryg. De voksne gøge vender tilbage til Afrika i august og overlader ungerne til selv at finde
vej til Afrika et par uger senere. Nattergalen synger for sidste gang ved Sankt Hans, og i august
trækker den til sit overvintringskvarter i Østafrika.

Har du tid til at plukke kirsebær?
I juli finder du kirsebær til højre for
de bagerste teesteder.

I skumringen kommer haren frem for at
spise. En typisk planteæder med en alsidig
kostplan.
Da øjnene sidder på siden af hovedet, kan
haren se hele horisonten rundt og reagere
hurtigt hvis en fjende nærmer sig. Til
gengæld kan den ikke bedømme afstande,
for den kan ikke fokusere med begge øjne
samtidig.

Hul 7

Hvis man bevæger sig langsomt kan man komme tæt på haren, men ved en pludselig bevægelse kan haren flygte
med op til 80 km. i timen. Haren er meget stedfast og udenfor parringstiden lever den oftest alene.
Bestanden af harer i Danmark er gået meget tilbage pga. ændret landbrugsdrift.

Hul 8
Hæg [hæk] kan i vores klima blive ca. 15 meters højt. Nogen kalder det for majtræ fordi
det får klaser af hvide velduftende blomster i maj. Hæg står flere steder på banen, og også
på hul 8 lige til højre for greenen. Hæg kan lave rodskud så den enkelte plante kan danne
større buskadser. I Amerika, hvor dens glansbladede artsfælle findes, bliver træerne op til 30
meter høje. Det tørrede ved kan bruges til finere møbler, tøndebånd etc. Der er ikke meget
svind i det tørrede træ og det revner ikke. Man mener at hæg indvandrede i Danmark for
ca. 10.000 år siden. Der er flest i østdanmark, mens den i det vestlige Jylland er forholdsvis
sjælden.

Hul 9
I birkelunden på højre side af fairway er der opsat stærekasser, og det er der en grund til. Stærene hjælper med at passe græsset. De æder de stankelbenslarver der
spiser græssets rødder, og får græsset til at dø. En perfekt symbiose.
Når stærens unger i juni har forladt redekassen flyver de rundt i familieflokke. De samler sig i større og størrre flokke og bevæger sig mere og mere vestpå i Danmark. Hen på efteråret har der efterhånden samlet sig titusindvis af stære. Sort sol kaldes det fænomen når de store stæreflokke skygger for solen på vej til deres
overnatningsområder i tøndermarksens rørskove i Sønderjylland.

Hul 10

Hullet starter med et drive over vand hvor blishøne, grønbenet rørhøne og gråand ofte holder til. Blishønens dununger, også kaldet kyllinger, er i begyndelsen sorte med rødt næb og nøgen ansigtshud. Det er
først i deres første vinter, at de får den velkendte hvide blis.
Det “blinde” andetslag på hul 10 slås igennem rækken af kirsebærtræer. I roughen kan man se prikbladet
perikon. I juli/august, når planten sætter blomster, klippes de fine gule blomster af planten, for de skal
bruges til snaps. Fyld et honningglas ½ op med blomsterknopperne (ingen grønne dele) og tilsæt vodka så
det dækker. Efter ca. 3 mdr. og en tur igennem en si har man en dybrød koncentreret snaps - som igen kan
fortyndes med Brøndum snaps - den uden smag!

Hul 11

Da greenkeeperne ændrede på hul 11 og anlagde stien til højre dukkede en stor tidsel op. Mange spurgte - hvad er det? Svaret er æselfoder.
I Danmark vokser den mest på strandvolde og affaldspladser, men kan også dyrkes som kultiveret plante. Dens latinske navn Onopordum er græsk.
Onos=æsel og perdo=tarmluft. Så vil man fodre sit æsel med den? På klostrene i middelalderen anvendte man den friske plante som lægeurt mod
kredsløbsskader og som slimløsnende middel. Planten bruges nu mest som nektarplante, men olien og frøulden kan også bruges. Sidstnævnte som
pudefyld. Æselfoder er toårig og blomstrer først i sit andet år. I blomstringsåret kan planten blive op til 3 meter høj og 1½ meter bred.
Æselfoder er skotlands nationalblomst og derovre kalder de den skotsk tidsel.

Hul 12

I 1984 valgte danmarks befolkning knopsvanen som danmarks nationalfugl. Da vi for nogle år siden mistede en del piletræer - lige i doglegget - blev der anlagt en
aflang sø, af nogen kaldet “en lagune”. Det tog ikke lang tid før svanerne havde indtaget søen, og i længere tid kunne vi glæde os over de majestætiske dyr. Men hvis
der kommer for mange alger i søen, vil de bundplanter som svanerne spiser, ikke få lys nok. Og så vil svanerne også forsvinde. Det moseagtige område er også meget
besøgt af hættemåger, som om sommeren har den velkendte brune hætte på. Om vinteren er hætten erstattet af en mørk øreplet. Hvis der er mange insekter i luften - så er der mange hættemåger i området.

Hul 13
Esrum Å snor sig gennem den østlige del af golfbanen og ligger parallelt med hul
13, som er et engområde. Esrum Å strækker sig fra Esrum Sø i syd til Dronningmølle
i nord. Vandkvaliteten er fin og man kan se både isfugl og vandstær ved åen. På hul
13 er der, som andre steder på golfbanen, gravet kanaler fra åen. Vandområderne
er åndehuller for frøer, insekter og planter som f.eks. vandrøllike og dunhammer.

Hul 14
Tidselsommerfuglen er en stor orangebrun dagsommerfugl med et vingefang på 50 til 60 mm. Man kan kende den på den
sorte forvingespids med de hvide pletter. Tidselsommerfuglene ankommer ofte slidte og blege efter den lange flyvetur fra
Nordafrika i maj/juni måned. Herefter foregår parring og æglægning. Æggene lægges i toppen af f.eks. tidsler som er larvens
foretrukne foderplante. De danske efterkommere bliver til først i oktober, hvorefter de trækker sydover. Tidselsommerfuglen overvintrer aldrig i Danmark.

Hul 15
Så snart det mildner i vejret, og snedækket tager af, kan man allerede i januar/februar se og høre de første nordtrækkende sanglærker. Skulle vejret
blive dårligt igen vender lærkerne trækket og flyver sydvest, men i april er de fleste sanglærker ankommet. Sanglærken er en åbenlandsfugl, men da
terrænet herhjemme ofte er dækket med træer, buske og højt græs er bestanden gået meget tilbage. Reden bygges på jorden og de brunlige æg er godt
kamuflerede for rovdyr, krager og skader. Lærkehannen kan synge i op til 100 meter over jorden.
Lærkens sang er smuk - en lyd der varsler forårets komme - men af udseende er den faktisk ret kedelig med sin spættede og brunlige fjerdragt.
Sanglærken kan forveksles med toplærken, der dog kan rejse sine issefjer noget højere. Sanglærken var danmarks nationalfugl fra 1960-84.

Hul 16
Tårnfalk er en lille rovfugl der ofte ses muse med udbredt hale over åbne områder. Den kan
forveksles med spurvehøg, som dog ikke muser. Tårnfalkens vigtigste fødeemne er mus, og
den kan spise mange mus om dagen. Menuen kan dog ændres til småfugle, firben eller større
insekter, hvis der ikke er mus nok. Tårnfalken yngler gerne i forladte kragereder, men er ellers
den eneste hjemlige rovfugl, der vil benytte opsatte redekasser.

I milde forårsmåneder kan man se og høre flokke
af trækkende traner på himlen. Tranen er i fremgang i Danmark og der menes at være omkring 200
ynglende traner i øjeblikket. Den tætteste bestand
findes på Bornholm.

Egen og bøgens nøddeagtige frugter, agern og bog, har fællesbetegnelsen olden. Er det et år
med særligt mange frugter, er det oldenår. Oldenår optræder med 3-4 års mellemrum, formentlig på grund af varme somre. Eg og bøg er gode oldentræer, fordi de ikke mere vokser
i højden, men blomstrer oftere end yngre træer. Olden indeholder kulhydrater og i mindre
grad protein og fedt. Olden er vigtig føde for hjorte og fugle. Et oldenår er en kraftpræstation
for træerne, og de magre og fede år kan aflæses i træernes årringe. Ringene er smalle i olden
-år, fordi træerne har brugt mere energi til forplantning end til vækst. I Danmark findes egeog bøgetræer som er meget gamle. Kongeegen i Nordskoven ved Jægerspris er bedømt til at
være ca. 1200 år gammelt. I skoven bliver træerne normalt fældet ved 100-150 års alderen.

Hul 17
På højre side af greenen står
et bøgetræ og et egetræ. Om
efteråret lyser de op med gyldne
farver.

Hul 18

Hvor hul 18 ligger i dag ligger nu, lå før i tiden en æbleplantage. Hvis man slår bolden for meget i højre står man om foråret mellem
blomstrende æbletræer. Venter man til efteråret, bliver man belønnet med et sødt rødt æble. Har du lyst til at lave en kage med
de røde æbler og hyldebær? Prøv Æblekage med hyldebær. Ved indspil til 18. green ligger små søer på venstre side hvor fiskehejre,
grønbenet rørhøne og blishøne ofte holder til. I søen, tættest på klubhuset, kan man fra juni til august se flydebladsplanten hvid nøkkerose blomstre. Det er den største blomst i den danske natur.

klubhuset
Taget på vores klubhus var på et tidspunkt besat af strandskader. Æggene havde de placeret inde på
gårdspladsen - midt imellem bordene med frokostgæster. Det skulle senere vise sig ikke at være optimalt.
Æggene, som er godt kamuflerede, var placeret midt i en plantepotte med flis. 10 min efter jeg havde
taget billedet blev de trådt istykker. Strandskaderne er ofte set på banen i de sidste par år, men ikke
tidigere. Deres gjaldende skrig kan høres langt væk. Det er ikke ualmindeligt at strandskaderne sidder på
taget, for her er der god udsigt og beskyttelse mod ræve. Et strandskadepar holder sammen hele livet og
det er ikke ualmindeligt at de kan blive 25 år gamle. Dette par forsøgte igen senere at lægge æg - og med
godt resultat.

Har du en idé, et forslag, en
kommentar eller en oplevelse i
forhold til denne Naturguide?
Så skriv en mail til mig:
janneaarre@golfognatur.dk

