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PÅ GENSYN - TAG TUREN I BEGGE RETNINGER!

Vi siger tak for at du fulgte Hjertestien på den ca. 1,8 km lange tur. Du har nu 
set over 100 fuglekasser! Mange af kasserne gør gavn året rundt, fordi de 
om foråret og sommeren bruges som ynglekasser og om vinteren bruges 
af overvintrende fugle, som søger ly og læ for vind og vejr. Var her nok af de 
gamle hule træer, var det slet ikke nødvendigt med fuglekasserne. Det er 
derfor en god idé at bevare sine gamle træer i have og hegn. 

Hvis du gerne vil have den maksimale motionseffekt kan vi anbefale, først 
at gå turen i et tempo, der giver mulighed for at være nysgerrig og gå på 
opdagelse og derefter gå turen den modsatte vej i et rask tempo. Ved rask 
gang forbrænder man nemlig flere kalorier - rigtig god tur! 

BEMÆRK OGSÅ
Til sidst på turen kan du 
se de 20 spurvekasser 
der er hængt op langs 
hovedstien. 

C

varierer mellem gul over brun til klar rød. 
Blomster ses ikke så ofte og er heller ikke 
så opsigtsvækkende, da de er små og gul-
grønne. Frugterne derimod er ret iøjnefal-
dende.   En virginsk ambra-frugt er rund, 
gul-grøn og med pigge. Vores klima tillader 
desværre ikke at deres frø modnes.

Barken er kork-furet og helt speciel. Am-
bra-træernes bark og blade indeholder et 
duftstof, der anvendes til parfume og saften 
fra træet, kaldet ‘styrax’ benyttes til frem-
stil-ling af hostesaft og tyggegummi. På en-
gelsk kaldes træet derfor ‘Sweet Gum Tree’. 
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Med sine florlette etager pryder Hima-
laya-cedertræet denne sidste del af Hjertes-
tien og vi forventer at den kan blive et godt 
hjem til et musvitpar. Træet trives ikke spe-
cielt godt og afviger derfor fra et Himalaya-        
cedertræs normale vækstform. Træet ses 
ofte som prydtræ, da det er et stort, sted-
se-grønt nåletræ med en pyramideformet 
krone af tætte, nedad-svejende grene. 

Træet når op i 50m højde i Himalaya, hvor 
det har sin oprindelse, men herhjemme når 
det sjældent mere end 10-15m på grund af 
klimaet. Nålene er slanke og 2,5-5cm lange.
De bæres dels enkeltvis på langskud, dels i 
tætte klynger på kortskud. Det kan minde 
om lærketræets nålestilling. Nålenes farve 
varierer fra græsgrøn til blågrøn. Træet 
bærer specielle, tøndeformede kogler, der 
bliver siddende i hele 12 måneder. 

Ambratræerne er elsket for deres smukke, 
flammende efterårsfarver, som de holder 
langt igennem efteråret. Træet stammer 
fra de centrale og sydlige dele af USA, hvor 
det vokser i blandede løvskove på fugtig, 
mi-neralrig bund. 

Træet er mellemstort og løvfældende, med 
en bred, kegleformet krone hos unge træer 
og en smuk kuplet krone hos gamle træer. 
Bladene er trelappede hos unge træer, men 
femlappede hos ældre. Høstfarverne 

BEMÆRK OGSÅ
I denne del af Haven har 
vi gjort plads til stærene 
med hotel i Naturhaven 
og stærekasser i nogle 
af de store egetræer ved 
Væksthuset.

Himalayacedertræ // 
Cedrus deodara // 
Med musvitkasse

Virginsk Ambratræ // 
Liquidambar styraciflua // 
Med mejsekasse

47

46 B

Velkommen til den nye Hjertesti 
i Geografisk Have. Glæd dig til en 
oplevelse, hvor frisk luft, motion, 
naturoplevelser, nysgerrighed og 
ny viden kan gå hånd i hånd.

Når du følger Hjertestien, må du 
holde øje med hjerte-symbolet på 
fuglekasserne, der er opsat i  knap 
50 af havens nøje udvalgte træer. 
Til hvert træ finder du et hjertetal 
på fuglekassen, som henviser til 
en tekst om botanik, biologi, histo-
rie eller noget andet spændende 
for de have- og naturinteresserede. 

Hjertestien leder dig en dejlig tur 
rundt i den 14 ha store have, på en 
1,8 km lang tur. De fleste vejvisen-
de skilte er som sagt monteret på 
fuglekasser, men enkelte steder 
findes de på pæle ved jorden. 

Den nye hjertesti er et projekt med 
flere ”forældre”. Fuglekasserne er 
doneret af Skovtrolden – en lokal 
naturgruppe, som er en upolitisk 
forening, som arrangerer foredrag, 
kurser og ture. Skovtrolden har 
selv lavet fuglekasserne og materi-
aler har de fået betalt af en donati-
on fra Kühls Lund fonden. 

Med en fuglekasse får fuglene et 
trygt og godt sted at bo. De kan spil-
le en meget vigtig rolle i en have, 
fordi mange af fuglene fx. spiser 
skadedyr, som ellers kan blive et 
problem.

Skiltene er doneret af Hjerte-for-
eningen, som generøst støtter 
etablering af Hjertestier over hele 
landet. Foreningen kæmper for at 
hjertesagen opnår højere priori-
tet, får større opmærksomhed og 
sørger for at vi hele tiden får ny og 
vigtig viden.

Så glæd dig til en god chance for 
at blive ”dus med havens fugle og 
mange vilde træer”. Vi håber, at 
du kan høre den dejlige fuglesang, 
som allerede fra dag 1 viste, at fug-
lene sad parate og bare ventede 
på at kunne flytte ind i kasserne. Vi 
håber, at du også er parat til at gå på 
opdagelse og ønsker dig en rigtig 
god tur. 

Velkommen til 
Hjertestien

Lene Holm
Direktør for Geografisk Have
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Skovfyr er en af havens hjemmehørende 
planter, som også er almindeligt forekom-
mende i Danmark, desuden er Skovfyr ud-
bredt i næsten hele Europa og har en varie-
tet i det nordlige Kina og det østlige Sibirien.  

Skovfyr bliver op til 30m høj og kan nå en al-
der på 250-300 år. Den har en opret vækst- 
form med en dybt furet bark, der med tiden 
får en rød-orange farve. Den røde farve lys-
er op mellem de lysegrønne nåle. 

Ildløn stammer oprindeligt fra Kina, Mon-
goliet og det østlige Sibirien og anses i dag 
for at være en underart af den russiske løn 
(Acer tataricum). Lønnen er et lille, løvfæl-
dende træ, der har en opret og åben vækst 
-form. Senere bliver den, som her i Havens 
Kina-område, mere tæt og med overhæn-
gende skud, på vandrette sidegrene. 

Navnet hentyder til træets smukke eft-
er-årsløv i flammende røde og orange nu-
ancer. Bladene er i det hele taget værd at 
bemærke, da de er et markant træk ved 
træet med deres smalle ægform med to 
trekantede og fremadrettede lapper og 
grove takker. Forårets blomstring i grøngule 
farver går ofte ubemærket hen, men aflø-
ses af løns karakteristiske helikopterfrø, der 
spirer villigt.  

Ildløn // Acer ginnala 
Med musvitkasse 

1

2

Skovfyr // Pinus sylvestris 
Med mejsekasse  

Dette egetræ er et ud af mange i haven. 
Mest bemærkelsesværdige er rækken 
af egetræer, som Aksel Olsen plantede 
langs havens centrale hovedsti. Stilkeg er 
et majestætisk træ, der kan nå en alder på 
mere end 1000 år. Fritstående bliver egen 
meget bredkronet, mens den i tæt skov er 
langstammet og smalkronet. Kronen er ret 
åben og giver, modsat fx. bøg, masser af lys 
til en rig undervegetation. Bladene er 5-10 
cm lange, læderagtige og grønne med 7-11 
lapper og karakteristiske ører nær bladba-
sis. Bladundersiden er lidt lysere end over-
siden. Stilkeg vokser naturligt i det meste 
af Europa og optræder vildtvoksende 
næsten overalt i Danmark. Stilkeg har navn 
efter  sin karakteristiske stilk (3-4 cm), hvor 
agernet sidder. Dét adskiller den fra andre 
ege, der har en lidt kortere stilk.

Magnolie er et slankt, løvfældende træ der 
kan nå 10 meters højde. Denne variant af de 
hvide magnoliaer springer ud med hvide, 
svagt duftende blomster i foråret. De fine 
blomster kan blive op til 10cm og har seks 
adskilte blade. Disse følges af pink frugter, 
der åbner sig for at afsløre de smukke, 
purpurfarvede frø. Planten er frostfølsom 
efter udspring og står bedst, hvor den er 
skærmet for kolde vinde. Her i bedet stråler 
den med sin underspillede skønhed i kon-
trast til de farvestrålende azelaer og dagslil-
jer, der lyser op i et væld af farver i foråret. 

Magnolie // Magnolia kobus // 
Med grå fluesnapperkasse på 
pæl under træet

Stilkeg //Quercus robur // 
Med musvitkasse

44

45
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Dette smukke gamle træ er et pragtek-
semplar af et japansk kirsebærtræ. Træet 
har mange år på bagen og har nået en ma-
jestætisk størrelse for sin art. ‘Shirotae’ ly-
ser op i foråret i en sky af hvide blomster. 
Træets svagt hængende grene skaber et let 
halvtag af store, hvide, dobbelte og meget 
velduftende blomster i april-maj måned. 
Igen i efteråret stråler træet, nu i rød- gyldne 
efterårsfarver. Oprindeligt kommer træet 
fra området omkring Mount Fuji og vokser 
godt i vores klima.  

(Se beskrivelse 27)

TUREN GÅR GENNEM ROSENHAVEN 
Her finder du ingen træer med fuglekasser. Til gengæld kan du tage en 
pause og nyde de mange roser. Her er over 5000 roser fordelt på 500m 
rosenbede og med mange forskellige moderne roser. Hvert år kommer der 
nye roser til, så der er altid nye dufte og sanseindtryk. I de senere år har ro-
sernes vækst været særlig frodig og mangfoldig – blandt andet takket være 
en god forbedring af vækstforholdene. 

Japansk kirsebær // 
Prunus serrulata ‘Shirotae’ // 
Med mejsekasse

Viftebladet løn // Acer japonicum 
// Med musvitkasse

43

42

Vandgranen blev i 1941 beskrevet som et 
for længst uddødt træ, der kun kendtes 
som fossil plante; men samme år blev træet 
genopdaget som et levende træ, op til 50 
m højt, der voksede i Centralkina syd for 
floden Yangtze Kiang. Efter ekspeditioner 
til området i 1946 og 1947 blev frø sendt til 
Amerikas og Europas botaniske haver. 

Siden har det vist sig, at træet er både hård-
ført og hurtigvoksende, hvorfor det i dag 
plantes mange steder og er et højt skattet 
prydtræ i haver og parker. Træet har været 
dyrket i Danmark siden 1948. Væksten er 
ret åben og smalt kegleformet. Stammen er 
kraftig med en rødbrun, noget trævlet bark.

De bløde nåle er toradede, udbredte og 
flade, på langskud spredte og på kort skud 
modsatstillede; både nåle og kortskud 
fældes om efteråret. Ved ud springet i maj 
er nålene lysegrønne; senere bliver de en 
mørkere grøn og om efteråret inden løvfald 
gulrøde til mørkere brunrøde. Koglerne 
er små, næsten runde og udvikles kun 
sjældent og aldrig med modent frø her i 
landet. 

3

Træets stammer er iøjnefaldende på alle 
årstider, med deres flotte, blanke mahogni-
farvede bark, som har tendens til at flosse. 
I foråret springer den tibetanske kirsebær 
ud med de fineste hvide blomster og står 

Tibetansk kirsebær //Prunus 
serrula //  Med rødhalskasse4

Kinesisk vandgran // Metasequoia 
glyptostroboides // 
Med blåmejsekasse  
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Træets navn klæ’r dette flotte, majes-
tætiske træ, der ikke er så velkendt herh-
jemme.    Kejseregen har sin oprindelse i 
Kina, Korea og Japan. Det er et løvfældende 
træ, der kan nå en højde på 25m, en højde 
det dog sjældent opnår under dyrkede for-
hold her i Europa, hvor det primært findes i 
botaniske samlinger.   

Kejseregens største særegenhed er dets 
blade, der er de største blandt alle eget-
ræernes og kan nå op på en impone- rende 
størrelse; 10-40cm lange og 15-30 cm bred-
de. De er tykke, læderagtige, let dunede 
og tydeligt øreflipsformede. Bladet bliver 
siddende på træet hele vinteren og flad-
er først, når forårets nye skud dukker op. 
Træets agern modnes i efteråret fra   sep-
tember - oktober og sidder i nogle meget 
iøjnefaldende nærmest pelsede skåle.   

Kejsereg // Quercus dentata
Med musvitkasse

sommeren igennem med små, grønne, lan-
cetformede blade, der giver et frit udsyn til 
de flotte stammer.

Vækstformen er ofte flerstammet, som her 
i haven. Løvet skifter tilmed til en smuk 
gylden bronzefarve i efteråret og skaber 
endnu en gang opmærksomhed. 

Træet trives i sol og halvskygge og er fuldt 
hårdfør i vores klima. Tibetansk kirsebær 
klarer sig fint i mange forskellige jordtyper 
og er ikke ph-følsom. Træet er af mellem-
størrelse og når typisk en højde på 6-10m.

5

Kalopanax er et af havens mest sjældne 
træer og hvis du træder tæt ind til træet (fra 
bagsiden) vil du kunne se, at den på højst 
usædvanlig vis, har små torne i sin fugede 
bark. Træet er hjemmehørende i Østasien, 
hvor det når en højde på 25-30m. I Europa 
ses træet primært i botaniske samlinger. I 
Danmark bliver Kalopanax typisk kun 10-
15m højt. Træet har små hvidlige blomster 
i store, sammensatte stande, som ses i au-
gust-september. Bladene kan ligne blade 
fra løn, men sidder spredt og er 18-25 cm 
brede med 5-7 lapper. De har en mørkegrøn 
overside og en dunhåret underside. 

Den japanske hemlock kan nå en højde 
på 25m, som det dog sjælden når på vore 
egne. Det er et af havens største stedseg-
rønne     nåletræer, der trives her i en skyg-
gefuld placering. Det kendes på de uens 
lange nåle og de meget små kogler. Træet 
har en smal konisk krone og de unge skud 
har en gul eller rødlig tone, der med alder-
en skifter til en tæt, glansfuld mørkegrøn. 
Nålenes lugt minder om skarntyde og her-
af kommer navnet ‘skarntydegran’. 

17 sorter, som har et meget forskelligt ud-
seende. Tag et kig på de andre varianter 
af Cryptomeria japonica, som står her ved 
stien – deres udseende varierer enormt fra 
blød og plysset til langstrakt og pigget.  

Kalopanax // Kalopanax pictus // 
Med mejsekasse

Japansk hemlock / Skarntyde-
gran // Tsuga diversifolia // 
Med musvitkasse

41

40
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Denne rødlige thuja kendes fra det vestlige 
Nordamerikas ‘Red Woods’ af impone-ren-
de store træer, hvor den når en højde af 
60m - herhjemme bliver thujaen kun op til 
30m. Træet har en kegleformet krone og 
stamme og adskiller sig fra andre nåletræer 
ved at grenene ikke sidder i kranse rundt 
om træet, men forskudt. Barken er rødbrun 
og svagt fuget. Kæmpethuja er hårdttræ og 
har en høj holdbarhed ved udendørs brug. 
Indianerne brugte det derfor til f.eks. at byg-
ge kanoer. Thuja trives i skyggefulde plac-
eringer som her. I Danmark bruges Thuja 
primært som prydtræ. 

Navnet cryptomeria betyder ‘skjult plante’ 
og træet er oprindeligt fra Japan. Japansk 
sugi, som ofte bare kaldes cryptomeria,  
kan blive helt op til 70m højt og med en 
diameter på op til 4m. Træet har en spæn-
dende bark i rød-brune farver, der får lange 
vertikale trævler. 

Cryptomerias nåle er specielle. Japoni-
caens nåle sidder tæt i spiralformation, 
der danner lange ranker. Nålene er 0,5-1cm 
lange, blanke og grønne. Cryptomeria er en 
meget variabel art og derfor findes der 

(Se beskrivelse 32)

Kæmpethuja // Thuja plicata // 
Med træløberkasse

Japansk sugi // 
Cryptomeria japonica// 
Med rødstjertkasse

Gul fyr // Pinus ponderosa // 
Med mejsekasse

37

38

39

Dette korktræ pryder stien her i det kinesis-
ke område af haven. Træet kan blive op til 
15m og har endnu ikke nået sin fulde højde. 
Med tiden vil barken udvikles og blive ko-
rkagtig. Træet trives her i sol-halvskygge og 
fyldes om sommeren af gullige blomster og 
til efteråret iklæder bladene sig også lyse, 
gule høstfarver. Bladene er sammensat af 
5-11 småblade med hår langs randen og ved 
basis af hovednerverne. Amur korktræet 
er oprindeligt fra Amur-dalen i Nordkina, 
hvor det er et vigtigt element i den tradi-
tionelle kinesiske medicin til behandling af 
b.la. meningitis og lungebetændelse.  

Havens omfattende og ikoniske bam-
buslund opfordrer til leg og opdagelse i 
denne høje græsvækst. Gul bambus har en 
opret til overhængende vækst med gule 
stilke og stedsegrønne blade. Gul bambus 
er hårdfør og trives her i Danmark – plant-
ens eneste reelle trussel er den store pan-
da, hvilket vi ikke har problemer med her i 
haven.  

Det underfundige ved Gul bambus er at 
de blomstrer i en alder af mellem 90-110 
år, hvorefter planten dør. Tidligere kom 
alle de Gule bambusplanter, der befandt 
sig i de danske haver fra Aksel Olsens mo-
derplan-ter, hvilket betød at de i 90’erne 
begyndte at blomstre samtidigt over hele 

Amur korktræ // Phellodendron 
amurense //  Med rødstjertkasse

Gul bambus // Fargesia murielae  
Med gærdesmuttekasse på pæl

6

7
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bambus til Danmark i 1927 og plantede i 
Geografisk Have de lange bambustunneler 
som i mange år var de længste i Skandina-
vien. 

Vandgrannerne (se beskrivelse 3) står over-
for havens store og smukke træ; Kaukasisk 
vingevalnød (Pterocarya fraxinifolia). 

Løn vokser hele vejen fra Asien, spreder sig 
ud over hele Europa og dermed også Dan-
mark. Herhjemme bliver træet ofte brugt 
i læhegn eller som store solitære træer i 
parker. Præcis som dette flotte træ. 

Spidslønnens krone er enorm og de gyldne 
blade er virkelig flotte fra afstand. Løns 
blade kalder man for “håndlappede”. Fordi 
de minder om en åben hånd. Prøv selv at 
lægge din hånd over et af de store blade, og 
se om det passer. Bladene minder i øvrigt 
en del om ahorns blade, men er mere spid-
se.  

Denne løn står beskrevet som en form 
der hedder “pictum”. Det navn er blevet 
diskuteret i årevis af botanikere. Det er en 
meget nørdet diskussion. Aksel Olsen har 
beskrevet at Geografisk Haves eksemplar 
er en “pictum” så det kalder vi den stadig. 
Faktum er at denne spidsløn er anderledes 
fra alm. spidsløn ved at dens blade i ud-

Kinesisk vandgran // Metasequoia 
glyptostroboides // 
Med blåmejsekasse  

Spidsløn // Acer platanoides f. 
pictum // Musvitkasse  

8

9

Søjlecypress kommer oprindelige fra en 
bjergkæde, der strækker sig fra Oregon til 
Califonien i Nordamerika. Her vokser den 
typisk på nordsiden af bjergskrænterne.  

I Danmark er den indført til vores haver, 
hvor den er ret almindelig som hækplante, 
hvis man ønsker sig en tæt stedsegrøn hæk. 
Sjældent ser man dem som store solitære 
træer som dette. Søjlecypres er aldrig rigtig 
blevet brugt i skovbruget i Danmark, sel-
vom man ellers kan få noget fint tømmer 
af træet. I Østasien er træet også indført og 
her er det mere efterspurgt som tømmer. 

Havens træ har sortsnavnet “columnaris” - 
og der findes et meget stort antal forskellige 
sorter af træet. “Columnaris” henviser til at 
netop denne sort har blå nåle. Der er typisk 
tale om nuanceforskelle i farven i forhold til 
hvilke sortsnavn træet har.   

På træets stamme sidder en fuglekasse 
som er beregnet til træløbere. Træløberen 
er en lille, lys, plettet fugl, som løber op ad 
stammerne. Den kan ikke løbe ned ad, så 
den starter oftest i bunden af stammerne og 
søger systematisk efter føde i barken, hvor 
den finder edderkopper, biller og larver. Vi 
har mange træløbere i Geografisk Have. 
Det er på grund af de mange store træer. 
Den bruger både løvtræer og nåletræer til 
at søge efter føde. Jo større træerne er, jo 
bedre kan træløberen lide dem.   

Søjlecypres // Chamaecyparis 
lawsoniana ‘Columnaris‘ // 
Med træløberkasse
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Sumpcypres er et stort, langsomtvoksende 
og langlivet træ, der typisk når højder på 
30-35m. Det har en opret og regelmæssig, 
kegleformet vækst. Også selve stammen er 
tydeligt kegleformet. 

Træet kan vokse i åbent vand, langs flod-
er og søer, men det skal spire på land. Står 
træet i vand, bliver de besynderligt keg-
leformede rødder synlige ved bunden af 
stammen. Træet kræver en vækstsæson 
på 100 dage og høje dagtemperaturer for at 
trives optimalt. 

Sumpcypressen hører hjemme i sump-om-
råder i det sydøstlige USA, hvor den danner 
skov på fugtig eller ligefrem over-svømmet 
bund. Før sidste istid voksede der også 
sumpcypresser i Europa. 

Her i den Nordamerikanske del af Geograf-
isk Have kan du se sumpcypressen stå med 
flotte lysegrønne nåle om sommeren og 
smukke brunlige høstfarver i efteråret, hvo-
refter den taber nålene. På sump-                 cy-
pressen sidder nålene spredte. I gunstige år 
kan man se de ca. 2cm store kogler , som er 
runde og grønne til at starte med, men som 
senere bliver mere gråbrunlige. 

Der er kun dette eksemplar i haven, som 
desværre er lidt klemt på sit voksested og 
derfor er træets højde begrænset. 

Sumpcypres // 
Taxodium distichum // 
Med rødhalskasse

35

Enebær er en planteslægt på mellem 50 
og 60 forskellige arter. Enebær vokser over 
hele den nordlige halvkugle. Der vokser 
også nogle arter af ene i Østafrika og på De 
Vestindiske Øer. Denne ene kommer, som 
navnet antyder, fra Kina. 

Også i Japan findes Kinesisk ene naturligt. 
Overalt i verden vokser ene i fuld sol og i 
sandet jord – dette eksemplar bekræfter 
undtagelsen. Kinesisk ene kan købes på 
planteskoler i hele landet og bruges ofte 
som prydtræer i haverne.  

Gærdesmuttens kasse gemmer sig i de 
flotte opstammede Rhododendron fortu-
nei, som har sin oprindelse i Kina, hvor de 
pryder hele bjergegne. 

Denne rhodondendron har lange 
ovalt-eliptiske stedsegrønne blade og 
blomstrer hvidt med et strejf af pink. Blom-
sterne indhyller stien med sin lette duft 
og skaber en ganske særlig stemning her i 
den lille rhodondrendronhule. Havens rho-
dodendronsamling har desuden mange, 
gamle og store eksemplarer, som kommer 
fra forskellige steder i verden.

Rhododendron fortunei blev beskrevet 
første gang af botanikeren Robert Fortune 
i 1855, hvor han fandt planterne i Chekiang 
provinsen.  

Kinesisk ene // Juniperus chinesis  
‘Pfitzeriana compacta’ //
Med rødhalskasse

Rhdodendron // Rhododendron 
fortunei // Med gærdesmutte-
kasse

10
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Kamtjatkabirken henter sit navn fra det 
naturskønne Kamtjatka i det allerøstligste 
Rusland og er kun dokumenteret i Dan-
mark siden 1892, men er fortsat meget 
sjælden. Birken her bliver mellem 5-25m og 
denne er altså af mellemstørrelse. Birken er 
løvfældende, har en åben og uregelmæs-
sig vækst og ses både med en enkelt hov-
ed-stamme som her i haven eller i flerstam-
met vækstform. 

Barken er spektakulær, da den yderst er 
hvid, men når den skaller af i horisontale 
striber, afslører den en rosa/abrikosfarvet 
til helt kobberfarvet bark nedenunder. 
Bladene er trekant- til ægformede med 
kileformet grund, tilspidsede og skarpt sav-
takkede med en blank mørkegrøn over-
side, mens undersiden er lys grågrøn med 
lysebrune hår. Høstfarven er lysende guld-
gul. 

Denne rhodondendron er værdsat for sin 
tætte, lave vækst og lange blomstring. I maj 
og juni stråler den med først pinkfarvede 
skud og senere store hvide blomster med 
grøn-gule markeringer. Hver blomst består 
af otte tragtformede blomster, som hver er 
5cm lange. Planterne her er en krydsning, 
hvilket man tit ser hos Rhododendron,  der 
med sine ca. 900 arter og mange flere sor-
ter og hybrider, er en kæmpe planteslægt.  

Kamtjatkabirk // Betula ermanii // 
Med mejsekasse

Rhododendron // Rhododendron 
catawbiense x Cunningham White 
// Med musvitkasse

12
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I de høje lærketræer her på skrænten har vi 
hængt 20 stærekasser op, og glæder os til at 
se dem fyldes med liv og fuglesang. 

Denne gruppe af lærketræer er plantet i 
1990’erne. Oprindeligt var planen at plan-
te den Nordamerikanske lærk, men da det 
ikke var muligt at skaffe den til haven, blev 
der i stedet plantet en anden type. 

Lærketræer bliver i dag primært brugt 
som tømmertræ i skovene, men ses også 
brugt som hækplanter, fordi de tåler hård 
beskæring. Der er ingen af lærkearterne 
der er naturligt hjemmehørende i Dan-
mark, men de har forvildet sig ud i naturen 
mange steder. Den mest dyrkede lærk i 
Danmark er hybridlærk, der er en kryds-
ning mellem Sibirisk lærk og Japansk lærk. 
Denne hybrid er sjovt nok lavet af danske 
gartnere og er blevet en meget populær 
lærk i skandinavisk skovbrug. 

Lærk er et løvfældende nåletræ og i ef-
teråret skifter alle nålene farve og bliver       
lysende gule inden de falder af. Lærke-
træet er også elsket for sine smukke små 
kogler, der tit sidder i store mængder på 
træernes grene.   

(Se beskrivelse 1)

Lærketræ // Larix species // 
Med stærekasse

Skovfyr // Pinus sylvestris // 
Med mejsekasse
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flagede bark varierer mellem orangebrun 
og gulbrun, hvorfra træets danske navn 
stammer. Nåle er lange, gulgrønne eller 
sølvgrønne og sidder i bundter af tre og 
træets kogler er kendt for deres pinje-     kern-
er. Koglerne er i sig selv værd at bemærke, 
da der er store og meget dekorative. 

Her for foden af Rosariet tårner en stor klit-
fyr sig op over dalen og skal nu forhåbent-
ligt huse rødstjert. Klitfyr stammer fra 
Nord-amerika, hvor den især er udbredt 
langs kyster og på sandet jord. Herhjemme 
kan Klitfyr nå en højde af 20m og er karak-
teri-seret ved en opret stamme med brun 
eller rødbrun bark. Nålene er på til 10cm 
lange, vredne og i gul-grøn farve.

Hvis du knuser en af nålene vil du opleve at 
de har en fin citrusduft. Koglerne er ‘skæve’ 
dvs. at de er udstående eller tilbagebøjede, 
uden stilk og har en størrelse på ca. 6 cm. 
Nåletræet her er desuden særbo, det be-
tyder at det har både han- og hunblomster 
på samme plante og bestøves af vinden. 
Selvom træet ikke er hjemmehørende for-
vilder det sig let ved frø. 

(Se beskrivelse 1)

BEMÆRK OGSÅ
Her med udsigt over 
Djævlekløften, findes en 
tårnfalkekasse. Hvis du 
gerne vil have et glimt af 
den, skal du gå til venstre 
langs Dyrehaven og kig-
ge op i de høje nåletræer. 

B

Klitfyr // Pinus contorta // 
Med rødstjertkasse

Skovfyr // Pinus sylvestris // 
Med broget fluesnapperkasse
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Kobberbirken stammer fra Kina, hvor den 
vokser i de nordlige provinser. Den blev 
indført af Aksel Olsen, som fik tilsendt frø 
fra en ekspedition der blev gennemført i 
1920’erne, af botanikeren Joseph Rock.

Kobberbirken er et middelstort (op til 30m) 
løvfældende træ, der hyldes for sin kob-
berfarvede flossende bark. Farven på den 
afskallede bark strækker sig fra honning-
gylden til orange-gul og brun-orange, mens 
den nye bark nedenunder er lys grå-pink 
og cremefarvet. Bladene er gulgrønne, æg-
formede og savtakkede og de farves gule i 
efteråret. 

Væksten er overhængende og moderat. 
Træet trives i fuld sol, men gør sig alligevel 
godt her i den spredte skygge i Syvdalen. 
Væksten er let konisk og elegant med en 
enkelt stamme og en let og luftig krone, der 
kaster en fin dansende skygge. 

Rabarberpoppel bliver op til 20-25m og 
vores eksemplar her i Syvdalen tårner sig 
op over stien. Træet har fået en hjælpende 
hånd i form af en kraftig opbinding der sik-
rer dens oprette vækst her i den eroderede 
jordbund langs bækken. 

Rabarberpoppelen blomstrer i maj måned 
med røde hanrakler og gulgrønne hunrak-
ler. Træet er kendt for sine blade, der er 

Kobberbirk // Betula albonensis 
var. Septentrionalis // 
Med musvitkasse

Rabarberpoppel // Populus 
lasiocarpa // Med blåmejsekasse15
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meget store – 20x35 cm med en tæt behåret 
underside og flotte røde stilke. Bladene er 
ægformede eller hjerteformede. Væksten 
er langsom og træet danner en ægformet 
krone over langstrakte stammer. Barken 
er bemærkelsesværdigt lys i grå og gullige 
nuancer. 

Træet fortrækker en fugtig jord og er meget 
vindfølsom. Det placeres derfor bedst i 
skærmede omgivelser, som her i Syvdalen. 
Rabarberoplen blomstrer i april eller maj 
og raklerne modnes mellem maj og juni, 
hvor man kan støde på de sjove vattotter 
hvori frøene ligger.

Her hvor stierne mødes hænger rødhals-
ens kasse i den spændende fligetbladede 
bøg. Haven har i alt syv forskellige slags 
bøgetræer og du kan her se fem af disse, 
som varierer meget: Rødbladet søjlebøg 
har sortrøde, let fligede blade og stram 
opret vækst, mens Hængeblodbøg har en 
åben opret vækst fine, lilla og meget u-rege-
lmæssigt finnede blade. 

Hvis du kigger langs broen, ser du den 
lille, flade bøg kaldet ‘Bøghs vrange bøg’ 
med sine krogede grene. Længere tilbage 
ser du Danmarks velkendte nationaltræ 
almin-delig bøg tårne sig op over bækken. 

BEMÆRK OGSÅ
• Rødbladet søjlebøg //

Fagus Sylvatica ‘Rohan 
Obelisk’ 

• Hængeblodbøg // 
Fagus Sylvatica 
‘Interrupta purpurea’ / 
‘purpurea pendula’  

• Bøghs vrange bøg //     
Fagus sylv. Tortuosa 

VIDSTE DU... At et stort bøgetræ kan suge mere end 125 liter vand op på et døgn? I vi-
kinge-tiden kaldte man bøg for bog, og når vikingerne skulle skrive, så tog de en stav af 
bøgetræ og snittede runer ind i den. Fordi bøg hed bog, så kom sådan en bøgestav til at hed-
de et bogstav – og sådan fik bogstaverne deres navn. 

Bregnebladet bøg // 
Fagus Sylvatica ‘Asplenifolia’ // 
Med rødhalsekasse

16

Her i Rosariets midte har vi det yndige 
prydæbletræ, der i maj stråler op i et hav 
af små hvide blomster, der sidder i klaser 
og pryder træet længe. Træet er en god og 
tidlig nektarkilde for havens bestøvere. I  
efteråret står træet smukt med gule høst- 
farver og efter løvfald prydes træet af små 
gule og gyldne æbler, som gennem vinter-
månederne er til stor glæde for alle havens 
fugle, som samles om dette træ.

Træet er lille af vækst og når en højde på 
3-4m, er fuldt hårdført og trives i sol eller 
halvskygge på en almindelig næringsrig 
og veldrænet jord. Paradisæbler hører til 
rosenfamilien, og hele den meget artsrige 
æbleslægt går under navnet malus. Med 
dette i tankerne er det jo ganske givet, at 
træet hører hjemme her blandt roserne. 

Træets frugter er særdeles velegnede til 
gele og er du heldig kan du købe et glas 
med hjem fra Havens Café Lykkefund.  

Gul fyr er et mægtigt træ og gør sig godt i 
selskab med de andre Nordamerikanske 
giganter her i havens sydlige del. Træet kan 
nå en højde på hele 70m og prydes af en 
pyramideformet åben krone. 

Ældre træer er grenløse langt op ad stam-
men. Grenene er korte og pendulerede 
samt svagt opadrettede i spidsen. Den 

Paradisæble // Malus sieboldii 
‘Golden hornet’ // Med mejseka-
sse

Gul fyr // Pinus ponderosa // 
Med mejsekasse

29
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Denne japanske vingevalnød strækker 
sig højt over Rosariet og adskiller sig i sin 
oprette vækstform fra havens store, stolte 
kaukasiske eksemplar (Pterocarya fraxini-
folia), der står overfor den lille lund af unge 
vandgraner. 

Og når man lader øjnene vandre op ad den 
lange stamme, som kan blive helt op til 
30m, kan man iagttage om vi har haft held 
med at tiltrække en stor flagspætte i den 
højt placerede kasse! 

I Japan, hvor træet oprindeligt er fra, ser 
man hele skove af vingevalnød fylde både 
bjerge og dale - et betagende syn! Vingeval-
nødden er et smukt, løvfældende træ, med 
en stor krone, smukke store finnede blade. 

De meget specielle frøstande hænger de-
korativt i snore fra træet fra sensommeren 
og frem. Ned langs ’snorene’ sidder frøene: 
små vingede frugter som også har givet 
træet sit navn. Det botaniske navn refererer 
også til frugterne, da ’pteron’ er græsk for 
vinge, og ’karyon’ betyder nød. 

Frøstandene er dekorative fra sidst på som-
meren, hvor de har en frisk lysegrøn farve, 
til langt hen mod vinteren, hvor de dog 
bliver brune, inden de enkelte vingede frø 
begynder at falde af. 

Vingevalnød // Pterocarya 
rhoifolia // Med flagspættekasse28

Cincinnata er en høj, hængende rødgran 
der stammer fra Norge. Den adskiller sig fra 
andre rødgraner ved at danne en skulder-
lignende vækst, når den når en moden al-
der. Det ses også på vores eksemplar her i 
Syvdalen, hvor de øverste sidegrene vok-
ser vandret ud, for så at vokse nedad og 
dermed skabe illusionen af, at træet har 
skuldre. Granen kan nå en højde på 10m og 
har lange, tynde, svagt buede mørkegrønne 
nåle. 

Det væltede Weicheltræ lever videre og    
skaber en underfundig bue over Syvdalens 
sti, kun opholdt af en enkelt genanvendt 
stamme - nu med et hjem til blåmejser. 
Weichsel er et lille, løvfældende træ, som 
oftest har en bred, skærmagtig vækstform.
Havens eksemplar har dog en langstrakt 
stamme. 

Weichsel minder om hæg og bruges herh-
jemme i læhegn og krat. Bladene er blanke 
og klart grønne, bredt-ovale, med takket 
kant og flotte høstfarver. Blomsterne er små 
og hvide med en kraftig og fortryllende 
duft. Frugterne ligner små sorte kirsebær; 
de modnes godt og spirer villigt. Weichsel 
er en nøjsom og hårdfør plante, der trives 
i både våde og tørre omgivelser i sol hvor 
den når en højde og bredde på 10-15m. Duf-
ten fra underbarken og løvet minder om en 
skøn blanding af Skovmærke og marcipan.

Rødgran // Pices abies ‘cincinnata’ 
// Med musvitkasse

Weichseltræ // Prunus mahaleb 
weichsel // Med blåmejsekasse
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Gylden bøg er en af havens syv forskellige 
bøgetræer. Her tårner den sig op over den 
sumpede del af Syvdalen, og gør sig især be-
mærket med sine blanke, gule, æg-formede 
blade, der adskiller den fra andre bøget-
ræer. Bladene er gyldengule ved udspring, 
men bliver over sommeren gulgrønne, for 
så i efteråret at blive gule igen. 

Bøgens naturlige udbredelse er i store dele 
af Europa, med Centraleuropa som cen-
trum. Bøgen vokser ikke meget længere 
nordpå i Europa end Danmark. Bøgetræet 
kom til Danmark omkring 1500 år f.Kr., men 
det blev først rigtigt udbredt i jernalderen 
og i vikingetiden (ca. 500 f.Kr. – 1000 år e.Kr.) 
I dag er bøg det mest almindelige løvtræ i 
Danmark. 

Robinie stammer oprindeligt fra 
Nord-amerika og kaldes ofte for uægte ak-
acie. Netop det at robinie minder om ak-
acie-træet, refererer dets botaniske navn 
“pseudo-akacie” til. 

Robinie har en opret og ofte flerstammet 
vækstform med en florlet krone i etager. 
Væksten er langsom og veddet er enormt 
hårdt. Træet kan blive 20m højt og spring-
er ud som en af Syvdalens sidste i slutnin-
gen af maj- begyndelsen af juni. Bladene 
er lange og sammensatte, uligefinnede og 
består af 7-19 ovale småblade, der på over

Gylden bøg // 
Fagus Sylvatica ‘Zlatia’ // 
Med musvitkasse

Robinie // 
Robinia pseudoacacia // 
Med musvitkasse

19

20

Viftebladet løn, har betagende blade med 
9-13 lapper, der sidder i en cirkel som en 
fuldt udbredt vifte, deraf navnet. Bladene 
har en størrelse på 7-15cm og bliver endnu 
flottere, når de i efteråret skifter til flam-
mende orange-røde farver. Træet er et min-
dre løvfældende træ, der sjældent når sin 
fulde højde på 15m og stammediameter på 
40cm. Som vores er de ofte høje og slanke 
i væksten, men en glat, gullig-grå bark, der 
med alderen bliver mere ru. Den slanke 
stamme er vært for en klatrehortensia, der 
prydes af store, hvide skærmblomster om 
sommeren.   

Hjærtetræet må være Hjertestiens hø-
jde-punkt. På grund af de de fine hjerte-
formede blade, som dette spinkle, løvfæl-
dende træ bærer, kaldes det også for 
kærlighedstræ. I efteråret lige omkring løv-
fald kan man opleve at træet dufter fint og 
sødligt - nogle vil sige af karamel eller jord-
bær. 

Træet har en opret og til tider flerstammet 
vækst, med en rund krone af lette, små 
hjerteformede blade. Disse blade varierer i 
smukke høstfarver fra lilla via brændte nu-
ancer til gyldengul før løvfald. Træet kan nå 
en højde på 20-25m, men tager sig god tid 
om det, da væksten er langsom. 

Viftebladet løn // Acer japonicum 

Hjertetræ // Cercidiphyllum 
japonicum // Med musvitkasse27

26
BEMÆRK OGSÅ
I klatrehortensiaen (Hy-
drangea anomala ssp. 
Petiolaris),  gemmer sig 
en rødstjertkasse!
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Sukkerbirken er et yndefuldt træ og dets 
interessante bark, fanger ens opmærk-
somhed her ved stien gennem Syvdalen.        
Sukkerbirken kan i foråret tappes og saften, 
der er rig på mineraler og antioxidanter, har 
været drukket i norden gennem årtusinder. 
I dag bruges birkesaften bla. til brygning af 
øl og “champagne”.

Sukkerbirken stammer fra Nordamerika, 
hvor den når en højde på op til 30m, mens 
den herhjemme oftest kun når 10-15m. 
Træet er løvfældende og afgiver en kraftig 
duft fra træets ‘olie’, hvis du skraber på en af 
de yngre grene.

På sin hjemegn når den Japanske nødde-
taks en højde på 25m, det er ikke tilfældet 
på vore breddegrader, hvor den oftest kun 
når op til 10m. Havens eksemplar her i        
Syvdalen smyger sig under de andre træer 
og vil blive et fint skjul for en gærdesmutte. 
Nøddetaksen kendes på sine kortere, mør-
kegrønne nåle med en lys, sølvfarvet stribe 
på undersiden. Nøddetaksens nåle og saf-
ten heraf anvendes desuden i buddhistiske 
ritualer og meditationer i Japan. 

Sukkerbirk  // Betula lenta // 
Med musvitkasse

Skarantydegran // Tsuga hetero-
phylla // Med træløberkasse

Japansk nøddetaks // Torreya 
nucifera // Med gærdesmutteka-
sse

Se beskrivelse 22
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Tulipantræet tiltrækker sig ikke meget op-
mærksomhed når det i slutningen af maj 
står med store gulgrønne tulipanformede 
blomster, som næsten falder i ét med kro-
nen. Blomsterne sidder øverst i kronen af 
de særprægede næsten firkantede blade. 
Det løvfældende træ kan nå op på hele 
30m og gør sig bedst i en solrig placering. 
I efteråret takker det af for sæsonen med 
spektakulære efterårsfarver. 

Liriodendronslægten har eksisteret i flere 
millioner år. I de midtjyske brunkulslag har 
man fundet spor af tulipantræer der har 
vokset vildt i Danmark. som er mellem 5 og 
20 millioner år gamle.

Skarntydegranen har i et par år huset en ug-
lekasse, og huser nu også en træløberkasse. 
Skarntydegran er en af Nordamerikas 
kæmpetræer. Man ser den sjældent brugt i 
danske haver, fordi den bliver så stor. Men 
undertiden ser man den plantet i skove, 
hvor man har afprøvet den som tømmer. 

siden er friskgrønne, mens un dersiden 
har en blågrøn farve. Blomsterne er typisk 
ærteblomstrede, som vi kender dem fra 
f.eks. blåregn. De sidder i 10-20cm lange, 
cremefarvede klaser, der kommer frem 
omkring midten af juni.

Tulipantræ // Liriodendron 
tulipifera // Med musvitkasse

Skarntydegran // Tsuga hetero-
phylla // Med uglekasse
og træløberkasse
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