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Forord:
Det er med stolthed at vi nu kan præsentere en Naturguide �l banen. Denne 
publika�on falder smukt ind i vores profil og ønsker om at udvikle os �l en grøn 
gol�lub. Vi har allerede et meget skånsomt program omkring anvendelsen af 
pes�cider på banen. Med denne Naturguide håber vi at medlemmer og gæster får 
en endnu større oplevelse. Både af de store og de små naturvidundere der findes 
i vores unikke omgivelser. 
Naturguiden er udviklet af Janne Aarre med hjælp fra blandt andet Skov- og 
Naturstyrelsen, Hovedstaden i planlægningsfasen. Hulforløbet er det fra 2010 
gældende. 
Jeg vil godt takke alle parter for det vellykkede resultat. Vi håber medlemmer og 
gæster vil tage godt imod de�e nye og værdifulde ini�a�v.

Hans Victor, formand for Københavns Golf Klub
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Bøgetræer i Jægersborg Dyrehave. Bøgen er Danmarks na�onaltræ. "Og gamle 
Danmark skal bestå, så længe Bøgen spejler sin top i bølgen blå". Imidler�d er 
den bøg vi ser idag importeret af Johann Georg von Langen, der i 1763 under kong 
Frederik den 5. kom �l Danmark for at renovere vores skovvæsen. Med sig havde 
han en stor pose med forskellige skovtræfrø, hvis e�erkommere vi har i vore dages 
skove. Von Langen boede i Jægersborg og har også von Langens Plantage – en del 
af Dyrehaven – opkaldt e�er sig. Bøgen bliver normalt op �l 120 år, men mange 
bøge i Dyrehaven er meget ældre.
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Damrokke og Fereje er krebsdyr. De er meget sjældne og ses kun få steder i 
Danmark udenfor dyrehavens vandhuller. De er primi�ve og har ikke ændret sig 
meget siden krid�den. De er både følsomme og robuste på én gang. De lever i 
"temporære py�er", altså vandhuller, der af og �l kan tørre ud. Damrokken kunne 
godt ligne en rokke, men skulle måske hellere være kaldt "haletudsekrebs", som 
den også kaldes i England. Ferejen blev �dligere henført �l den gruppe krebsdyr 
der kaldes "bladfødder". Den svømmer meget elegant rundt i vandhullerne, al�d 
med ryggen nedad.
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Egetræer i Jægersborg Dyrehave. Mange mener, at Danmark ville blive dækket af 
egeskov, hvis man holdt op med at regulere hvad der skulle vokse. Egen og især 
egens frugter agern har stor betydning for dyrelivet.
Egetræerne i Jægersborg Dyrehave er blandt landets ældste. Kongeegen i 
Jægerspris er den ældste, men dere�er kommer Ulvedalsegen og Skovfogedegen, 
begge i Dyrehaven. På grund af egenes alder er der mange, der er blevet hule. 
Det gør at man har kunnet bruge dem som skydeskjul, når man skulle regulere 
bestandene af hjorte. Skydeegen eller Peter Lieps Skydeeg er et eksempel. Den 
står på gol�anen nær Rådvadvej. 
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Kronhjort. Kronhjorten er vores største hjort på op �l 240 kg. Specielt for 
kronhjortene i Dyrehaven er, at der færdes en del hvide kronhjorte, der ikke er 
albinoer. Disse hjorte har været populære dyr at eksportere �l det sydlige udland. 
Kronhjorten er hjemmehørende i Danmark – og det meste af Europa.
Bestanden af kronhjorte i Danmark er ca. 14.000, heraf går de ca. 300 i Dyrehaven. 
Der findes også Sikahjort i Dyrehaven. Den er mindre end kronhjorten. Den  
kommer fra Sydøstasien og blev udsat her i Danmark omkring år 1900. I Dyrehaven 
findes ca. 100 sikahjorte.
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Græsser. Eremitagesle�en er et overdrev. Overdrevets planter er blandt andet 
en række urter og græsser. Mange af urterne har en besk og ubehagelig smag 
og er eventuelt gi�ige. Nogle er græsser som Draphavre, Hjertegræs og Hvene, 
Kamgræs, Svingel og Ka�eskæg. Græsserne er ugi�ige og nogle af dem er derfor 
brugt �l at give smag på brændevin. Et eksempel på en af dem er Vellugtende 
Gulaks. Hvis man vil lave en vellugtende gulaks-snaps, så plukker man 10 – 15 strå 
og overhælder dem med en flaske Brøndum eller vodka uden smag. E�er 2 �l 8 
dage er den drikkeklar.
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Gul Engmyre. Et af de dyr man ikke lægger så meget mærke �l på banen er 
Gul Engmyre, men den er nok et af de almindeligste dyr. Den lever o�est på de 
græsdækkede strandenge, hvor den tåler den salte jord. Den lever mest under 
jorden. Den er et højt udviklet socialt insekt, der lever i tuer. På banen ser man de 
mange tuer hvis man kommer lidt uden for fairway.
På græsrødderne holder den gule engmyre bladlus, som den malker for 
honningdug. Den er et aggressivt insekt og det opdager man hvis man sæ�er sig 
på en af myretuerne. Den bider hul i huden og sprøjter myresyre i skrammen.
Sidst på sommeren kommer hunnerne og hannerne ud af tuerne, så de kan parre 
sig og grundlægge nye samfund. 
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Dådyr. Dådyrene er de hyppigste hjorte i Dyrehaven. Der er ca. 1.600 a�ængig af 
års�d og jagt. Dådyret levede i Danmark i mellemis�den før sidste is�d, men er 
e�er is�den blevet indført fra Tyrkiet i 1200-tallet. 
Dådyr er le�ere at gøre tamme end kronhjorten og sikahjorten. De bliver brugt 
i hjortefarme. De er le�e at kende bagfra idet halen og de mørke tegninger på 
hver side danner tallet 111.  Dådyr er de eneste hjorte med skovl på opsatsen og 
forekommer som sorte, hvide eller røde.
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Oldenår. Egen og bøgens nøddeag�ge frugter, agern og bog, har fællesbetegnelsen 
olden. Er det et år med særligt mange frugter, er det oldenår. Oldenår optræder 
med 3 �l 7 års mellemrum, formentlig på grund af varme somre. Ege- og 
bøgetræer i Dyrehaven, som er over 100 år gamle, er gode oldentræer fordi de 
ikke vokser mere i højden, men blomstrer o�ere end yngre træer.
Olden indeholder kulhydrater og i mindre grad protein og fedt. Olden er vig�ge 
fødeemner for hjorte og fugle. Et oldenår er en kra�præsta�on for træerne og hvis 
man ser på træernes årringe kan man aflæse de magre og fede år i træets leve�d. 
I et oldenår bliver årringene meget smalle, fordi træerne har brugt energien mere 
�l forplantning end �l vækst.
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Svampe. Dyrehaven har i mange år været brugt af Københavns Universitet når 
man skulle på svampeekskursioner og svampefloret i Dyrehaven er derfor meget 
veldokumenteret. En af de faktorer, der gør Dyrehaven særlig velegnet er, at det 
er en skov der i mange år har været drevet som naturskov. De gamle træer får lov 
�l at blive stående �l de falder. Og selv e�er fald bliver de ikke �ernet. Det giver 
svampene gode muligheder for udvikling. 
Nogle af de svampe der vokser på Eg er direkte sjældne og derfor bevarings-
værdige. Det gælder blandt andre Oksetunge og Ege-ildporesvamp. Svovl-
poresvamp er en skadelig svamp, der kan angribe egens kerneved. Svampe kan 
både være skadevoldere eller leve i symbiose med sin træ-vært.
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Hvidtjørnesle�en. I 1669 blev den første lille dyrehave indviet. Det var kongens 
legeplads, der hvor hans foretrukne leg parforcejagt kunne dyrkes. Det var 
en overdådig, pladskrævende og farlig ak�vitet. Landsbyen Stokkerup må�e 
nedlægges. Parforcejagten gik ud på en udma�else af dyret, der e�erfølgende 
kunne aflives med en hirschfænger. I 1698 skulle Chris�an V aflive en hjort. Den 
sparkede kongen, så han døde e�er et halvt år som krøbling. 



Allerede i 1777 ski�ede jagtmoden igen og parforcejagten stoppede. Vor �ds 
Hubertusjagt er et levn herfra. Den gennemføres hvert år den første søndag i 
november. Hvidtjørnene på Hvidtjørnesle�en anses af nogle for at være rester af 
en oprindelig bevoksning. Siden 1978 har der været a�oldt Hvidtjørne-dag i juni. 
En skovtur den første lørdag i juni, hvor man mødes under hvidtjørnene i hvidt tøj, 
med hvid dug og madkurve.



Ravn. Ravnen er Odins fugl. Han havde to ravne, Hugin og Munin, der fortalte 
guden om verdens gang. Ravnens skæbne i Danmark har ændret sig flere gange. 
Oprindelig var det en almindelig fugl, men i løbet af de sidste par hundrede år 
er den blevet fåtallig. Nu er den igen ved at blive almindeligere. Således også i 
Dyrehaven.
Mange mener, at ravnen er en af de mest intelligente fugle. De er monogame og 
holder o�est sammen for livs�d. Leve�den for ravne er ca. 20 år. Ravnen bruger 
den samme rede år e�er år. Hunnen ruger og hannen bringer føden. Ravnen ruger 
i de gamle træer ved 10. huls green.
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Gravhøje i Jægersborg Dyrehave. Gravhøjene ligger tæt i Jægersborg Dyrehave.  
Man har kendskab �l omkring 80. Skoven virker bevarende på de for�dsminder, 
der i det omgivende land er forsvundet og bebygget. Dyrehavens gravhøje er fra 
1.700 �l 500 år før vor �dsregnings begyndelse. Det var bronzealder – og man 
fores�ller sig, at landskabet netop så ud på samme måde, som Dyrehaven i dag. 
De døde blev lagt i egekister i en vældig høj af tørv. Det var med �l at bevare 
indholdet i kisten. Egtved-pigen er et godt eksempel på de�e.
Gravhøjen �l venstre for green på 11. hul bliver dog o�e overset af de fleste golf-
spillere.
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Hjortekær. Hjortekær er dels et bykvarter dels den lille sø eller vandhul på 
gol�anen mod vest. Søen er en solåben, lavvandet og blødbundet sø. Den er én af 
mange småsøer, der ligger på Eremitagesle�en. Søerne er meget forskellige med 
hensyn �l flora og fauna. På grund af det flade vand og solåbenheden er vandhullet 
velegnet �l padder. Noget �lsvarende ser man o�e i gol�aners vandhasarder.
Padderne er vekselvarme så deres temperatur bestemmes af omgivelserne. 
Hjortekæret har en god bestand af padden Stor Vandsalamander. Padder er 
fredede og truede dyr, hvis levesteder o�e er blevet ødelagt. Vi må glæde os over 
muligheden for at se salamandere her.
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Overdrev. Eremitagesle�en er et overdrev. Overdrev er en naturtype der opstår og 
vedligeholdes ved vedvarende græsning. På Eremitagesle�en er det hjortevildtet 
der sørger for græsningen. Hjortene har ligesom mennesker føde de foretrækker 
og føde der ikke helt lever op �l det forventelige. Det betyder på længere sigt, 
at de planter der er bedst for vildtet sam�dig er de der græsses mest ned og får 
dårligst vilkår for fortsat vækst. E�erhånden kommer overdrevet �l at bestå af 
s�kkende, gi�ige og ildesmagende arter. Eksempler kan være træer som S�lk-Eg 
og buske som Brombær, Ene, Hvidtjørn, Hyld, Slåen og Vrietorn – alle velkendte 
arter fra Eremitagesle�en. Herudover findes der en karakteris�sk række urter, 
græsser og stauder.
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Alliken. Alliken søger o�est sin føde på græsplæner eller græsmarker, men den 
kan også spise afgrøder på marken. Alliken er næsten altædende, men dens føde 
består mest af larver, biller, snegle, orme og edderkopper. På gol�anen findes alle 
disse fødeemner og man ser da også alliken hver dag på fairways og i roughen.
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Sanglærken. Så snart det mildner kan man allerede i januar – februar se og høre 
de første nordtrækkende sanglærker. Hvis vejret bliver dårligt vender de trækket 
og flyver sydvest igen. I april er de fleste lærker ankommet. Sanglærken synger når 
den er i lu�en. Den s�ger opad i større og større cirkler og �l sidst hænger den i 
omkring 200 meters højde. Her kvidrer den længe, here�er daler den og �l sidst 
styrtdykker den mod jorden. Hele seancen kan vare fra 20 min. �l over 1 �me. 
Den flyver aldrig direkte �l eller fra sin rede på jorden og den er al�d tavs ved 
reden. Sanglærken er åbenlands-fugl med kort eller sparsom vegeta�on. Buske, 
træer og højt græs er ikke sanglærkens "kop te" og det er blandt andet derfor at 
antallet af sanglærker er gået meget �lbage herhjemme.
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Eremitagen. Slo�et er fra 1736 bygget under Chris�an VI. Eremitage fra fransk 
"ermitage" er afledt af ensom eller eremit. Det er altså et lille lystslot, hvor man 
kunne trække sig diskret �lbage �l "ensomheden". Eremitagen i Jægersborg har 
nok ikke været anvendt så meget �l ensom dvælen. Slo�et har været brugt �l 
selskaber. Og for at kunne være alene var slo�et oprindeligt indre�et med en 
elevator, hvor det dækkede bord kunne pyntes i køkkenregionerne og derpå 
hæves op �l selskabet, der så kunne feste uden (nysgerrige) tjenestefolk. 
Der findes eremitager andre steder i verden. Berømt er Eremitage-museet i Sankt 
Petersborg i Rusland. Her findes en af verdens største kunstsamlinger.
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Højryggede agre i Jægersborg Dyrehave. Landbruget har undergået mange 
ændringer gennem �den. O�est er det sådan at nyere dyrkningsmetoder ersta�er 
ældre på en sådan måde, at man ikke mere kan se rester af den gamle metode. 
Men hvis en ældre dyrkningsmetode opgives og ersta�es af skov, vil de gamle 
markfelter forblive i skoven som tydelige mærker. De højryggede agre var en 
dyrkningsmåde, hvor man med ploven vendte jorden op mod midten af nogle 
lange "miler". Milerne blev fastholdt ved hvert år at pløje på samme måde. De 
store niveauforskelle sikrede, at man i tørre år al�d kunne få en afgrøde i bunden 
af rillerne. I våde år ville man kunne få en afgrøde på toppen af rillerne.
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Hestekastanjer er importerede træer. De fleste træer med dansk "indfødsret" har 
et navn på én stavelse: Bøg, Eg, Pil, El, Fyr. Hestekastanje er importeret fra det 
sydøstlige Europa. Forstavelsen "heste-" hentyder �l, at den ikke, som den ægte 
kastanje, er en delikatesse for mennesker. Hestekastanjen er derimod ikke gi�ig for 
drøvtyggere som de hjorte, der befolker Eremitagesle�en. Hestekastanjen bliver 
hos os et højt træ. Frugterne er meget spirevillige og spirer også gerne indendørs 
i en urtepo�e i vindueskarmen. Da hestekastanjens hjem er i områder med tørre 
somre har træet, som �lpasning �l de�e, et stort og dybtgående rodnet. Træet 
blomstrer smukt i maj og er som bøgen et skyggetræ.
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