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Hvad betyder funga?
Svampe (Fungi) er en stor gruppe af organismer, der 
har fælles træk med både dyr og planter, men er samlet 
i et selvstændigt rige (i alt 6-7 riger). Blandt de 100.000 
kendte arter er mange vigtige nedbrydere af dødt 
organisk materiale. Et områdes planter betegnes som 
flora, dyreliv som fauna og svampeliv som funga.

På markerne ved hul 13 kan man om efteråret se en 
stor busk med meget røde blade. Det er benved. 
Om efteråret får busken nogle helt specielle frugter. 
De er rosa, nærmest pinkfarvede, med orange 
hængende frøkapper, som har 4 rum med hvide frø.  
Frøene bliver modne i oktober/november. Selve 
veddet er meget hårdt og bliver derfor brugt til 
forskellige træskærerarbejder. I nogle lande tørrer 
og pulveriserer man desuden frøene og bruger dem 
som luse- og mølmiddel.
Frøene er meget giftige for mennesker, men ikke for 
fugle. Rødhalsen æder gerne de kødfulde dele, men 
undgår frøene.

I bibelen står der, at Judas forrådte Jesus. Men Judas 
fortrød sin gerning og hængte sig ifølge sagnet i et 
hyldetræ. Det ville hyldetræet ikke finde sig i og derfor 
har hyldetræet fået hule grene. Grenene kunne ikke 
bære Judas og han faldt ned. Der hvor hans øre ramte 
træet, voksede svampen judasøre frem.
Judasøre findes over hele verden, men den bliver 
mest brugt i det kinesiske køkken, hvor den anvendes 
både frisk og tørret i supper, salater og ris. Den 
tilsættes mest på grund af dens bruskede konsistens, 
for den har stort set ingen smag. 

Judasøre på hyldetræets barkBenved med de farvestrålende og giftige frugter
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EFTERÅR / VINTER
Efterår kan være smukt med det skarpe lys og de 
drivende skyer, men det smukkeste er vel især, når 
bladene skifter farve. Men hvorfor er det nu lige at 
bladene skifter farve? Jeg har lånt et godt svar på 
spejder.dk.

Træernes blade skifter farve om efteråret på grund af 
kemiske forandringer i bladene. Træet suger nærings-
stoffer ud af bladene, for at gemme dem til vinteren i 
rødder og stamme. Det får bladene til at holde op 
med at producere klorofyl, det grønne stof, der får 
bladene til at opfange sollys. Når næringsstofferne i 
bladene forsvinder, opløses det sidste klorofyl. Så 
opstår der andre stoffer, der ligeledes kan optage 
solens stråler. For eksempel indeholder gule og orange 
blade det samme stof, der giver gulerødder deres lyse 
orange farve. Røde og lilla blade har derimod alle et 
andet farvestof - det samme som giver farve til radiser 
og roser.

Stære og drosler elsker rønnebær, som har et stort 
indhold af C-vitamin, men de indeholder også sukker-
stoffet Sorbitol, som blandt andet bruges til diabeti-
kere, i tyggegummi og forskellige former for slik. 
Bærrene er vanddrivende og blev tidligere anvendt 
som lægemiddel. I dag bruges de mest som smag i 
brændevin eller til gelé.  
”De er sure”, sagde ræven om rønnebærrene. Han 
kunne ikke nå dem. Det gamle udtryk om ræven og 
rønnebærrene er et udtryk for at tale ringeagtende 
om et gode, man ikke kan opnå.

Det var muligvis vikingerne der bragte frøene hertil. 
Og med kristendommens indførelse (965) begyndte 
især klostrene at dyrke æbler. Sankt Knuds Kloster 
(1096) var nok den første havebruger. Og med ca. 140 
klostre i middelalderen bredte æbleavlen sig lang-
somt. Ca. 11 ud af de 15 kg. æbler hver dansker spiser 
om året, er udenlandske. Arealet med æbler i Dan-
mark er faldet med ca. 42% i de sidste 10 år, især fordi 
udenlandske æbler er billigere. Mange avlere har 
derfor nicheproduktion af æblemost, -cider og -vin.

Birkelunden mellem hul 9 og hul 15 De orangefarvede bær modnes i eftersommeren                                 

Sangsvaner drikker vand på en høstet mark

De gule æbler på hul 18 er lidt sure, men gode til madlavning

I oktober/november ankommer de trækkende 
sangsvaner fra det nordlige Skandinavien og Rus-
land til Danmark. Vi bor i et af Eupopas vigtigste 
områder for de overvintrende sangsvaner. Man kan 
især høre svanerne synge når trækket lander på en 
høstet korn- eller majsmark. Sangsvanen kendes på 
det gule og sorte næb (spidsen). Knopsvanen, som 
man nok kender bedst, har rødt næb med en sort 
knop på basis (ved næb-roden).     


