Naturhistorisk Forening Nordsjælland
Referat af turen ”Besøg mit lokalområde” den 17. marts 2021
Endelig er der givet grønt lys til at samles 25 udendørs i foreningsregi, så bestyrelsen har besluttet at arrangere en tur, som vi skønner primært ville blive social.
Vibeke og Jens har inviteret til besøg i deres lokalområde, som er et husmandssted på vestsiden af Selskov og selve Selskov. 22 medlemmer er mødt op for at se, hvad vi kan finde så
tidligt på året.
Efter at have set på dværgflagermusenes vinterkvarter går vi i mosen, og får øje på 2 Nældens
Takvinger på nektarjagt i forårsblomsterne. Vegetationen i mosen er primært rød-el, diverse
pilearter og ask. Området bliver ikke ryddet, så der er frit slag for mosser, laver, insekter og
fugle. Desmerurt, bingelurt, gul iris og vandranunkel samt judasøre og gul bævresvamp er i
gang nu.
Kaffepausen holdes ved shelteren, som ligger ud
til marken, hvor der går 3 kvier om sommeren.
Efter kaffen går turen ned til krokodillestien og
sandelig om ikke bæstet er kommet frem fra
dvale. Heldigvis kun en unge på knap en meter.
Krokodillestien fører os op på overdrevet.
Hillerød Kommune har observeret et muligt
overdrev på luftfotos, og et besøg af kommunens biolog har bekræftet, at det kan blive en mulig biotop, hvis græsset og rejnfanen holdes nede ved græsning eller slåning. Gennem de fem
år hvor der har været afgræsning har overdrevsplanterne bredt sig. Vi kan se løv fra tjærenelliker og håret høgeurt, og der er frøstande af rejnfan og rank evighedsblomst. Vi kigger også
på rævegraven med to – tre ind- og udgange. Vi er også heldige med, at solen skinner så meget, at myrerne i en af tuerne er aktive. En fjeldvåge slår et slag ind over marken.
På vej til skoven passerer vi uglekassen, som fortsat er tom. Den har hængt i birken i et år. I
Selskov ser vi resterne af vandingskanalen, som Frederik den 2 i ca. 1565 beordrede gravet
fra Gribsø til Slotssøen. Noget af en præstation, da der kun er 20 meters højdeforskel at gøre
godt med på de små 10 km.
I rask tempo fortsætter vi til det sydvestlige hjørne af Selskov. Her ligger en lille sø med en del
svømmefugle. Søen hører til Sophienborg Allé 6. Vi noterer ikke, hvilke fugle der ses.
Herfra tilbage til Sophienborg Allé 10, hvor alle er tilfredse med både det faglige og især det
sociale udbytte af turen.
Flere vil gerne komme igen, når der er mere gang i væksterne.

Judasøre. Foto Paul Erik Schlüter

Gul Bævresvamp. Foto Paul Erik Schlüter

