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Vejrudsigten for denne dato var rigtig dårlig, og der var betænkeligheder ved at gennemføre turen. Vi var alligevel 14
tapre deltagere, som ankom i regnvejr, der heldigvis stilnede lidt af. For første gang startede vi en botaniktur med at
spise vores medbragte mad i og omkring bilerne - for at trække tiden lidt ud. Det var ud til en brakmark ved Næsby.
Der var et par spændende planter: gærde-kørvel (Anthriscus caucalis) og kugle-museurt (Filago vulgaris).
Herfra kørte vi sydpå igen, ned mod det egentlige mål: kæret ved navn Forklædet. Her var gummistøvler uundværlige,
nogle områder var temmelig våde, og vi måtte passere adskillige grøfter. Det var virkelig en uforglemmelig oplevelse,
men der var belønning i form af flotte eksemplarer af mygblomst og andet godt, som det fremgår af plantelisten. På
denne tur kunne Mogens Thornberg ikke skrive undervejs (på vådt papir), men krydsede af på en liste i bilen tilbage
mod trækfærgen. Lidt tilføjelser er siden kommet til.

Dynd-padderok (Equisetum fluviatile)

Eng-troldurt (Pedicularis palustris ssp. palustris):

Tykbladet fladstjerne (Stellaria crassifolia)
Trævlekrone (Lychnis flos-cuculi)
Eng-kabbeleje (Caltha palustris)
Bidende ranunkel (Ranunculus acris)
Leverurt (Parnassia palustris)
Gåse-potentil (Potentilla anseriana / Argentina
anserina)
Tormentil (Potentilla erecta)
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Vinget perikon (Hypericum tetrapterum)
Vibefedt (Pinguicula vulgaris)
Sideskærm (Berula erecta)
Tvebo baldrian (Valeriana dioica)
Bukkeblad (Menyanthes trifoliata)
Sump-snerre (Galium uliginosum)
Kær-snerre (Galium palustre ssp. palustre)
Vand-mynte (Mentha aquatica)

Hjortetrøst (Eupatorium cannabinum)
Strand-malurt (Artemisia maritima/Seriphidium
maritimum)
Kær-tidsel (Cirsium palustre)
Kål-tidsel (Cirsium oleraceum)
Kær-svinemælk (Sonchus palustris)
Kær-trehage (Triglochin palustris)
Strand-trehage (Triglochin maritima)

Alm. rapgræs (Poa trivialis)
Hjertegræs (Briza media)
Tagrør (Phragmites australis)

Mygblomst (Liparis loeselii):

Strand-kogleaks (Schoenoplectus maritimus)
Smalbladet kæruld (Eriophorum angustifolium)
Fåblomstret kogleaks (Eleocharis quinqueflora)
Top-star (Carex paniculata)
Sylt-star (Carex otrubae)
Toradet star (Carex disticha)
Tvebo star (Carex dioica)
Blågrøn star (Carex flacca)
Hirse-star (Carex panicea)
Krognæb-star (Carex lepidocarpa)
Alm. star (Carex nigra)
Sump-hullæbe (Epipactis palustris)
Kødfarvet gøgeurt (Dactylorhiza incarnata
ssp. incarnata):
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