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Denne midsommeraften var en af de virkelig fine – også med hensyn til vejret. Vi gik fra den store p-plads tæt på Isterødvejen den
korte strækning gennem et stykke skov hen til det dejlige engstykke, Odderdams Enge. Her fandt vi mange fine engplanter, som det
fremgår af plantelisten. Den bygger denne gang på undertegnedes notater, med rigtig mange bidrag fra deltagerne i turen. –
Spisningen blev i nogen grad vanskeliggjort af en yderst interesseret islandsk hest, som ikke var sammen med resten af flokken, der
græsser på engstykket. Den viste sig at være dårligt gående. Dette problem måtte vi tage stilling til. Imidlertid kom der uventet
hjælp, idet en dame kom ridende på sin meget smukke hest. Faktisk havde hun navn og telefonnummer på ejeren og fik foretaget
det nødvendige!
Aftenen sluttede for ca. halvdelen af deltagerne med, at vi gik videre ad Nøddebostien. Her var der en helt anderledes flora, præget
af surbund i modsætning til selve engen. Planterne langs denne skovsti er forsynet med S
En virkelig hyggelig og udbytterig aften. 15 deltagere.

Ager-padderok (Equisetum arvense) S
Dynd-padderok (Equisetum fluviatile) + S

Gul åkande (Nuphar lutea):

Stor nælde (Urtica dioica ssp. dioica) S
Butbladet skræppe (Rumex obtusifolius ssp.
obtusifolius)
Rødknæ (Rumex acetocella var. acetocella)
Græsbladet fladstjerne (Stellaria graminea)
Alm. hønsetarm (Cerastium fontanum ssp.vulgare)
Trævlekrone (Lychnis flos-cuculi):
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Bidende ranunkel (Ranunculus acris) S
Kær-ranunkel (Ranunculus flammula)
Tveskægget ærenpris (Veronica chamaedrys)
Alm. mjødurt (Filipendula ulmaria)
Eng-nellikerod (Geum rivale):
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Tormentil (Potentilla erecta) S
Gærde-vikke (Vicia sepium) S
Krat-fladbælg (Lathyrus linifolius) S
Gul fladbælg (Lathyrus pratensis) + S

Kål-tidsel (Cirsium oleraceum) S
Skov-høgeurt (Silvaticiformia sp.) S
Lyse-siv (Juncus effesus):

Humle-sneglebælg (Medicago lupulina)
Hvid-kløver (Trifolium repens) + S
Fin kløver (Trifolium dubium)
Alm. kællingetand (Lotus corniculatus)
Skovsyre (Oxalis acetocella) S
Hunde-viol (Viola canina)
Lodden dueurt (Epilobium hirsutum) S
Vild kørvel (Anthriscus sylvestris) S
Sideskærm (Berula erecta)
Angelik (Angelica sylvestris) S
Kæmpe-bjørneklo (Heracleum pubescens) 1 stk. veg. S
Skovmærke (Galium odoratum) S
Sump-snerre (Galium uliginosum)
Kær-snerre (Galium palustre ssp. palustre)
Lyng-snerre (Galium saxatile)
Burre-snerre (Galium aparine) S
Eng-forglemmigej (Myosotis scorpioides)
Alm. brunelle (Prunella vulgaris)
Mynte sp. (Mentha sp.)
Tveskægget ærenpris (Veronica chamaedrys)
Læge-ærenpris (Veronica officinalis)
Tykbladet ærenpris (Veronia beccabunga)
Alm. kohvede (Melampyrum pratense)
Alm. hyld (Sambucus nigra)
Ager-tidsel (Cirsium arvense)
Kær-tidsel (Cirsium palustre):
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Glanskapslet siv (Juncus articulatus)
Mark-frytle (Luzula campestris)
Mangeblomstret frytle (Luzula multiflora)
Gul iris (Iris pseudacorus)
Eng-svingel (Festuca pratensis) S
Alm. rajgræs (Lolium perenne)
Alm. rapgræs (Poa trivialis) S
Alm. hundegræs (Dactylis glomerata ssp. glomerata) S
Enblomstret flitteraks (Melica uniflora) S
Manna-sødgræs (Glyceria fluitans)
Butblomstret sødgræs (Glyceria plicata)
Draphavre (Arthenatherum elatius) S
Mose-bunke (Deschampsia cespitosa)
Krybende hestegræs (Holcus mollis)
Fløjlsgræs (Holcus lanatus)
Alm. hvene (Agrostis capillaris)
Bjerg-rørhvene (Calamagrostis epigeios)
Knæbøjet rævehale (Alopecurus geniculatus)
Rørgræs (Phalaris arundinacea)
Tandbælg (Danthonia decumbens)
Pindsvineknop sp. (Sparganium sp.) S
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Skov-kogleaks (Scirpus sylvaticus)
Top-star (Carex paniculata) S
Toradet star (Carex disticha)
Hare-star (Carex ovalis)
Håret star (Carex hirta)
Kær-star (Carex acutiformis)

Bleg star (Carex pallescens)
Pille-star (Carex pilulifera)
Nikkende star (Carex acuta)
Kødfarvet gøgeurt (Dactylorhiza incarnata var. incarnata) + S
På engen så vi ca. 20 eksemplarer og et enkelt sted langs skovstien 6 stk.:
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Også lidt zoologi mod slutningen af turen (fra sidste del af strækningen langs skovstien), lille vandsalamander:
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