
De vilde blomsters dag  

i Nexø Lystskov og på Nexø Sydstrand søndag den 20. juni 2021 

 

Turen startede på den gamle festplads i Nexø Lystskov i 32 graders varme med 74 fremmødte deltagere. Da 

turen sluttede var der 54 deltagere tilbage, de øvrige havde måttet kapitulere til varmen. 

Efter velkomsten, blev turen introduceret af de to ledere, Tino Hjorth Bjerregaard og Morten Bach 

Jørgensen, der understregede, at vægten af arter ville blive lagt på de almindelige arter, som deltagerne vil 

kunne støde på i hverdagen.  

 

 
Tino og Morten introducerer turen for 74 fremmødte planteinteresserede bornholmere 

 

Turen startede med fjernkendning af nuancer på vegetationens farver og træers former, hvor Rødknæ 

(Rumex acetosella) gav den underliggende farve på den uslåede plæne og Cypres (Chamaecyparis 

lawsoniana) i baggrunden.   

Herfra gik turen til skovkanten, hvor flere arter blev præsenteret bla. Ahorn (Acer pseudoplatanus), Spids-

Løn (Acer platanoides), Bøg (Fagus sylvatica), Småbladet Lind (Tilia cordata) og Alm Hyld (Sambucus nigra).  

Næste stop var den gamle losseplads, som BRK i dag bruger til jorddeponi fra blandt andet  diverse 

byggerier på Østbornholm. Her blev der blandt andet set på mælder (Atriplex spp.). 

Korsblomstfamilien blev omtalt med mange moderne dyrkede arter og sorter eksemplificeret ved Østersø 

Strandsennep (Cakile maritima ssp. baltica). Her blev også set flere almindelige og markante græsser bla. 

Blød Hejre (Bromus hordeaceus), Gold Hejre (Bromus sterilis), Gold Byg (Hordeum murinum), Draphavre 

(Arrhenatherum elatius), Fløjlsgræs (Holcus lanatus) og Alm. Rajgræs (Lolium perenne). Der blev også set på 

Æselfoder (Onopordum acanthium), Kruset Tidsel (Carduus crispus) og Tornet Salat (Lactuca serriola). 



 
Besøg på lossepladsen, hvor de forskellige græsser blev præsenteret 

 

Efter en længere spadseretur til Balka Lyngen, et temmeligt artsfattigt området, blev der funderet over 

manglen på soldug (Drosera spp.) og ulvefod ( Lycopodium spp.). Bølget Bunke (Deschampsia flexuosa) og 

Almindelig Ene (Juniperus communis) blev også erkendt på fjernkending, og en aldeles uvidenskabelig teori 

om, at der måske findes flere tydeligt adskilte former af Alm. Ene, blev fremsat. 

 
Balka Lyngen – der spejdes efter Ulvefod og Soldug 

 



Under næste stop ved Lange Skanse blev der omtalt lidt planteevolution om sporeplanter, nøgenfrøede og 

dækfrøede planter. Også områdets udvikling fra mørk Sitka-Gran (Picea sitchensis) skov, der blev ryddet i 

1994, til i dag et fint strandoverdrev og sandstenshede blev omtalt. Lidt fjernkending blev det også til her af 

den meget markante Alm. Fingerbøl (Digitalis purpurea).  

Ved fugletårnet på Nexø Sydstrand, der ligger i området ved den middelalderlige anløbsplads Skarvigen, 

findes flere levende fortidsminder, blandt andet den på Bornholm meget sjældne Skarntyde (Conium 

maculatum). Også Farve-Vajd og Strand-Kvan (Angelica archangelica ssp. litoralis) blev omtalt for, om de er 

vilde planter, eller om de måske er levende fortidsminder i området. 

 

 
Besøget på Nexø Sydstrand – Skarvigen med Skarntyde, Strand-Kvan og Farve-Vajd 

 

På sidste stop før turens afslutning blev skovbruget i Nexø Lystskov, der er plantet efter 1840 kort berørt 

med en anekdote, om at Martin Andersen Nexø som dreng kunne stå ved Galgebakken og se hjem. Også 

det moderne skovbrug kontra urørt skov blev kort berørt, inden turen sluttede på startstedet efter som på 

forhånd annonceret tre timers vandring. 

Tino Hjorth Bjerregaard 


