Dyrespor
Post nummer: ____________
Dyrene der lever i skoven, laver også
spor. Der findes for eksempel spor
efter de mange rådyr, der lever i
skoven.
Prøv selv at finde ét næste gang du
kommer til noget mudder.

Istidens spor
Denne store sten har i istiden siddet
fast i gletsjer-isen, der dækkede
næsten hele Danmark. Stenen er
blevet revet løs fra en klippe i
Sverige eller Norge af isen. Stenen
er så gledet med isen her ned til
Brandbjerg.

Post nummer: ____________
Nærbillede af
den store sten

Da isen er smeltet væk har stenen
ligget tilbage på jordoverfladen.
Engang har den ligget lige så højt
som toppen af skrænterne. Højere
oppe end der, I står nu.
Gennem tusinder af år har vandet
skyllet jord, grus og sand væk under
stenen, så nu ligger den i bunden af
kløften i bækken.
Stenen selv har været for tung til, at
vandet kunne bære den med.

Det er en ræv, der har gravet sin
rævegrav ind i skrænten

Her ligger
stenen
langt
nede i
bækken

Vandet graver slugter
Vandet laver også spor i den
urørte skov.

Post nummer: ___________

Spor fra gamle dage

Post nummer: ____________

I gamle dage brugte man hvide
porcelænspropper til at vikle elhegnet omkring, når man skulle
hegne køerne ind. Man bankede
propperne ind i træet. Mange
steder sidder de der stadig.

Når der er meget vand i
vandløbene strømmer jord, sand
og grus med vandet ned i bækken.
Derfor graver vandløbene sig
langsomt længere og længere ned
i skråningerne.

I kan måske finde flere propper.
Nogle steder er de groet med træet
og sidder meget højere oppe end,
hvor de sad i starten.

Når vandet flytter jord, sand og
grus kaldes det erosion.

Man må ikke længere banke ting ind
i de levende træer.

Derfor kalder man disse kløfter
erosionskløfter.

Er det Ok, at der ikke er nogen, der
har fjernet proppen igen?
Hvorfor/hvorfor ikke?

Når mange cykler på
mountainbikes i skoven graver de
også spor.
Er det Ok, at der også er spor efter
cyklerne her i skoven?
Hvorfor/hvorfor Ikke

Træet med porcelænsproppen

Stor erosionskløft til højre og venstre for
stien

Den gamle prop tæt på. Kan I finde den?
Den har siddet der så længe, at træet er
vokset rundt om den. Kan I finde flere?

Drænede marker
Alle marker i Danmark er drænet.
Det betyder, at der er gravet rør ned
under markerne.
Rørene har små huller og derfor
bliver alt vand ledt væk fra marken.
Det er godt for landmanden, for det
er ikke godt for kornet, at der står
vand på marken. Det er også svært
at køre udenom et vandhul med
store maskiner.
Til gengæld betyder det, at vi har
mistet mange små vandhuller i den
danske natur.

Post nummer: ____________
Drænrør fra marken
Det er svært at finde dette sted om
sommeren.

Birkeskov
For at skoven skulle blive så naturlig
som muligt, har man fældet alle
grantræerne i 1997, da den blev til
urørt skov.

Post nummer: ____________

Granskov er ikke naturlig i Danmark.
Find stedet ved at lede bag planterne til
venstre for stien, når du er tæt på marken

Man planter grantræer for at tjene
penge på at sælge træet.
Grantræer vokser hurtigere end
løvtræer som eg og bøg. Derfor kan
man sælge det hurtigere.
Når granerne er væk, er birk og
hassel nogle af de første træer, der
vokser op.

Små birketræer vokser frem, hvor der før
stod grantræer

Er det OK, at landmanden dræner
sin mark?

Birkeblad
Er det en god idé at mennesket ikke
må plante træer i urørt skov?
Hvorfor/hvorfor ikke.
Birketræ med
den hvide
stamme

Landbrugsland
I Danmark er 61 % af
landet landbrugsland.

Post nummer: ____________

Det vil sige, at der vokser
korn, majs, raps og andre
afgrøder på mere end
halvdelen af landets areal.

Er en mark natur?
Hvorfor/hvorfor ikke?

Urørt skov
Her stod en gang et sundt og stort
bøgetræ.
En dag slog lynet ned i træet og
flækkede det. Træet er dødt.

Post nummer: ____________

Det bliver ikke fjernet og brugt til
brænde eller flis.

Forår

Stammen og grenene ligger i
skoven. Her bliver de til føde og
levested for mange dyr og svampe.

I og omkring et stort dødt træ kan der leve
mange hundrede forskellige arter. Der er
både meget små levende væsner som
bakterier og større dyr som spætten, der
hakker sit redehul ud i den gamle stamme.
Nogle arter for eksempel mange insekter
og svampe lever af at spise det rådne træ.

Er det mere eller mindre
natur end skoven?
Hvorfor/hvorfor ikke?

Det giver masser af mad til de dyr, som
lever af svampe og insekter.

Sommer

Borebillens laver lever inden i dødt
træ. mens den langsomt vokser op.

Engen i skoven
Om sommeren går der kvæg på
engen i skoven.

Post nummer: ____________

El-ledninger
Der er elektriske ledninger gennem
den urørte skov.
Det er nødvendigt, for at kunne
transportere strøm gennem
Danmark, så alle har el i deres huse.
For at træerne ikke skal vokse op i
ledningerne er træerne blevet
fældet.
Er det i orden?

Er det i orden, at de store master er
der?
Hvorfor/hvorfor ikke?
Kvæget spiser græs og alle de små
nye træer og buske. Ellers ville
engen meget hurtigt blive overtaget
af skov.
Det er godt med mange forskellige
slags natur. Det betyder nemlig, at
mange forskellige dyr og planter kan
leve i området.
Når vi mennesker sætter kvæg ud,
bestemmer vi, hvordan områdets
natur er.
Er det OK, at sætte kvæg ud i den
urørte skov?
Hvorfor/Hvorfor ikke?

Post nummer: ____________

Forurening
I gamle dage smed
man affaldet i skoven.
Man har kørt en
traktor hen til
skovkanten og bare
læsset af.
Hvorfor har man gjort
det?

Er der stadig skovsvin?
Hvem skal rydde op?

Post nummer: ____________
Kig i skovbunden

Fritidsliv i skoven
Der er lige bygget sheltere i
skovkanten.

Post nummer: ____________

Det må ikke bygges i den urørte
skov, men det er lovligt i
skovkanten.
Er det i orden? Hvorfor/Hvorfor
ikke?

Dem der sover i shelterne
bruger skoven, så der kommer
spor op og ned af bakkerne, og
måske ligger der affald tilbage
Er det i orden?
Hvorfor/Hvorfor ikke?

For enden af skrænten ligger shelterne.

Granskov
Man fældede grantræerne,
da skoven blev urørt skov i
1997. Graner vokser nemlig
ikke naturligt i Danmark.

Post nummer: ____________

Bøgeskov
Skoven på de stejle skrænter er tit
forholdsvis gammel. Her har det
været svært at fælde træerne og
slæbe dem væk.

’
Post nummer: ____________

Der står det stadig graner
tilbage nogle få steder.
Hvordan kan man se, at
skoven ikke har sået sig selv,
men er plantet af
mennesker?

Resten af granplantagen

Er det Ok, at man ikke har
fjernet alt det, der er blevet
plantet?

Du kan også se en rævegrav mere til
venstre for stien.

Vandets spor
Vandet laver også spor i den
urørte skov.

Post nummer: ____________

Gode råd om at bruge TravelTales:

Lille erosionskløft
Når der er meget vand i
vandløbene strømmer jord, sand
og grus med vandet ned i
bækken.

1. Husk at starte turen på App´en

Derfor graver vandløbene sig
langsomt længere og længere
ned i skråningerne.

3. Tjek at din GPS og lokalitetstjeneste er sluttet til Iphone: Indstillinger, anonymitet, TravelTales App, tillad
Android: Indstilling, placering, slå til

Når vandet flytter jord, sand og
grus kaldes det erosion.
Derfor kalder man disse kløfter
erosionskløfter.

2. Tjek at lyden er skruet op

4. Når du går, skal du følge med i, om lokalitetsprikken
nærmer sig posten
5. Tryk altid på posten på mobilen, når du ankommer. Så
ved du, om du er ved det rigtige postnummer. Der står
også hints til, hvor du efterfølgende skal gå hen.

1.
2.
3.
4.

Når du hører lyden post 1, 2, 3 osv. skal du stoppe op.
Kig dig godt omkring hele vejen rundt, der hvor du står.
Kig alle billederne igennem her i hæftet.
Hvis du ikke kan genkende et billede går du 15 skridt frem
og kigger igen.
5. Se også på kortet på mobilen. Er du lige oven i posten?
6. Der er også poster, hvor der ikke er billeder. De hedder
10b, 10c osv. Her hører du lyden ”Du er på rette vej”
7. Post 6 er svær at finde. Gå lidt længere frem til du næsten
når marken. Så skal du kigge ned bag træerne til venstre
for stien.
8. Post 11 er også svær. Gå lige tværs over det grønne
område. Når du kommer til skovkanten, kan du se en lille
sti inde bag træerne. Når du hører lyden af post 11 går du
15-20 skridt frem og kigger godt i hæftet.
Hvis du går til venstre på den grønne eng ned mod
bækken og indhegningen, er du gået forkert.

Gode råd til at finde billederne ved posterne:

Urørt Skov

Natur og spor
i
Brandbjerg Sønderskov

