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Indledning
Af Sten Moeslund
Denne tur var foreningens tredje tur til Polen og anden gang, vi besøgte Tatra-bjergene,
Trzy Korony massivet og den skønne by Krakow. Og 1. gang hvor vi fløj til
destinationen!
Nyt var
at vi også korn helt ned i det sydøstligste hjørne af Polen - der, hvor Polen
har grænse til både Slovakiet og til Ukraine. Regionen kaldes Malopolska eller "LillePolen". Inspirationen til at besøge dette område kom fra Malene for år siden, og
løbsledelsen kvitterede med fine ture i området, der ikke virker specielt overrendt af
udenlandske turister, som f. eks. Zagopane ved Tatra-bjergenes fod er blevet det, siden
vi var der sidst i 1994.
Flyturen ned gik over Warszawa og derfra med et brasiliansk bygget Embraer 170 til
den tidligere militærlufthavn i byen Rzeszow. Eftermiddagsflyets landing var vist
dagens højdepunkt for den flok landarbejdere, der var ved at runde dagen af i det varme
sollys.
Fra lufthavnen med bus til Lesko, som var udgangspunktet for gode ekskursiondage i de
lave bjerge i Malopolski.
En detalje men stadig rart med den slags ustruktureret tilgang til opgaveløsningen.
Den søde barpige på hotellet havde et måleglas, som hun brugte, når hun hældte den
iskolde rødvin op i vinglassene. Det viste sig ret hurtigt, at det var næsten lige så billigt
at købe en hel flaske med det samme. Det er det ikke i Zagopane!
Lesko er en mindre by, men har da et væld af butikker m.v. og sikkert også nogle steder,
hvor man kan gå ud om aftenen. Dem fandt vi dog ikke! Beliggenheden ved en flod
kastede også lidt af sig, som det vil ses af dagbogen.
Vi var heldige et par gange at et andet, og bedre hotel, end det, der var bestilt
således også i Zagopane, hvor Hotel Daglejszka var på et niveau, som vi aldrig har
prøvet før på vores ture. Det var grandiøst! Men hovedgaden uha uha! Det var
internationalt, når det er værst. Alle de kendte, store tøjrnærker var til stede. Dertil
masser af spisemuligheder, multimedia-ting, rundture i hestekøretøj o.s.v. Og sågar en
orange luftballon i en nærliggende park, hvor man bliver hejst op (mod betaling) og kan
nyde udsigten i et vist tidsrum, som vist blev rigeligt langt for en af turens deltagere.
Tovbanen fra Zagopane til toppen af Tatra er en af verdens ældste. Antallet af afgange
og det antal der fragtes op med hver lift regulerer, hvor mange mennesker, der til enhver
tid færdes oppe i det meget vigtige EU-naturområde, som bjergene udgør.
Efter mit beskedne indtryk, er der sket en voldsom forøgelse af nedslidningen i
områderne omkring endestationen for tovbanen. Stierne er meget bredere end i 1994,
men selvfølgelig aftager det, når man kommer længere væk.
Derfor er det også rystende at høre, at de polske miljømyndigheder er i en evig kamp
med turistinteresser, der ønsker flere mennesker op med liftsystemet pr. time. Eller
endda flere vintersportsarrangementer med udgangspunkt i de beskyttede bjerge.
Overgangen til at blive medlem af EU, og de seneste mange års gunstige udvikling har
gjort mange Zagopanere til velhavende mennesker. De kører i biler, vi kun tør drømme
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om! Og også på andre områder fornemmes det, at der flyder mange penge rundt.
Husene er, eller bliver, renoveret.
Fra Zagopane til Krakow er der ikke vildt langt, men vi var nu i lavlandet, som dog
viste sig at være meget interessant. Både i byens sydvestlige udkant, som lokaliteter
nord for Krakow.
De kalkoverdrev vi så her var simpelthen exceptionelt interessante - artsrige, og mange
sjældne arter. Sydvest for Krakow var variationsbredden fra Mygblomst til Stor
Gyvelkvæler inden for få hundrede meter, men desværre bynært og derfor meget
sårbart.
Nord for Krakow var kalkskrænteme måske ikke direkte truede, men med tiden vil de
selvfølgelig gro til med krat og siden træer. En artsrigdom, så det var lige før man måtte
have skiftetøj med !
Må
på vegne hele holdet have lov til at komplimentere den store leder, Peter
Wind, og de to halvledere, Ole B. Lyshede og Niels Faurholdt, for en fremragende tur.
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Dagbog
Torsdag den 23. juni 2005
Af Peter Wind
Vor gode polske chauffør Marek kunne ikke mange udenlandske gloser, men havde
alligevel en god pointe, når han sagde: 'One problem's no problem!'. Denne lille
sentens kunne være valgsproget for afrejsedagen, for der var små problemer undervejs,
som heldigvis blev løst til alles tilfredshed!
Blixen terminal 2 i Kastrup. Inden
Deltagerne var blevet sat i stævne kl. 8.30 i ved
da havde jeg været oppe i LOTs kontor på 2. sal og afhentet bjerget af flybilletter. De
var klar til afhentning, så her var ikke noget problem. Deltagerne var mødt frem til
tiden, dvs. ingen havde været udsat for nævneværdige forsinkelser ved brug af andre
offentlige transport midler. Og alle var med flyet kl. 9.55 til Warszawa.
Men jeg kunne ikke forlods at vide, om der var plads til alle på flyet videre til
Rzeszow hverken af rejsearrangøren Kompas eller på LOTs kontor denne morgen, så 8
personer af selskabets 28 var sat på venteliste til den sene afgang til Rzeszow. Så det var
om at bestorme LOTs kontor i den deminuative indenrigsgård i Warszawa. Og pyha det lykkedes at fa de 8 deltagere med på det første fly til Rzeszow! Men så opstod
problemet, for Tove og Rudi var ikke på passagerlisten, og blev derfor forment adgang
til afgangen kl. 12.25. Så de havde 6 timers tidsknusning i udsigt i Warszawa Airport.
Da vi nåede flyet, viste det sig, at der var rigeligt med pladser, idet ikke særligt mange
polakker havde ærinde i Rzeszow ud over os. Så med lidt parlamenteren med
kabinepersonalet, lykkedes det at få også Tove og Rudi med! Så helgarderingen med en
minibus, der kunne køre de strandede til Warszawa centrum, blev ikke nødvendigt. Det
gav en ekstra regning på 700 DKK, men hellere få alle deltagere med på én gang, så
denne helgardering forblev heldigvis ubrugt. Men LOT har et stort problem med at
håndtere store grupper og sikre dem det fornødne antal pladser i lokalflyene.
Ved ankomsten til Rzeszow fandt vi hurtigt frem til den bus, der skulle transportere os
videre til hotellet i Lesko. Det viste sig, at chaufføren naturligvis ikke kunne andet end
polsk (og måske russisk), men hvad hjælper det os vesterlændinge. Heldigvis havde jeg
forudset situationen, for jeg havde forlods aftalt med vor botaniske guide Marek, at
afhente ham på Rzeszow banegård. Marek havde sendt mig en mail med teksten:
Bardzo prosze przyjeckac do Rzeszowa i odebrac mnie z dworca PKP. W razie czego
podaje moj numer kormorki: 601291355. Er den internationale sproglige formåen noget
efter at ønske, så var der ingen problemer med at ringe til Marek på hans mobil og lave
en aftale med om opsamling.
Så turen gik til Rzeszow centrum, hvor vi blev lykkeligt genforenet med Marek, der
havde været en fortræffelig botanisk guide for foreningen i 1995. Herfra fortsatte vi
mod sydøst på en behagelig køretur til Lesko, hvor vi ankom hen under aften til det
romantiske Castle Hotel Lesko, som chaufføren fandt adgangsvejen til i 2. forsøg. Her
ventede næste overraskelse, idet der mod forventning manglede et dobbeltværelse, så 6
deltagere måtte dele to tre(fire) personers rum, hvorunder ekskursionsjuntaen. Men der
var heldigvis rummeligt på værelserne.
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Næste overraskelse var, at det viste sig, at chaufføren med bus slet ikke var den, der
skulle følge os resten af turen. Da vi var sat af, returnerede han til sin hjembase. Så det
var blot at vente, at en ny ville dukke op. Og det var chauffør Marek, der ankom ud på
aftenen i en smaragdfarvet bus. Den første aften underholdt han sig baren med barpigen.
Men lad det være sagt med samme, vi fandt hurtigt hinanden, Marek var kompetent og
imødekommende, kørte sikkert og trofast uden af overskride hastighedsgrænser. Og han
var med resten af turen.
Aftensmaden blev indtaget dybt nede i hotellets kælderetage og var fortræffelig. Efter
aftensmaden var der tid til en tur i byen for at proviantere til after botany, dvs. det lokale
supermarked skulle undersøges for udvalgte (drikke)varer så som øl, vin og vodka samt
postkort (mangelvare i det hjørne af Polen) og guf. Tilbage på hotellet blev stole og
bænke på terrassen indtaget af deltagere til fælles hygge indtil mørket gjorde, at vi
foretrak at forlægge residensen til baren, der havde et fortræffeligt udvalg af
drikkevarer.
Fredag den 24. juni 2005
Af Niels Faurholdt og Ole B. Lyshede
Efter en delvist "vandlidende" nat vågnede vi efter en god nats søvn på vort rustikke
værelse i det ikke mindre rustikke Castle Hotel i Lesko. Oles snorken indbragte ham
midlertidigt navnet "sabeltigeren". Det viste sig dog at være en enlig svale, og han blev
ikke generet yderligere.
Ingen havde vel de store forventninger til morgenmaden, men den var nu ikke så ringe
endda. Der var noget for enhver smag og rigeligt, når man først havde vovet sig ned ad
vindeltrappen til den fængselslignende kælder, hvor restauranten lå.
Omkring hotellet lå en parklignende skovbevoksning ned til floden. Skoven var flere
steder domineret af Skærm-Elm (Ulmus laevis), som vi nød på vore små vandringer
mellem hotellet og den lokale købmand. Hjemme kender vi kun dette træ fra enkelte
fund på Østlolland og et nyligt på det vestlige Falster.
Kl. 9 kørte vi mod Bieszczady Mountains ("de beskidte bjerge"), der ligger helt mod
sydøst, hvor de danner grænse mod såvel Ukraine som Slovakiet. Begge lande lod sig
beskue fra vort frokoststop på toppen. Området er en del af nationalparken Polonina
Wetlinska.
Traditionen tro blev bagsædet optaget af dagens forfattere samt storketæller Bente. Vi
blev bogstavelig talt rystet godt sammen indtil chaufføren efter nogle dage blev klar
over, at han kunne køre lidt blidere på de ofte ujævne veje. At snuppe en dram på
bagsædet blev en fysisk umulighed. Dertil kom, at trafikken i Polen ofte var præget af
særdeles vanvittige overhalinger, som vi var vidne til fra bussen.
Allerede på førstedagen fik vi en klar fornemmelse af hvor stor en del af det sydlige
Polen, der ligger opad. Og det stod også hurtigt klart, hvem der gik efter den prikkede
bjergtrøje. Vi nævner i tilfældig orden Terkel, Per og Henrik. Det botaniske udbytte af
dagens vandring var fantastisk. Den første del af turen foregik i åbent græsland med krat
og fugtige lavninger. Her voksede bl.a. den endemiske tidsel, Cirsium waldsteinii, og i
kratkanter kravlede den ligeledes endemiske fladbælg Lathyrus laevigatus med sine
smukke, orangebrune blomsterklaser. I fugtige lavninger stod Bjerg-Hulsvøb
(Chaerophyllum hirsutum) tæt. En anden Hulsvøb, Vellugtende Hulsvøb (C.
aromaticum), som mange af os ikke kendte, så vi senere i mængde.
Langs hulvejsagtige stier i bøgeskoven stod flere arter, som vi i Danmark henfører til
naturskovsindikatorer i en vis forstand, f.eks. Skov-Svingel (Festuca altissima), Kronløs
Springklap (Cardamine impatiens), Nordlig Lundfladstjerne (Stellaria nemorum ssp.
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nemorum) og Lund-Fredløs (Lysimachia nemorum). Også Otteradet Ulvefod (Huperzia
selago) sås langs disse stier.
Fra de åbne bjergenge skal nævnes orkideerne Traunsteinera globosa, Hvid Sækspore
(Pseudorchis albida), Langakset Trådspore (Gyrnnadenia conopsea), Bakke-Gøgelilje
(Platanthera bifolia) og Skov-Gøgelilje (P. chlorantha) - sidstnævnte var i øvrigt ikke
tidligere kendt fra området.
Langs fugtige grøfter i dalen ved vort mødested for hjemkørsel var vi så heldige at se
den lille smukke Kohvede, Melarnpyrum halbeckii, i fuldt flor. Kræet ligner SkovKohvede (M. sylvaticum) noget, men har mindre blomster med et kortere og krumt
kronrør. En værdig afslutning på en forrygende første ekskursionsdag!
Om aftenen indrettede vi mødested under halvtaget på hoteltrappen i strategisk tæt
afstand fra barens rosværdige samling af vodkatyper mm. I øvrigt lykkedes det os at få
den morfologisk fordelagtige pige, der passede baren til at afise rødvinen til drikkeligt
niveau. Så aftenerne var også vellykkede.

Lørdag den 25. juni 2005
Af Anne Murrnann og Bente Larnbertsen
Dagen startede med, at vi listede af, mens Jan stadig sov og gik ned til floden for at se
om gårsdagens sorte stork, var en and. Det fandt vi nu aldrig ud af, men der var da to
hvide - og det må næsten kunne gøre det ud for en sort. Det er i øvrigt hårdt at være
stork på de kanter, man risikerer
at blive mobbet på det groveste af en sjagger og så klokken seks om morgenen!
Hjemme igen med våde bukseben af morgenduggen, var der morgenmad i god ro og
orden. Barne-badekarret blev lænset for madpakker og tilbehør og så af sted mod det
sydøstligste hjørne af Polen.
Første stop ved Rownia med en gammel trækirke, der var fra første halvdel af 1700tallet, måske endog før.
Anne følte trang til at pudse brillerne ekstra godt i anledningen af dette turens første
kulturelle indslag. Det skulle hun aldrig have gjort: brillerne delte sig nok så nydeligt i
to, midt over næsen.
En ridderlig chauffør sprang straks til med tang, hæfteklammer, tandstikkere og tape.
Anne fik et nyt syn på tilværelsen og blev trendsætter inden for brillemoden.
Umiddelbart var der nu ingen, der hoppede på den. Niels fandt et par skærmplanter på
vej mod kirken - og så var han glad - igen, igen.
Der er ca. 7000 indbyggere i Lesko.
Vi fortsatte længere sydover mod byen Muczne, der er beliggende i Jeleniowaty
bjergene.
Det polske vejvæsen havde ikke anstrengt sig specielt meget lige på denne strækning der var mere huller end vej. Dette resulterede i at et møde mellem bussen og et hul, der
ikke lod sig omgå, fandt sted netop som Niels havde åbnet en dåse øl, og det gav den
formidable effekt, at øldåsen blev
krammet så meget, at øllet forlod den i et meterhøjt skvulp, der ikke lod tsunarnien
noget efter.
Så var munden lukket på ham.
Vi blev ved endestationen hældt ud på en solstegt parkeringsplads, og så var der dømt
bjergvandring.
Klokken er 11 a.m.
På en stormomsust klippekant blev madpakkerne fortæret. Herefter fortsatte den hårde
kerne ud til venstre og resten forsvandt i dybet. Turen hen ad bjergkammen gav
tilbagestrøget hår, men var i øvrigt givtig med hensyn til spændende vækster, når man
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først havde lært at træde af fra den slagne vej - for det var ude på det yderste, det
interessante foregik! Nogle gik længere end andre, men alle nåede velbeholdne ned
igen. Vejen hjem var uden tsunamier. Vanen tro var dagens næste programpunkt
ølsmagning. Hertil indkøbes 3 forskellige polske øltyper (som ved nærlæsning af
etiketten viste sig at være Carlsberg-licenser), de hældes op i tre glas og tildeles point
efter smagning.
Aftensmad: Paprikasuppe med pasta, snitzel med kartofler og agurkesalat, blåbærkage +
te/kaffe.
Aftensamling på hotellets terrasse, hvor der var fødselsdagsfest: Per blev 64 og gav
vodka til alle.
Nogle fortsatte længere end andre - og der blev grinetmeget. Dagens storketat: 18
hvide.

Søndag d. 26. juni 2005
Af Claus og Jytte Leopold
Dagens rute: Fra Lesko (350 mob) ad vej 84 (mod Sanok), ad vej 28 (mod Nowy Sacz),
i Miejsce et kort stykke mod syd ad vej 9 (mod Barwinek), i Dukla ad en mindre
(smut)vej 993 (mod Gorlice), i Gorlice kører vi igen på vej 28 (mod Nowy Sacz), og
undervejs er der her de første 2 stop. Efter Nowy Sacz lidt sydpå ad vej 87, og så ad vej
969 gennem Stary Sacz, 3. stop er i Czorsztyn, 4. stop er i Debno, og så mod Zakopane
(870 mob). I alt ca. 250 km.
Afgang: Efter 3 dage i Lesko og 2 dage med bjergvandringer var det nu på tide at hvile
benmusklerne og tage til Zakopane. Kl. 9 er bussen pakket og vi er klar til afgang. Selve
køreturen var estimeret til 6 timer uden pauser, men så slemt blev det nu ikke, idet vi
kørte i 4½ time.
Vi så: Rigtig mange høstakke - enten lave og buttede på 3-kantede stativer eller høje og
slanke på granstammer med grene (grene der var sat gennem huller boret i stammen).
Men også det mindre kønne, nemlig store reklameskilte langs vejene, så man troede, at
man var i USA i gamle dage.
Oplysninger undervejs: 20.000 hektar i Lower Beskid Mountains er udlagt som
nationalpark. De fleste skove er statsejede. Markerne er privat ejede og ligger som
smalle striber. Der er mange små olieboringer, hvoraf enkelte stadig er aktive. Der er
mulighed for fluefiskeri i floderne. Alle går i kirke om søndagen (og det skal vi også
senere).
Stop 1 og 2: Det første stop i Ptaszkowa ved en tankstation var mislykket, da den var
lukket, men der var da nogle marker, der skulle undersøges. En halv time efter, kl.
11.30, lykkedes det så at få diesel på bussen og shoppe på en tankstation i Nowy Sacz.
Her var der en hvedemark med kornblomster og valmuer, der blev studeret. Kl. 12 gik
det videre til frokostpausen ved:
Stop 3: Czorsztyn - en slotsruin ved stor kunstig sø. Her var vi et par timer fra kl. 13.
Frokosten blev indtaget ved bussen i småregn. Bagefter besøgte vi ruinen, og den blev
gennemsøgt for alt levende på murene, men også forlængst afdødt, nemlig ammonitter
og muslinger. Der var også mulighed for at gå ned til søen, hvor der sejlede adskillige
udflugtsbåde. Ved bussen var der masser af boder med turistsouvenir og røget fåreost,
som vi jo måtte prøve.
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Stop 4: Debno - en stavkirke fra 1500-tallet. Bygget uden søm, men med trænagler. Der
var ingen mulighed for at komme ind i den, men den lå utrolig smukt med sin kirkegård
i den lille landsby. Her var vi så heldige at se nogle sorte storke.
Ankomst: Kl. 17 var vi fremme ved Hotel Daglezja i Zakopane. Det var ikke det
oprindelige hotel, da de havde problemer med vandforsyningen der. Men det her var
vist meget bedre. Vores værelse var en suite med en soveafdeling og en lille
opholdsstue. Der var et stort badeværelse med dobbelt bruser. Altan/svalegang til alle
værelserne - velegnet til hækkeløb. Hotellet lå godt, med kun nogle få hundrede meter
til gågaden. Her skulle vi tilbringe 5 nætter, mens vi vandrede i bjergene.
Kl. 19 var der aftensmad. Dildsuppe, kalkunkød, bønner m. rasp, kartofler, sovs, reven
gulerod med ingefær, salat, kage, kaffe/the. Det regner stadig lidt, men det er begyndt at
klare op. Så der var mulighed for en smuttur til byen.

Mandag den 27 juni 2005
Af Rigmor Martens og Lise Penter
Det mærkedes fra morgenstunden, at hotellet havde en stjerne mere. Morgenmaden var
lidt mere varieret, godt brød, gode oste, mere frugt og yoghurt på bordet.
Afgang kl. 9 som sædvanlig. I dag til Pieniny Nationalparken - et skovklædt
bjergmassiv afkalksten.
Ved bussen stod en ældre dame med et varelager af trææsker med udskæringer til ingen
penge, og hun fik da også lidt gang i forretningen. Hver en zloty tæller.
Da vi kørte ud af Zakopane, var der høstakke over alt mellem husene i noget, der
lignede et villa-kvarter. Det vil sige, de fleste familier har et eller flere kreaturer i deres
husholdning. Nogle steder har vi set kreaturer som "græsslåmaskiner" i haverne.
Husene er i 2 eller 3 etager - næsten alle af træ - og i grunden ret ens. De er meget
smukke med stejle tage og mange karnapper. De stejle tage på grund af den store
mængde sne, der falder.
Ude ved Nationalparken så vi riverrafling på floden Dunajec. Det er en kendt
turistattraktion, hvor bådsmændene er klædt i deres traditionelle tøj - hvide filtbukser
og blå vest med broderier og sort hat, der minder om en tyrolerhat.
Landskabet er meget smukt med skovklædte, bratte bjergsider. Den nederste del af
bjergene er dækket af marker i smalle strimler med høstakke og køkkenurter.
Vi skulle bestige en af de 3 spidser, der har lodrette vægge ned mod dalen, og som vi
kunne se nede fra dalen. Vi gik op gennem en kløft med en jævn stigning. Det var først
det sidste stykke, der trak tænder ud.
For en beskeden betaling kunne vi ad en stålbro og -trappe komme ud på en lille
platform på en af bjergspidserne. Der var en enestående udsigt ud over dalen, og ikke
mindst kunne vi komme tæt på de bjergarter, vi havde måtte se på nedefra på 10 - 20
meters afstand. Vi skulle op på en top til, men først gik det et godt stykke nedad. Sten
bemærkede, at det var første gang, han havde gået så langt ned for at komme op.
Nedturen gik først gennem skov, men så åbnede landskabet sig med meget smukke
skovenge med en artsrigdom til botanikernes euforiske glæde.
I den hede eftermiddag på vej ned af bjerget mødte vi igen en ældre dame, der solgte
saftevand og de røgede fåreoste, der er en specialitet på egnen. Hun fik vist ikke
omsætning denne gang. Vi havde allerede sat næsen op efter øl - kold øl. Niels
demonstrerede sin metode til at få den iskold ved at stille sig op og ryste som et espeløv
foran "øldamen".
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Jamen var der ingen slet ingen dårlige oplevelser. Jo, Niels fik ikke set de blåtoppede
kohveder, Men vi kunne forstå på ham, at han overlevede. Der havde været lidt andet at
se på, blandt andet Foldfrø i blomst og i mængder.

Tirsdag den 28. juni
Af Malene Fischer
Dagens ekskursion gik op til Tatra Nationalparken i Høje Tatra. Målet var området
omkring Morsk.ie Oko søen. Med os i bussen fra hotellet havde vi, udover Marek, vores
Tatra-guide, Tomasz. (Hvordan navnet staves på polsk overlader vi til andre at finde ud
af).
Det er blevet lovbefalet, at grupper over 10 personer skal have en guide med i
reservatet. For at blive guide kræves en licens og en uddannelse som ranger, der tager et
par år. Som ranger skal man bl.a., udover at guide, også holde øje med folks opførsel og
færden i parken, samle affald og holde øje med naturtilstanden.
Turen gik i Zakopanes sydlige udkant langs bjergfoden, hvor vi passerede tre
internationale skihopbakker, der ligger på række mellem byen og nationalparken. Her
fortalte Tomasz om et af mange eksempler på den evige konflikt mellem benyttelse og
beskyttelse: Nationalparken klagede jævnligt over den kolossale larm under
konkurrencerne, som skræmte parkens dyr og jagede dem længere op i mere stille
områder.
Parken blev dannet i 1954. En stadig større del er med årene blevet offentlig eje, men
ikke uden sværdslag. I dag er der lavet aftaler om driften med de tilbageværende private
lodsejere. De har dannet et skovselskab med deltagelse fra 7 landsbyer.
I parken er man i disse år ved at fælde de indførte træer - fyr og graner - og plante
naturligt hjemmehørende træer.
Vi blev sat af bussen i Palenica Bialczanska (15 km fra Zakopane) - en slags
udgangspunkt for friluftslivets videre færd, med store parkeringsområder, boder med
souvenirs og cafeer, tæt på den slovakiske grænse. Herfra er al bilkørsel forbudt og et
væld af hestevogne sørger for den videre befordring de sidste 5 - 7 km til søen. Der var
et uoverskueligt mylder af mennesker i uoverskuelig orden, på vej til den videre
vandring og - for dem der havde råd - til de lange køer ved hestevognene. Det lykkedes
for os at holde sammen på os selv, så vi kunne fordele os i to vogne, hver med to heste.
Vi sad forrest i den forreste vogn. Ret hurtigt blev vi klar over at ikke kun bilkørsel var
forbudt. Al sk.idning på offentlig vej var også strengt forbudt. Vi beundrede kuskenes
evne til i tide at fremdrage en spand og bagefter tømme den i et rum under sædet - mens
det gik i raskt tempo deropad. Det var en herlig tur. På et tidspunkt gjorde vi holdt ved
et imponerende vandfald.
Flere af de gamle gårde vi kørte forbi, og som nu bliver brugt til beboelse for
parkpersonalet, var omringet af elektrisk snubletråd, da bjørnene i parken er blevet
vænnet til mennesker og opsøger boliger med affald. Der er 15 - 20 bjørne i parken, der
flekser rundt mellem Polen og Slovakiet. (De må da være radiomærket siden man kan
følge deres færd?)
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Fordi vi sad i den forreste vogn oplevede vi ikke selv dagens historie, men hørte kun
klapsalverne bag os. Ole Lyshede fortalte historien: Han sad ved siden af Birthe i
vognen, der skrumblede opad -forbi de mange gående polakker. Birthe skulle i gang
med et af sine mellemmåltider og fremdrog et hårdkogt æg. Lige i det øjeblik kom en
særlig fæl skrumbling og Birthe mistede grebet om ægget, som røg udover vognkanten i
en høj bue. Ole så, som i slowmotion, en af polakkerne kaste sig fremover, gribe ægget
og i samme bevægelse kaste det tilbage igen - flot grebet af Birthe. Ole's påstand er at
ægget også var pillet da Birthe greb det, for skallerne lå ned ad ryggen på ham.
Overraskelsen var lige stor hos alle parter, også hos den snarrådige polak, og alle brød
ud i klapsalver.
Da vi var lodset af vognene var der et kvarters gang til søen, og vi tilsluttede os
masserne. På vejen var der en del at studere - bl.a. en Cardaminopsis neglecta
(Tykbladet Kalkkarse, som er en endem), og det kom vist som en overraskelse for
Tomasz, at man kan være så lang tid om at gå så kort en tur. Oven over søen, som ligger
smukt placeret i 1.400 m højde, tronede en stor gammel bjerghytte med cafe og sikkert
også ovematningspladser. En smal trappe førte ned til søen. Det helt vilde mylder af
mennesker skyldtes nok at sommerferien lige var begyndt. Der er åbenbart tradition for
at skoleklasser tager på en slags koloni i ferien. De mere fornuftige havde udstyret deres
klasser med ens kasketter eller rygsække. Selvom der var et leben af mennesker var der
en utrolig hyggelig stemning. Ingen råben og skrigen. Kun lyden af menneskestemmer.
Måske var folk trætte efter vandringen til søen. Måske dæmpede bjergmassiverne
omkring søen en del af lyden.
I Høje Tatra ligger en hel række runde søer, som på polsk har fået fællesnavnet Havøjer.
Morskie Oko er den mest kendte og navnet betydet netop "Havøje". Sagnet fortæller at
det er havet der ser op gennem bjergene fra en hemmelig tunnel, der fører fra Tatra til
Adriaterhavet. Ja! - sådan fortælles det altså!
Smukt er her. Bjergene spejlede sig i et utroligt klart - er det azurblåt? - vand, fyldt
med små prikkede kildeørreder, som skal være en istidsrelikt, der har spredt sig til de
andre søer i området. Akkurat som vi også oplevede i Slovenien.
Efter en pause bevægede vi os gennem flokken af mennesker og begyndte gåturen ad
stien til venstre, langs søens sydlige bred - i spredt fægtning. De allerfleste polakker
foretrak bare at være ved bjerghytten, men en hel del skulle lige en tur hele vejen rundt
- som er usædvanlig smuk. Bredden var kantet med Engkabbelejer og Hvid Hestehov
og et utal af Prikket Ensian, der endnu ikke var sprunget ud. Overalt vokser Bjerg-Fyr.
Efter et lille vandløb, der kastede sig nedover bjergsiden, havde man det frie valg at
dreje af fra stien og gå stejlt opad til en overliggende havøjesø, Czamy Staw pod
Rysami - Ja! Det hedder den altså!! Her blev frokosten indtaget og udsigten ned mod
MorskieOk
o og ud over bjergene blev rånydt. Et par gråænder med 7 ællinger vakte
opmærksomhed. Men de er, sammen med 4 gråænder i den nedre sø, et problem, da
søerne er oligotrofe - d.v.s. næringsfattige. Et problem er også at folk fodrer både fisk
og ænder. I øvrigt er det strengt forbudt at bade i søerne.
På vej ned igen konstaterede vi, at de fleste på vej op prustede mere, end vi havde gjort
- både skoleklasserne og familierne på tirsdagsudflugt. Alle var med - også de
allermindste, der sad og dinglede på fars skulder. De mest seje var de mange nonner,
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der åbenbart også havde en slags fridag. Iført yderst fornuftige vandresko og sandaler
og lange gevandter, asede de sig tilsyneladende uanfægtet opad.
På den videre færd rundt om søen fyldte vi vandflaskerne ved et sprudlende vandfald og
nær bjerghytten lå en kæmpe snefane hvor alle, uanset alder, boltrede sig. Lyden gav, af
en eller anden årsag, associationer til et udendørs svømmebad.
Vi nåede både kaffe og øl - og Marek fik sin kage - inden turen nedad i hestevogn.
Nogle af os hørte - og bl.a. Lis og Ib så helt tæt på - nøddekrigen (og det må jo så være
den tyknæbbede). Terkel, der gik hele vejen ned, havde misforstået mødetidspunktet, så
vi andre nåede at råhygge på den lokale grillcafe med øl og prøvespise polske
grillpølser. Polsk fast (eller slow?) food er, udover grillpølser, også suppe - som her så
virkelig delikat ud ( også selvom den blev serveret i plastictallerkener). Udi suppe kan vi
lære meget af polakkerne.
Vel nede på hotellet fik vi suppe med svampe, skinke og tomater. Dernæst stegt fisk
(mørksej), stuvede kartofler og porrer med dild og gulerod-agurk salat med syrlig
flødedressing. Dessert: HjellDllebagt rabarberkage.
Aftenen var smuk og stille. Folk fouragerede lidt i byen og så GODNAT.

Onsdag den 29. juni.
Af Ellen og Henrik Wilhjelm
Vi kom lidt forsinket af sted fordi Marek skulle have næste dags arrangement på plads
og kørte ad Ul. Koscieliska med de mange gamle træhuse i Zakopane-stil. Overalt blev
der flaget med Polens rød/hvide, Pavestatens blå/hvide og også et gul/hvidt flag,
formentlig fordi man nu havde indledt helgen.kåringen af"vores" pave, Jan Pawel
Wielki (Johannes Paul, der ikke længere er "den anden", men "den store"). Særlig
mange flag omkring Zakopanes kirke, der var byens gave til denne pave.
Turen gik gennem landsbyerne Wituv m smuk gi trækirke og den fredede landsby
Chocholow. Allerede herfra kwme vi se dagens mål, Babia Gore ("Heksebjerget"), rejse
sig dominerende i de vestlige Beskider (Beskid Zachodni), hvor bjerget er eneste sted
med alpin vegetation - og eneste sted i Polen hvor man kan være heldig at finde
Angelica og Cerastium Alpinum. Området blev i 1904 gjort til nationalpark og kom i
1977 på Unescos liste.
Bussen satte os af ved Krowiarkipasset (1012m) hvorfra vi fulgte bjergryggenjævnt
stigende op til Babia Gora (1725 m). Vi var enestående heldige med vejret, der var uden
en sky på himlen. Marek, der i mange år havde arrangeret ekskursioner med studerende
hertil, havde aldrig oplevet noget lignende, idet udsigten i regelen hæmmedes af
lavthængende skyer. Det gjorde den bestemt ikke denne dag. Vi så ned over et typisk
Beskid-landskab med skovdækkede højder og langstrakte landsbyer i dalene, bl.a langt
nede den længste landsby i Polen, Zawoya, som vi skulle ned til. Skovvæksten på vejen
opad domineredes af røn, gran og bjergfyr, og der var masser af bregner, blåbær,
hindbær og efterhånden også tyttebær og folblad. Vi så også håret alpefrytl,
bjergnellikerod, alpelostilk, stormhat, gyldenris, hvid snerre og rosenrod, og en speciel
husløg var genstand for stor opmærksomhed. Det var en hønsetarm vist også.
Minsandten var der også en stor gul enzian med brune prikker. Gulblomstret kobjælde
var der også - på toppen så vi rigtig mange, men næsten alle afblomstrede. Enkelte stod
dog stadig meget smukt med hvide blomster. Også den smukke Potentilla aureum sås i
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mængder. Anemone med fem hvide blomsterstande var næsten atblomstret. Det var
mælkebøtterne ikke, og dem var der mange af på toppen.
Efter toppen gik vi en times tid jævnt videre langs bjergryggen og derfra temmelig brat
nedad til et udflugtssted hvor man kunne få læsket ganen ovenpå anstrengelserne i
varmen. Vegetationen lignede meget hvad vi havde set på opturen, men der var også
mange skræpper. Og vi kom gennem gammel granskov med mange væltede og udgåede
træer. Det sidste stykke gennem skov ned til mødestedet Z. Markowa var meget let gået
på skovvej. Fremme ved bussen blev vi modtaget med Vivaldi for fuld udblæsning - et
ungt selskab var på udflugt. Terkel gav Bisonvodka for at fejre at han denne dag ikke
kom for sent ned.
Sidste mand var nede kl. 17.30 og vi var tilbage ved hotellet kl. 18.50.
Med Marcks ord: Congratulation - absolute fabulous to day!
Torsdag d. 30. juni.
Af Dorte Kjul og Terkel Arnfred
Dagen hvor alle stod tidligt op, med morgenmad kl 7 og afgang 7.45. Vi havde bestilt
tid i tovbanen og kom derfor op samlet, men fra den lejede bybus så vi en sand
folkevandring af mennesker der også skulle til tops. Mange sikkert med tovbanen, men
man kan også gå derop på ca. 3 timer (ikke botanikertempo).
Også pave Jan Pawl II har været med tovbanen (i 1997), der var en plakat med billeder
af det i dalstationen (IO 15 m.o.h.). Vi fyldte næsten alle vognens 30 ståpladser. På små
IO minutter kom vi i trætophøjde op til en mellemstation hvor vi skiftede til en ny bane
som bragte os op nær toppen på 1.987 m.

Her ventede vi lidt på guiden Tomasz, som bor et stykke nede. Banen er gammel, fra
1936, kan transportere 360 personer i timen. Der er to ski-lifter oppe ved toppen, det er
det eneste sted i Polen hvor der kan løbes rigtig alpint, selv om der er mange små
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bakker med skitræk rundt omkring; der en en bestandig konflikt mellem naturparken og
skiturismen, som gerne vil have flere baner og en svævebane med den dobbelte
kapacitet. Der gik sti/trappe op til på selve toppen bag den store meteorologiske station.
Den er - fortalte Jan - en såkaldt nap, en blok af ældre fjeld som er skubbet ovenpå den
kalksten som Tatrabjergene ellers består af. Der var sat snore med grønne mærker langs
stien så vi turister ikke gik ind i de mange blomster, bl.a blå Bjergklokke, blårød KransTroldurt og gul Filtet Gemserod. Mellem stenene på stien stod den lokale StorkenæbsStenbræk (S. carpathica). Overalt græsset Radeaks og "Tatra-Blåaks" (Sesleria tatrae).
Grænsen til Slovakiet går her på bjergkammen, og her er der ikke mulighed for regulær
grænseovergang som der var på Babia Gora, selv om der er anlagt sti ned i stilhedens
dal på nordsiden. En flok kronhjorte lå og nød freden dernede. Vi gik ad stien på
kammen mod Ø, den er blevet meget bred siden for 11 år siden da nogle af deltagerne
var her. Efter½ time, over en top på 2012 m, var vi kommet over i Liliowe-passet (1863
m), hvor der var et fint stykke højfjelds-hede med arter som i Norge: Dværg-Pil, NetPil, Topspirende Pileurt, Tue-Limurt, Oeders Troldurt, sammen med meget blå VårEnsian og små fine Stribeliljer (Lloydia). Og en lille lyserødblomstret korsblomst, som
efter lang tids studium af mange lærde viste sig ikke at være en Hutchinsia (som Marek
først mente) men en art Kalkkarse.
6 var gået tilbage til tovbanen, andre gik ned herfra ad den lettere grønne rute, og 7 af os
- heriblandt Terkel - fortsatte sammen med Tomasz ½ km videre ad kammen og bag den
på en velanlagt sti gennem en stejl ur frem til Zwinicka Przelecz. Herfra kan man på 55
min. klatre 250 m op til toppen Zwinica, undervejs ved hjælp af jernkæder som er
farlige i tordenvejr, men vi gik ned ad den sortmarkerede sti efter fra passet at have set
tre gemser på skråningen. Lige under passet gik stien over en hylde hvor der lå en stump
træ, her havde for ca. 100 år siden i en snes år stået en hytte på 2m x 2m. Stianlæggene i
området begyndte da der i 1873 blev dannet en turistforening i Zakopane. Længere nede
ad stien sås to sorte prikleer. Det var to nonner - med små sorte rygsække - som med lidt
besvær var på vej ned.
Nede i dalbunden holdt vi pause ved en klar sø med udsatte små ørreder. Jeg opdagede,
at jeg skulle have taget to frokostrnadposer, men klarede mig med hjælp fra
småttærende kvinder.
Ved udløbet fra søen stod Eng-Violer (sammen med de gule Fjeld-Violer); dem kendte
Marek og Tomasz ikke her fra. Ved foden af ski-liften kom vi ud på den sti de andre var
gået ned ad, og mødte dem efter ½ time gennem fyrrekrat ved den store hytte, hvor vi
spiste frokost.
Dorte hørte til dem, der tog den korte vej ned og fulgtes først med Ellen. Vi blev enige
om at tage den med ro og se på alle de planter, vi havde lyst til i lup. Det er en
betagende oplevelse, så det gik langsomt fremad. Også på vejen ned til hytten med det
grønne tag var der mange nye arter af planter. Siden fulgtes jeg med Lise, som gik lige
så langsomt som jeg, og så på lige så mange planter. Efterhånden kom der fyrretræer og
knap så mange nye arter, og da hytten og sulten nærmede sig, så vi nok ikke så meget
mere.
Næste etape blev en lige så stor oplevelse. Næsten hele vejen ned var vi i et
orkideområde med utallige både farvestrålende og også uanseligt farvede arter. Enge
med blomsterpragt og skovkanter med det samme. Og højlydte udbrud fra dem der var
forud og fik øje på nye seværdigheder.
Vi blev som sædvanligt overhalede af unge menensker, nonner og familier med børn fra
7 års alderen, og alle hoppede af sted, som om de aldrig havde bestilt andet.
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Terkel gik med de sidste fra hytten, sammen med bl.a. Tomasz - med paraply da det
småregnede. Bag os kunne vi se bjergtoppen og passet, vi gik ned fra, indhyllet i skyet,
så vi havde været heldige.
Nu var der igen mange blomster. Vi - undtagen Per som prøvede den anden vej et
stykke - drejede ned ad den gule sti gennem fyrrekrattet. Der kom en helikopter som fløj
rundt - et stykke var den neden for os og lyden genlød fra alle sider - og landede ved
stidelingen ovenfor. Kort efter kom den igen og landede neden for os, hvor der stod en
mand og vinkede og lå en person på jorden; de blev samlet op og fløjet væk. Marek
ringede og fik at vide at at det var en pige som var faldet.
Der var fortsat mange blomster langs stien, og længere nede overdådige blomsterenge,
med blandt meget andet, Rundbælg i farverne lyserød, hvid, gul og orange. Tomasz tog
afsked med os da vi var nede ved svævebanestationen (og fik betaling af Vor Leder), og
tog bybussen, vi andre gik videre ned til nationalparkens butik og hotellet. Der var tid til
en bytur inden middagen, Dorte og jeg var nede på markedspladsen nederst i byen. Jeg
købte et par sokker for 1½ euro (12 kr.).
Om aftenen var de fleste af os i byen. Henne i det nænneste sted med musik, som
Malene havde anbefalet, var der ikke plads inde til så mange, men overdækkede bænke
(og plads til hø) udenfor.

Fredag den 1. juli 2005
Af Ib Søderberg og Lis Bente Johansen
Afsked med Zakopane, vejrudsigten lød truende, men det klarede heldigvis op, så det så
ud til vi kunne få en fin transportdag til Krakow.
De karakteristiske huse med de høje tage forsvinder gradvist og erstattes med huse med
fladere tage, der dog ville være kønnere hvis man undgik den udbredte brug af
blikplader på tagene. En undtagelse var dagens første stop i en lille by, Chocholow, med
historiske træhuse.
Chocholow ligger i Nowy Targ provinsen. Byen ligger i en smal dal på højre side af
floden Czamy Dunajec. Højden over havet er 896m. Byen blev grundlagt i det 16.
århundrede. Der er cirka 900 indbyggere. Den første kirke blev bygget omkring 1600 og
var egentligt et kapel, der vendte mod øst. Den nuværende kirke i sten blev indviet i
1874.
Landbrugsjorden omkring byen er af dårlig kvalitet, men der er også marker, haver og
enge oppe i bjergene, men ingen skove. Chocholow blev berømt i Polen da Fr. J
Kmietowicz og organisten J. Andrusikiewicz forsvarede dette lille hjørne af Podhale
under oprøret i 1846 mod østrigerne.
De fleste af husene er bygget i det 19. århundrede, og er placeret langs hovedvejen. De
er bygget som bjælkehytter i meget kraftig udførelse ( en dansk tømmerhandler vil få
julelys i øjnene hvis han skulle levere den slags dimensioner). Et hus (nr. 24) siges at
være bygget af et stort fyrretræ. Hvis man kommer her udenfor højsæsonen kan man
godt føle sig hensat til en anden tidsalder med Brd. Grimm's Hans og Grete tæt på.
Til slut et lille link til Danmark:
Den polske komponist Henryk Gorecki reviderede et værk i Chccholow dedikeret til
grevinde Louise Lerche-Lerchenborg, og værket fik premiere på Lerchenborg Music
Days i 1984.
Næste stop var højmosen ved Peikielnik:
mosen er delt imellem familierne i den nærliggende by, og mosebruget blev overdraget
fra generation til generation. byen blev grundlagt i midten af 1500 tallet og det originale
navn Pekelnik er lånt fra det nærliggende vandløb. Området blev først en del af Polen i
1920eme. I mosen så vi tydelige spor efter gravning af tørv med håndkraft, og det
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højereliggende område blev brugt som så mange andre steder i Tatraornrådet til høstet
med de karakteristiske høstakke på markerne. Af fugle var bynkefugl almindelig og på
et område med mange høstakke flaksede en stor tornskade rundt. Tilbage ved bussen så
vi udover planterne i et lille vandløb et par blå nymfer.
Det næste mål er den antikke kirke i Orawka tilegnet St. Jan Chrzciciel. Den er
værdifuldt udstyret med vægmalerier, 16- århundrede djævlefigurer og sjæle i
skærsilden og en 15. Århundrede gotisk figur af en sørgende Jesus. Kirken er dateret til
ca. I 650. Siden 2003 er den optaget på listen over " Wood Churches of Southern Little
Poland" på Unesco's liste over World Heritage Site.
Birte glemmer vist ikke besøget her, da hun slog hovedet mod et kors og kom med
nogle mindre pæne udtryk her på indviet jord.
Kl. 13.00
Frokost på tankstation, vist nok den lokalitet Peter udnævnte som den dårligste på turen
da Marek spurgte ham om hvilke der var bedst og dårligst.
Dagens sidste stop var tæt ved Krakow, ved forstaden Pychowice, et overdrev både
fugtigt og tørt. Udover en masse spændende planter så Lis en urfugl på klods hold.
Kl. 17.15
Ankomst til Krakow, dog et andet hotel end i rejseplanen. Efter at vi var tjekket ind
meddelte Peter at middagen alligevel var med i prisen, en god ting da vi boede langt fra
bykernen.
Lørdag den 2. juli 2005

Af Erika og Søren Grøntved Christiansen
Vi var et lille selskab, der drog af sted denne morgen, da mange benyttede chancen for
en bytur på egen hånd. Svarende hertil var madpakkerne denne dag også mindre end de
plejede. Trods dystre vejrudsigter var det tørvejr fra morgenstunden.
Turen gik gennem et helt andet landskab, end vi var blevet vant til. Nu var det
skovfattigt, og hømarkeme var afløst af dyrkede marker. Et sjovt landskab helt
domineret af20-30 meter smalle striber afkom, kartofler, roer og majs. Vi så vist ikke
en eneste høstak, i hvert fald ikke udenfor byerne.
Det blev en storkefattig dag med kun 2 storke gående på en mark. Ingen storke hverken
i luften eller på reder, men til gengæld 4 observationer af plastikstorke.
På hele turen havde vi troet, at vores chauffør ikke kunne et eneste ord på engelsk. Men
da vi mødte 2 andre busser på en smal vej gennem en kløft, blev vi klar over, at han i
hvert fald kunne et.
Vi besøgte nogle fabelagtige kalkskrænter med græsland og en artsrig egeskov, der
tidligere havde været græsset. Utroligt mange spændende arter, men mer vil ha rner.
Derfor var det en skuffelse, at der ikke blev tid til at komme ud af bussen, da vi nåede til
en lille nationalpark med kalkklipper og dybt nedskårne kløfter med vandløb i bunden.
Men vi skulle være hjemme i god tid til aftenens store afslutningsforestilling:
fællesspisning og lokal optræden med sang og dans.

Søndag den 3.juli 2005

Af Jette Andersen
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Det var vores sidste dag i Polen, og kl. 9 om morgenen kørte vores lysegrønne bus os
fra hotellet ind til Krakow, og de af os som havde lyst deltog i en guidet byvandring,
mens de øvrige så byen på egen hånd.
Efter at guiden havde givet en kort introduktion til byens/landets historie, gik vi op på
den 25 meter høje kalkstensklippe Wawel - hvor guiden fortalte sagnet om dragens
hule, mens vi kiggede ned på dragen, der stadig står foran hulen og skuer ud over Wisla.
Domkirken, Sigismundtårnet og de øvrige bygninger på Wawel tog vi kun i øjesyn ude
fra. Turen sluttede på markedspladsen, og resten af formiddagen gik jeg rundt og nød
den smukke gamle by. Jeg kiggede ind i Mariakirken for at få se kirkens smukke
middelalderalter, men der var messe, så det må blive næste gang. I stedet så jeg lidt på
markedshallerne og fandt lidt senere en boghandel, hvor jeg købte en bog om
blomsterne i Tatrabjergene.
12.30 gik turen så mod lufthavnen og ti intense og oplevelsesrige dage var slut - efter
nogen forsinkelse landede vi i Kastrup søndag aften.
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En lille historie om geologisk udvikling, landskaber m.m.
Af Jan Halaburt
Vi opfatter vores hjørne af Europa som et geologisk stabilt og fredeligt sted at leve. Det
har bare ikke altid været sådant. Tolkningerne af det danske landskab afslører, at landet
har været isdækket gentagne gange inden for den sidste lille mio. år. Blotlagte lag i
klinter og dybe boringer viser, at tidligere tider har budt på en vekslen mellem
overvejende havdækning og så tørlægning en gang imellem. I lagserien findes flere
forekomster af vulkansk materiale. I Skåne ikke langt fra Sjælland optræder et stort
antal godt nedslidte vulkaner, tager vi til Bornholm og ser på grundfjeldsbjergarter - de
bornholmske granitter - viser aldersbestemmelser at disse ikke er lige gamle men h ar
deltaget i en række bjergkædefoldninger med flere hundrede mio. års mellemrom.
Vi ved i dag at placering og fordeling af land og hav ikke er uforanderlige forhold, men
er under stadig forandring i takt med at jordskorpens lithosfærepladers bevægelser bevægelser af fastlande, oceanbundsområder og øbuer med hastigheder af
størrelsesorden IO cm om året. Det er store spændinger, der ophobes i
kollisionsområderne, som det er blevet demonstreret for os et par gange indenfor det
sidste års tid, hvor jordskælvet udfor Sumatra fik havet til at skvulpe og jordskælvet i
Pakistan og Kashmir rev infrastrukturen i stykker, jævnede byer med jorden og
forårsagede voldsomme jordskred.
Denne form for jordskorpeforandringer har eksisteret så længe som jorden, og i vores
del af verden kender vi dem jo også fra de hyppige jordskælv fra Marokko i vest hen
over Italien , Grækenland, gennem Tyrkiet og ind i Iran. Her er det sammenstødet
mellem Afrika og Eurasien der er årsagen. Det vi ser i dag kan vel betragtes som de
sene faser af den alpine foldning der repræsenterer pladebevægelser, der har været i
gang i mere en 100 mio. år. Selve opfoldningen af Alperne og Karpaterne er foregået i
løbet af Tertiærtiden. Bjergkæderne er opstået i kanten af et eksisterende fastland mod
nord, hvor kærneområderne repræsenteres af det Fennoskandiske skjold (gamle
grundfjeldsområder omfattende bl.a. store dele af Norge Sverige og Finland). Det kan
delvist sammenlignes med sådan som Stillehavets bund kolliderer med Sydamerika og
Andesbjergene bliver dannet.
Hvor kontakten i kollisionen sker ophobes materiale, temperaturen stiger materialerne
deformeres og alle disse ændringer i fysiske betingelser betyder at mineralerne ikke
længere er stabile men omdannes til nye mineraler (kemiske forbindelser). Nogen steder
vil tryk og temperatur betyde materialerne vil være nær smeltepunktet og der kan
dannes vulkanske bjergarter eller granitter, andre steder er omdannelserne ikke så
voldsommer og vi kan genkende kalkstenen som mannor , leraflejringer som
glimmerskifer eller sorte skifte, sandaflejringer som kvartsitter og sandsten. Da terrænet
løfter sig på grund af ophobningen af overflade materialer, kan tyngdekraften med hjælp
af vand, vind og is sætte ind med at slide på overfladen og erodere overfladen,
transportere det nedbrudte ud til lavere liggende arealer og skabe nye aflejringer. Det
medfører altså både dannelse af en række forskellige aflejringer i omgivelserne og det
betyder samtidig at bjergarter, der er dannet på større dybde kommer frem i lyset.
Nu har jeg faktisk forklaret geologien i det meste af det område vi rejste i i det sydlige
Polen. De krystaline bjergarter syd for Zakopane hører til de dybe krystalline bjergarter
gnejser og granitter, Beskiderne er sammenpresset "forland" til den egentlige alpine
foldekæde bestående af lidt forskelligt blandt andet glimmerskifer, sandsten og
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kalkbjergarter. I området omkring Krakow er der foregået store
jordskorpeforskydninger, der betyder at blokke af ældre aflejringer er forkastet op i
forhold til omgivelserne (horstdannelse - lidt som de forkastningerne der er baggrund
for Bornholms eksistens og udseende). En del af disse jordskorpebevægelser kan
dateres tilbage til en tidligere foldning - den hercyniske foldning i Kul-Perm med
kulmination for ca. 280 mio. år siden.

Geomorfologien.
En ting er bjergartsgeologien, men der er jo også en spændende historie knyttet til
landskabsformerne:
Størstedelen af Polen er modeleret af en nordfra kommende is og dertil hørende
smeltevand. Landskabet rummer altså en række terrænelementer hørende til det glaciale
landskab og som minder om det vi kan finde i Danmark. Smeltevand, der strømmede
bort fra isen har ikke som i Danmark haft let ved at finde vej til havet, så der har løbet
nogle enonne floder syd for isen med retning mod vest og nordvest. Sydpå kunne de
ikke komme da landet hæver sig den vej. Ser vi på flodernes retning i dag, er det
tydeligt at de gamle ''Urstromtäler" giver beliggenheden for hovedparten af nutidens
store floddale. I de områder, der især var præget af smeltevandets afstrømning, finder
man jordbund af ringe kvalitet sandede grusede jorde. Isen nåede i sin største
udbredelse helt frem til Karpatemes yderste zone, der udgøres afBeskideme. Herfra er
landet præget af en række lave og langstrakte bjergrygge parallelt med hovedfoldeaksen
i Karpateme. De højeste af disse når netop op over trægrænsen. (Vi havde en diskussion
om hvad det er der betinger trægrænsen. Resultatet er for mig blevet, at det er en
kombination af en række forskellige faktorer, hvor temperaturforhold, jordbundens
kvalitet og vindklimaet nok er de væsentligste, men dertil kommer selvfølgelig også
spørgsmålet om udnyttelsen af området. Tradition for græsning kan også holde en
skovvækst nede)
I Tatra bjergene syd for Zakopane ser vi egentlig alpine landskaber udformet i hårde
bjergarter som granit og gnejs. De højeste bjerge her når op over 2500 m og har dermed
haft deres eget isdække under istiden. Gletsjertungerne har her dannet uformede dale og
hvor isen blev akkumuleret i fimområder med store istykkelser ses i dag veludviklede
botner eller cirkusdale, som de også kan ses i f.eks. Norge og på Færøerne. Her i Tatra
bjergene ligger flere botner over eller bagved hinanden og de to nederste som de fleste
af os så rummer hver en smuk sø i den ved isens bevægelse uddybede "skål".
Jeg har her prøvet at skildre lidt afbaggrunden for de landskaber vi mødte på vores
ekskursion til Polen og baggrunden for forskellighederne. Den enkelte lokalitet er
beskrevet i programmet om hvorvidt der er tale om kalk/limsten, krystalline bjergarter
skifre osv. så det ser jeg ikke som målet for dette skrift.
Som geograf var der mange andre emner at tage fat på, men jeg vil nøjes med en enkelt
bemærkning om arealanvendelsen, og ejendoms struktur. Både under flyvningen fra
W arszawa til Rzesow og mange gange når vi kunne nyde udsigt eller kørte gennem
landskabet var det iøjnefaldende med utroligt lange og tilsvarende meget smalle marker.
De forskellige afgrøder eller det at der var høstet hø til forskellig tid gav landskabet et
spændende liv med mange farvenuancer. At der i dag stadig ses sådan en jordfordeling,
der lidt ligner det danske landbrug før udskiftningen i slutningen af det nittende
århundrede viser at områderne i det sydlige Polen aldrig nåede at blive kollektiviseret.
Formodentlig har terrænforholdene ikke budt på de store fordele ved stordrift, så man
har afstået fra at gennemtvinge kollektivisering her.
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Tatra-bjergene ved Morskie Oko. Foto: Per Hartvig
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Skærmplanter i det sydlige Polen
Af Niels Faurholdt
Under foreningens Polens-ekskursion valgte jeg, som ægte "skærm-nørd", at give
skærmplantefamilien min særlige bevågenhed. Denne lille beretning handler om de 32 arter vi så på
turen. Hele 23 arter blev set med blomster og/eller frugter.
Gensyn med hjemlige arter
En række af de arter, vi så, var ikke fremmede for os. Almindlige var Vild Kørvel (Anthriscus
sy/vestris), Skvalderkål (Aegopodium podagraria), Kommen (Carum carvi), Sanikel (Sanicu/a
europaea) og Alm. Bjørneklo (Herac/eum sphondylium og sibiricum) samt ikke mindst Stor
Pimpinelle (Pimpine//a major).
Kæmpe-Bjørneklo (Heracleum mantegazzianum) var lokalt et problem, især langs vandløb.
Bjergskovene
I de vidststrtakte bjergskove, især langs veje og vandløb, var Bjerg-Hulsvøb ( Chaerophy//um
hirsutum) særdeles talrig og uden rivaler til prædikatet som turens hyppigste skærmplante. Arten er
kendt for tit at optræde med rosa til ret så røde blomster, hvilket vi så mange eksempler på.
Artsnavnet skyldes, at kronbladene er rand.hårede. I øvrigt udmærker denne art sig ved at stænglen
overhovedet ikke er oppustet ved nodieme; noget der ellers er meget typisk hos slægten
Chaerophyllum.
Også Vellugtende Hulsvøb ( Chaerophy/lum aromaticum) var almindelig. Arten udmærker sig især
ved de skvalderkål-lignende (men dog hårede) blade, der dufter aromatisk ved knusning. Det skal
nævnes, at hverken Almindelig eller Gylden Hulsvøb (Herac/eum temu/um og aureum) blev set på
rejsen.
Især i raviner og langs vandløb så vi den spændende Skinnende Kørvel (Anthriscus nitidus) som
nemt overses og i farten kan opfattes som Vild Kørvel. Bladene, især de nedre, har større afsnit end
det ses hos sidstnævnte, og undersiden er kraftigt skinnende. I øvrigt er bladstilleen tydeligt hul,
mens den hos Vild Kørvel er marvfyldt (ellerblot med en ubetydelig hulning).
Nogle få steder glædede vi os over den smukke Foldfrø (Laserpitium latifolium), der stod i fuld
blomst bl.a. sammen med Langbladet Hareøre (Bupleurum longifolium) og Segl-Hareøre
(Bupleurum falcatum) - sidstnævnte dog endnu kun i knop.
Bjergengene
På de alpine og subalpine bjergenge sås tusindtallige forekomster afFjeld-Lostilk (Ligusticum
mute//ina - syn. Mutellina purpurea), hvis skærme i knop og tidlig blomstring typisk er ret så
kraftigt røde.
På lavere liggende høslætdrevne enge så vi Stor Stjerneskærm (Astrantia major) i enorme tal
sammen med Kommen og Stor Pimpinelle.
Langs bjerghække og ved søer var Fjeld-Kvan (Angelica archange/ica ssp. archange/ica) lokalt
temmelig hyppig, mest så vi dog vegetative planter.
Endelig skal det nævnes, at vor hjemlige Storebælts-plante Hjorterod (Seseli libanotis) sås et par
steder på urterige skrænter.
Lavlandet omkring Krakow
I udkanten af Krakow oplevede vi en række meget interessante skærmplantearter. På tørre
græsdominerede bakker, der henlå uden drift, blomstrede Bakke-Svovlrod (Peucedanum
oreoselinum) smukt. I tidlig knop sås Hjorte-Svovlrod (Peucedanum cervaria) med de stive
blågrønne blade, hvoraf flere i øvrigt var omslynget af Lyng-Silke. Stråle-Hulfrø (Bifora radians),
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der i Polen anses for en indslæbt ukrudtsart, sås i stort tal, men dog afblomstret. Arten kendes let p
de to markante, nærmest kuglerunde delfrugter.
I et nærliggende kalkkær fandt vi ud over Seline (Selinum carvifoUa) den højinteressante Toårig
Foldfrø eller Prøjsisk Foldfrø (Laserpitium prutenicum) i stor knop. Arten findes især i kær
domineret af Blåtop.
Som prikken over i'et så vi på turens sidste lokalitet Fodangel (Caucalis platyca,pos) og Seglblad
(Falcaria vulgaris) talstærkt repræsenteret som ukrudt i kornmarker.
Til slut skal blot nævnes, at Løvstikke (Levisticum officinalis), Dild (Anethum graveolens) og
Persille (Petroselinum crispum) blev dyrket i haver.
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Bjerg-Hulsvøb (Chaerophyllum hirsutum). Tegning: Jens Chr. Schou.
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Skærmplanter observeret i det sydlige Polen
Dansk Botanisk Forenings ekskursion 23. iuni til 3. iuli 2005.
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Videnskabeligt navn
Aegopodium podagraria
Aethusa cynapium s.l.
Angelica archangelica ssp.
archaneelica
Angelica sylvestris
Anthriscus nitidus
Anthriscus sylvestris
Astrantia major
Bifora radians
Buoleurum falcatum
Buoleurum longifolium
Carum carvi
Caucalis olatycarpos
Chaeroohvllum aromaticum
Chaeroohyllum hirsutum
Daucus carota ssp. carota
Falcaria vulgaris
Heracleum mantegazzianum
Heracleum sphondylium ssp.
sobondvlium
Heracleum sphondylium ssp.
sibiricum
Laseroitium latifolium
Laserpitium prutenicum
Ligusticum mutellina
Pastinaca sativa ssp. sativa
Peucedanum cervaria
Peucedanum oreoselinum
Peucedanum palustre
Pimoinella major
Pimoinella saxifraga
Sanicula eurooaea
Selinum carvifolia
Seseli libanotis
Torilis iaoonica

Dansk navn
Skvalderkål *
Hundepersille
Fjeld-Kvan
Skov-Angelik
Skinnende Kørvel *
Vild Kørvel *
Stor Stierneskærm *
Stråle-Hulfrø *
Segl-Hareøre
Lane:bladet Hareøre *
Kommen *
Fodangel *
Vellugtende Hulsvøb *
Bjerg-Hulsvøb *
Vild Gulerod *
Seglblad *
Kæmpe-Biørneklo *
Alm. Bjørneklo *
Grønblomstret Bjørneklo
Foldfrø *
Toårig Foldfrø. Prøisisk Foldfrø
Field-Lostilk *
Alm. Pastinak *
H.iorte-Svovlrod
Bakke-Svovlrod *
Kær-Svovlrod *
Stor Pimpinelle *
Alm. Pimpinelle
Sanikel *
Seline
Hiorterod *
Hvas Randfrø *

• Set med blomster eller frugter. Øvrige arter blev set i vegetative stadier (evt. i knop).
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Polens orkideer
Af Sten Moeslund
Polen er et rigtigt stort land. Fra Østersøen og næsten 1.000 km. mod syd. dækker det
både lavlandets flora og alpin flora, som vi så det i Høje Tatra syd for Zagopane.
Den polske orkideflora er derfor rig - og har fat i arter, som Neottinanthe cucculata,
som render østpå, og som vi aldrig har set, fordi den er sentblomstrende - og Malaxis
monophyllos (kendt som den man finder, hvor ældre mænd tisser). Den blev set i Høje
Tatra flere steder uden vandladninger, så måske skal den have den have et bredere
habitatvalg?
Man kan ikke påstå, at vi så særligt mange orkide-arter (23 taxa blev det til) eller store
bestande for den sags skyld. Med os var Bakke-Gøgelilje (Platanthera bifolia ssp.
bifolia), Langsporet-Gøgelilje (Platanthera bifolia ssp. latiflora) hist og her og tillige
Langakset Trådspore (Gymnadenia conopsea), som de vel hyppigste.
Til listen over de arter, vi så, kan knyttes den bemærkning, at Niels Faurholdt har
noteret bestemmelsen af Plettet Gøgeurt som usikker på en lokalitet (den første dag). Vi
så den endnu et sted, og her var vist ingen tvivl. Den er almindeligt udbredt i det
område, vi besøgte, jf. Adam & Maria Zajac: "Distribution atlas of vascular plants in
Poland", Krakow 2001.
Rødstænglet Gøgeurt, som nogen af os så for første gang på Vitosha-bjerget ved Sofia
på foreningens tur til Bulgarien, blev så vidt jeg ved artsbestemt fra skiliften op til Høje
Tatra, men det går nok, da det var Niels, der noterede den.
Kommenteret liste over vore orkide-iagttagelser i Polen 2005:
Sump-Hullæbe (Epipactis palustris) blandt andet i rigkær på toppen af Trzy Korony.
Rød Hullæbe (Epipactis rubra) på vej op til Trzy Korony.
Skov-Hullæbe (Epipactis helleborine)
Rød Skovlilje (Cephalanthera rubra)
Hvidgul Skovlilje (Cephalanthera damasonium)
Sværd-Skovlilje (Cephalanthera longifolia)
Rederod (Neottia nidus-avis) få steder.
Ægbladet Fliglæbe (Listera ovata) få steder.
Bakke-Gøgelilje (Platanthera bifolia ssp. bifolia) flere steder i ringe antal.
Langsporet Gøgelilje (Platanthera bifolia ssp. latiflora) flere steder i ringe antal.
Skov-Gøgelilje (Platanthera clorantha) et enkelt sted (se dagbog).
Hvid Sækspore (Pseudorchis/Gymnadenia albida) et par steder med få eksemplarer.
Sjælden i Polen og kun i bjergene mod syd.
Plettet Gøgeurt (Dactyllorhiza maculata) tilsyneladende usikker bestemmelse l. sted
(I. dag). Den sås 1 sted mere.
Skov-Gøgeurt (Dactyllorhiza fuchsii) et par steder på turens første dage.
Maj-Gøgeurt (Dactyllorhiza majalis) et par steder.
Poselæbe (Coeloglossum viride) Et par steder. Flest (ca. 50) i Høje Tatra.
Langakset Trådspore (Gymnadenia conopsea) en del steder i ringe antal.
Rødstænglet Gøgeurt (0. mascula ssp. signifera) under svævebanen mod Høje Tatra.
Ridder•Gøgeurt (Orchis militaris)
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Rødlig Kuglegøgeurt (Traunsteinera globosa) kun i Polonina Wetlinska og på et
overdrev på Trzy Korony, mellem korsvejen og udsigtspunktet (1 ex.).
Mygblomst (Liparis loeselii) kun i et helt vildt spændende
ekstremrigkær/overdrevsområde ved Krakow.
Enbladet Hjertelæbe (Malaxis monophyllos) 8 - 9 ex. på vejen ned fra Høje Tatra.
Koralrod (Corallorhiza trifida) flere steder i Høje Tatra
Litteratur:
Adam & Maria Zajac (eds): Distribution atlas of vascular plants in Poland. Krakow
2001.
Fischer M.A. et al (2005).: Ekskursionsflora von 6sterrreich, Liechtenstein und
Südtirol. Land Oberosterreich, Biologiezentrum der OÖLandesmuseum, Linz. ISBN 385474-140-5.
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Lidt om trækirker i det Sydlige Polen
Af Karin Ravn-Jonsen
I modsætning til de øvrige østeuropæiske lande, der er domineret af den russisk/græske
ortodokse retning af kristendommen, har Polen siden 900-tallet været hovesagelig
romersk-katolsk. I dag er mere end 80 % af befolkningen udøvende katolikker.
Katolske kirker

Vi så på turen to oprindelige katolske kirker - heraf er den ene på Unescos
verdensarvsliste. Den 26. j uni kom vi til Debno, hvor vi så denne katolske trækirke fra
1500-tallet. Kirken er bygget i lærketræ uden søm. Inde i kirken er der malerier, der
daterer sig tilbage til 15-16-århundrede.
Vi så den antikke kirke i Orawa den I. juli. 2005 . Kirken er tilegnet Joahannes Døberen
og stammer fra midten af det 17. århundrede. Kirken indeholder bl.a. fantastiske
malerier, blandt andet en frise med 12 malerier fra Johannes Døberens liv.

Kirken i Orawa. Foto: Per Hartvig

Den kirkeretning, der har næst-størst tilslutning i Polen er den græsk/russisk ortodokse.
Andelen af ortodokse er blevet betydeligt mindre efter anden verdenskrig, hvor Potens
grænser blev flyttet mod vest I dag er under en procent af befolkningen ortodokse.
1 1566 blev en del af den ortodokse kirke i polen "uneret" med den katolske kirke
(kaldes også græsk-katolske). Det vil sige, at den ortodokse kirke indgik en
sammenlægning. hvor man accepterede pavens status. Til gengæld bibeholdt man bl.a.
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nogle ceremonier, det sprog gudstjenesten blev holdt på samt præsternes ret til at gifte
sig. I dag er en meget lille del (under 1 procent) græsk-katolske.
I den del af det Sydlige Polen hvor vi rejste rundt, er der tydelige forbindelser til
Ukraine og Slovakiet - landområdet kaldes også samlet for Rhutenien.
I den Polske del af dette landskab boede, blandt flere andre, to befolkningsgrupper lemkoerne og boykoeme De talte forskellige dialekter og boede adskilt: lemkoeme
boede højt oppe i den vestlige del af Bieszcady-bjergene og boykoerne i de lavere dele
mod øst. Begge befolkningsgruppe er indvandret fra Ukraine i 1300-tallet og var før
1566 ortodokse, som i resten afRhutenien. Efter 1566 gik de fleste over til den græskkatolske tro.
Forbindelsen til den ortodokse kirke kan tydeligt ses i områdets kirker. Begge folks
kirker indeholder således en ikonostase eller ikonvæg. Kirkerne er også karakteriseret
ved de kendte løgformede kupler, der symboliserer himmerige.
Boykoerne var mere konservative og ortodokse i deres tro og byggeskik end lemkoerne.
Kirkerne i boyko-stil har en tydeligere byzantinsk indflydelse med en stor central
kuppel over rnidtskibet og to symmetriske kupler på hver side af den centrale kuppel.
Kirkerne i lemko-stil har derimod oftest et vest-tårn og kupler, der bliver mindre mod
østenden af kirken - lidt mere i stil med de katolske kirker.

Kirker i Lemko-stil
Der er nogen debat om hvilken type kirke, der er den oprindelige, lemko-typen eller
boyko-typen, men her starter vi med lemko-typen. Som det ses af nedenstående figur
har denne type trækirker et højt vestvendt tårn og et bredt midterskib. Kuplerne bliver
lavere mod øst væk fra tårnet.
Vi havde ikke noget egentligt stop ved en kirke i denne stil, men nogen af os har nok
været heldige at se typen fra bussen i forbifarten.

Skematisk tegning af en kirke i Lemko-stil
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J

Kirke I Lemko-stil

Kirker i Boyko-stil
Vi havde et stop den 25. juni, hvor vi så denne kirke i ægte boyko-stil i Rownia. Den er
også på Unescos liste over verdensarv og er fra første halvdel af 1700-tallet. Den store
centrale kupel ses tydeligt. De tre kupler siges at symbolisere treenigheden: faderen,
sønnen og helHgåndcn.

Kirke i boyko-stil. Foto: Per Hartvig.
Kirkerne i dag
Frem til 1947 blev der i den sydøstlige del af Polen kæmpet for selvstændighed. Den
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polske hær gik i april 1947 ind i området og besatte de mange små landsbyer.
Befolkningen blev herefter forflyttet til Sovjet eller andre egne af Polen. I dag er
boykoeme stort set forsvundet fra egnen, og der er kun omkring 20.000 lemkoer tilbage.
De fleste kirker står i dag enten tomme, er museer eller anvendes til katolske
gudstjenester.
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Lokalitetsliste og floralister
Af Peter Wind
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Lok nr. Dato
Lok no. Date

By
City

1 24-jun Ustrzyki G6rne

Højde I m
Attitude In

Lokalitet
Slte

Habitat
Habltat

Potonina Wetliriska

Beech forest, alpine grassland

872-1250

m

2

25-jun Muczne

Bukowe Berdo

Beech forest, alpine grassland

750-1313

3

26-jun Krosnica

Zamek Czorsztyn

Eech forest edge, rocky slopes

550-580

4

27-jun Sromowce Nizne Masyw Trzech Koron

Deciduous forest, alpine meadow, calcareous slopes

450-982

5

28-jun Zakopane

Morskie Oko

Conifer forest, lake shore, stream, alpine meadow

1400-1580

6

29-jun Zawoja

Barbia G6ra

Conifer forest, alpine grassland, deceduous forest

1012-1725

7

30-jun Zakopane

Tatra, Kasprowy Wierch Alpine meadow on granite and chalk, snowbed, conifer forest

8

01-jul Orawka

Piekielnik

Raised bog, poor fen

9

01-jul Krakow

Pychowice

10

02-jul Dale, Raclawice

Rez. Waly

Dry grassland, rich ten
Dry calcareous grasslnad, calcareous fields

11

02-jul KsiazWilk.

Rez. Kwiat6wka

Mixed deciduous forest

950-2005
650
310-320
320-340
325

Internationalt navn

Dansk navn

Abies alba Mill.
Acer platanoides L.
Acer pseudoplatanus L.
Achillea millefolium L.
Satureia acinos (L.} Scheele
Aconitum firmum Rchb.
Aclaea spicata L.
Adenostyles alliariae (Gouan) Kern.
Adonis aestivalis L.
Adonis vernalis L.
Adoxa moschatellina L.
Aegopodium podagraria L.
Aethusa cynapium L.
Agrimonia eupatoria L.
Agrostis capillaris L.
Ajuga genevensis L.
Ajuga reotans L.
Alchemilla so.
Alliaria oetlolata (M. M. Bieb.) Cavara & Grande
Allium oleraceum L.
Allium senescens L. ssp. montanum (F.W. Schmidt) Holub
Allium ursinum L.
Allium victorialis L.
Alnus incana CL.) Moench
Alnus viridis (Chaix) DC.
Alopecurus pratensis L.
Androsace chamaejasme Wulfen
Anemone narcissiflora L.
Anemone nemorosa L.
Anemone sylvestris L.
Angelica archagelica L.
Angelica sylvestris L.
Antennaria dioica (L.) Gaertn.
Anthemis tinctoria L.
Antherlcum ramosum L.
Anthoxanthum alpinum A. Löve & D. Löve
Anthoxanthum odoratum L.
Anlhriscus nitide (Whlb.) Garcke
Anthriscus sylvestris (l.) Hoffm.
Anthvllls vulnerarla L. ssp. vuJneraria

Almindelig Ædelgran
Spids-Løn
Ahorn
Almindelig Røllike
Voldtimian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Dato 24 25 26 27 28 29 30 1 1 2 2
X
X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

. .

Druemunke
Grå Hovblad
Sommer-Adonis
Vår-Adonis
Desmerurt
Skvalderkål
Hundepersille
Almlndelig Agermåne
Almindelig Hvene
Fjeld-Læbeløs
Krvbende Læbeløs
Løvefod
Løgkarse
Vild Løg
Kantet Løg
Rams-Løg
Allemandsharnisk
Grå-El
Grøn El
Eng-Rævehale
Dværg-Fjeldarve
Narcisblomstret Anemone
Hvid Anemone
Sommer-Anemone
Kvan .
Skov-Angelik
Almindelig Kattefod
Farve-Gåseurt
Grenet Edderkopurt

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X
X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

..

Vellugtende Gulaks
Skindende Kørvel
Vild Kørvel
Rundbælg

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X
X
X
X

X

X

X
X
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Dato 24 25 26 27 28 29 30 1 1 2 2

Alpe-Rundbæla
Anlhyllis vulneraria L. ssp. alpestris
Vindaks
Apera spica-venti (L.) P. Beauv.
Stinksalat
Aooseris foetida (L.) Less.
Fi eld-Kalkkarse
Arabis aloina L.
Stivhåret Kalkkarse
Arabis hirsuta (L.) Scoo.
Almindelig Markarve
Arenaria serovllifolia L.
Gåse-Potentil
Argentina anserina (L.) Rydb.
Peberrod
Armoracia ruslicana P. Gaertn., B. Meyer & Scherb.
Arrhenalherum elalius (L.) P.P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl var. elatlus Draohavre
Grå-Bynke
Artemisia vulgaris L.
Almindelio Fierbusk
Aruncus dioicus (Walter) Fernald
Hasselurt
Asarum eurooaeum L.
Asperula cvnanchica L.
Murrude
Asplenium ruta-muraria L.
Kalk-Radeløv
Asplenium trichomanes L. sso. auadrivalens D.E. Meyer emend. Lovis
Rundfinnet Radeløv
Asplenium trichomanes L. ssp. trichomanes
Grøn Radeløv
Asplenium viride Huds.
Aloe-Asters
Asier aloinus L.
Svdlla Astraael
Astragalus australis (L.) Lam.
Sød Astraael
Astraoalus alvcvohvllos L.
Stor Stierneskærm
Astrantia maior L.
Field-Fierbregne
Athyrium distentifolium Tausch
Almindelig
Flerbreone
Athyrium filix-femina (L.) Roth
Svine-Mælde
Atriplex oatula L.
Aloe-guldslør
Aurinia saxatilis (L.) Desv.
Flyve-Havre
Avena fatua L.
Rank vinterkarse
Barbarea stricta Andrz.
Udspærret Vinterkarse
Barbarea vulaaris R. Br. var. arcuata (Opiz ex J. Presl & C. Pres!) Fr.
Sorttoo
Bartsia aloina L.
Storblomstret Alpetusindfryd
Bellidiastrum michelli Cass.
Tusindfrvd
Bellis oerennis L.
Almindelio Berberis
Berberis vulgaris L.
Vorte-Birk
Betula pendula Roth
Alpe-Brilleskulpe
Biscutetla laevigata L.
Slanaeurt
Bislorta officinalis Delabre
Topspirende PIieurt
Bistorta vivipara (L.) Gray
Fladtrykt Kogleaks
Blysmus compressus (L.) Panz. ex Link
Almindelig Månerude
Botrvchium lunaria (L.) Swartz
Bakke-Stilkaks
Brachvoodlum pinnatum (L.) Beauv.
Skov-Stilkaks
Brachypodium sylvaticum (Huds] P. Beauv.

X
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X
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X
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X
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X
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X
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Dato

Briza media L.
Bromopsis benekenii {Lange} Holub
Bromoosis inermis (Leyss.) Holub
Brvonia diolca Jaca.
Bunias orientalis L.
Buoleurum falcatum L.
Buoleurum longifolium L.
Buoleurum rotundifolium L.
Calamaarostis arundinacea (L.) Roth
Calamagrostis epigejos L.} Roth
Calluna vulaaris (L.) Hull
Caltha palustris L. ssp. laeta (Schott, Nyman &·Kotschy) Hegl
Caltha oalustris L. sso. oalustris
Camelina microcaroa Andrz.
Camoanula abietina Gieseb.
Camoanula aloina Jaca.
Camoanula barbata L.
Camoanula alomerata L.
Camoanula oatula L.
Camoanula oersicifolia L.
Camoanula oolvmoroha Witasek
Camoanula raounculoides L.
Camoanula trachelium L.
Caosella bursa-oastoris L.) Medik.
Cardamine bulbifera (L.) Crantz
Cardamine Hexuosa With.
Cardamine glanduligera O. Schwarz
Cardamine impatiens L.
Cardamine opizii J. Presl & C. Presl
Cardaminopsis arenosa 1 L.) Havek ssp. arenosa
Cardaminoosis halleri (L. ) Havek
Cardaminopsis neglecta Schult.) Hayek
Carduus acanthoides L.
Carduus crispus L.
Carduus glaucus Baumg.
Carduus personata (L.) Jacq.
Calvstegia sepium (L.) R. Br. sso. seoium
Carex atrata L.
Carex davaliiana Sm.
Carex digitata L.

Almlndella Hiertearæs
Tidlig Skov-Heire
Stakløs hejre
Tvebo-Galdebær
Orientalsk Takkeklao
Seglblad Hareøre
Langbladet Hareøre
Rundbladet Hareøre
Skov-Rørhvene
Bjerg-Rørhvene
Hedelyng

2

3

4

X

9 10 11
X

X

X
X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

Uldhåret Klokke

X
X

X
X

..

..

8

X

X

Ensidia Klokke
Nælde-Klokke
Hyrdetaske
Tandrod .
Skov-Soringklap
Rød Tandrod
Kronløs Karse
BJeravandkarse
Almindelig Sandkarse
Hallers ·sandkarse
Tykbladet Kalkkarse
Tornet Tidsel
Kruset tidsel
Blågrøn Tids.el
Burre-Tidsel . . .
Gærde-snerle
Sort Star
Rubladet Star
Finger-Star

7

X

X

Eng-Klokke
Smalbladet Klokke

6

X
X

Eng-Kabbeleje
Småskulpet dodder

.. Nøgleblomstret Klokke

5

24 25 26 27 28 29 30 1 1 2 2

X
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X
X
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X
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X
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X
X
X

X
X

X
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Carex echinata Murray
Carex flacca L.
Carex flava L.
Carex fuliginosa Schkuhr
Carex hartmanii Caiander
Carex hirta L.
Carex hostiana DC.
Carex humilis Leysser
Carex lachenalii
Carex lepidocarpa Tausch
Carex muricata L. s.s.
Carex nigra (L.) Reichard
Carex ornilhopoda WiUd.
Carex ovalis Gooden.
Carex pallescens L.
Carex panicea L.
Carex pilosa Scop.
Carex pilulifera L.
Carex remota L.
Carex rupestrls All.
Carex sempervfrens Vill.
Carex spicata Huds.
Carex sylvatica Huds.
Carpinus betulus
Carum carvi L.
Caucalis platycarpos L.
Centaurea cyanus L.
Centaurea iacea L.
Centaurea mollis Waldst. & Kit
Centaurea phrygia L.
Centaurea scabiosa L.
Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce
Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch
Cephalanthera rubra (L.) Rich.
Cerastium alpinum L.
Cerastium holosteoides Fr. em. Hyl
Cerastium tatrae Borbås
Cerinthe miner L.
Chaerophyllum aromaticum L.
Chaerophyllum hirsutum L.

Stjerne-Star
Blågrøn Star
Gul Star
Bue-Star
Hartmans Star
Håret Star
Skede-star

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Dato 24 25 26 27 28 29 30 1 1 2 2
X
X

X

X
X

X
X

?
X
X

X

X
X

X

Krognæb-Star

X
X
X

Almindelig Star
Fugleklo-Star
Hare-Star
Bleg Star
Hirse-Star
Randhåret Star
Pille-Star
Akselblomstret Star
Klippe-Star
Trævle-Star
Soidskaoslet Star
Skov-Star
Avnbøg
Kommen
Fodangel
Kornblomst
Almindelia Knopurt
Blød Knopurt
Fjer-Knopurt
Stor Knopurt
Hvidgul Skovlilie
Sværd-Skovlilje
Rød skovlilje
· FJeld-Hønsetarm
Almindelig Hønsetarm
Tatra-Hønsetarm
Fligkronet Voksurt
Duftende Hulsvøb
Bjerg-Hulsvøb

X

X

X

X

X

X

X
X

X
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X
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X
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X
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Chelidonium majus L.
Chenopodium bonus-henricus L.
Chrysosplenium alternifolium L.
Cicerbita alpina (L.) Wallr.
Cimicifuga europaea Schlpcz.
Circaea alpina L.
Circaea lutetiana L.
Cirsium arvense (L.) Scop.
Cirsium eriophorum (L.) Scop.
Cirsium erisitales (JacQ.) Scop.
Cirsium helenfoides (L.) Hill
Cirsium oleraceum (L.) Scop.
Cirsium palustre (L.) Scop.
Cirsium pannonicum (L. f.) Link
Cirsium rivulare (JacQ.) All.
Cirsium waldsteinii Rouv
Clematis alpina (L.) Mill.
Coeloglossum viride (L.) Hartm. ssp. viride
Convallaria maialis L.
Convolvulus arvensis L.
Convza canadensis (L.) Cronq.
Corallorhiza trifida Chat.
Cornus alba L.
Cornus sanguinea L.
Corylus avellana L.
Cotoneaster integerrimus Medik.
Crataegus laevigata (Pair.) DC.
Crataegus monogyna Jacq.
Crepis biennis L.
Crepis paludosa (L.) Moench
Cruciata glabra (L.) Ehrend.
Cruciata laevipes Opiz
Cuscuta epithymum (L.) L. ssp. epithymum
Cynosurus cristatus L.
Cystopteris fragitis (L.) Bernh.
Dactylis glomerata L. ssp. glomerata
Dactylis glomerata L. ssp. lobata (Drejer) H. Lindb.
Dactvlorhiza incarnata (l.) Soo ssp. incarnat
Dactylorhiza maculata {L.) Soo ssp. fuchsii (Druce) Hvl.
Dactylorhiza maculata (L.) Soo ssp. maculata

Svaleurt
Stolthenriks Gåsefod
Almindelig Milturt
Field-Turt
Sølvlys
Liden Steffensurt
Dunet Steffensurt
Ager-Tidsel
Uld-Tidsel
Gul Tidsel
Forskelligbladet Tidsel
Kål-Tidsel
Kær-Tidsel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Dato 24 25 26 27 28 29 30 1 1 2 2
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

Eng-Tidsel

X

X

Alpe-Skovranke
Poselæbe
Liljekonval
Aaer-Snerle
Kanadisk Bakkestjerne
Koralrod
Hvid Kornel
Rød Kornel
Hassel .
Tysk dværgmispel
Almindelig Hvidtjørn
Engriflet Hvidtjørn
Toårig Høgeskæg
Kær-Høgeskæg
GlatKorsblad
Håret Korsblad
Lyng-silke
Almindelig Kamgræs
Skør Bægerbregne
AlmindeliA Hundegræs
Skov-Hundegræs
Kødfarvet gøgeurt
Skov-Gøgeurt
Plettet Gøgeurt
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Dactylorhlza majalis (Rchb.) Hunt & Summerh. ssp. majalis
Daphne mezereum L.
Daucus carola L. ssp. carota
Deschampsia caespitosa (L.) P. Beauv.
Deschampsla flexuosa (L.) Trin.
Dianthus carthusianorum L.
Dianthus compactus Kit.
Oianthus deltaides L.
Dianthus plumarius L. ssp. praecox (Kit.) Pawl.
Digitalis grandiflora Lam.
Doronicum austriacum Jacq.
Doronicum clusii (All.) Tausch
Draba aizoides L.
Dryas octopetala L.
Dryopteris carlhusiana (Vill.) H.P. Fuchs
Dryopteris cristata (L.) A. Grav
Dryopterls dilatata (Hoffm.) Schinz & Thell.
Dryopteris expansa (Presl.) Fraser-Jenklns & Jermy
Dryopteris filix-mas (L.} Schott
Echinocvstis lobata (Michx. Fil.) Torr. & gray
Echium vulgare L.
Eleocharis quinqueflora (Hartmann) 0. Schwarz
Elymus caninus (L.) L.
Elytrigia repens (L.) Nevski ssp. repens
Empetrum hermaphroditum Hagerup
Epilobium alpestre (Jacq.) Krock.
Epilobium anagallidifolium Lam.
Epilobium angustlfolium L.
Epilobium montanum L.
Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser
Epipactis helleborine (L.) Cranlz var. helleborine
Epipactis palustris (L.) Crantz
Equisetum arvense L.
Equiselum palustre L.
Equisetum pratense Ehrh.
Equisetum sylvaticum L.
Eriophorum latifolium Hoooe
Erigeron annuus (L.) Pers. ssp. annuus
Erysimum wittmannii Zaw.
Euonymus europaeus L.

Maj-Gøgeurt
Pebertræ
Vild gulerod
Mose-Bunke
Bølget Bunke
Karteuser-Nellike

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Dato 24 25 26 27 28 29 30 1 1 2 2
X

X

X

X

X

X

X

X
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Bakke-Nellike

X
X

Storblomstret Fingebøl
østrigsk Gemserod
Clusius' Gemserod
Stivbladet Draba
Nordisk Fjeldslmmer
Smalbladet Mangeløv
Bulfinnet Mangeløv
Bredbladet Mangeløv
Finbladet Mangeløv
Almindelig Mangeløv
Almindelig Slangehoved
Fåblomstret Kogleaks
Hunde-Kvik
Almindelig Kvik
Fjeld-Revling
Kransbladet Dueurt
Dværg-Dueurt
Smalbladet Gederams
Glat Dueurt
Rød Hullæbe
Skov-Hullæbe
Sump-Hullæbe
Ager-Padderok
Kær-padderok
Lund-Padderok
Skov-Padderok
Bredbladet Kæruld
Smalstråle
Hvidgul Hlørneklap
Almlndellg benved
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X
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X
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X
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X
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Euonvmus verrucosus Scop.
Eupatorium cannabinum L.
Euphorbia amvadaloides L.
Euphorbia cyparissias L.
Euphorbia exigua L.
Euphorbia plathyphyllos L.
Faaus svlvatica L.
Fatcaria vulgaris Bernh.
Festuca airoides Lam.
Festuca allissima All.
Festuca gigantea (L.) Vill.
Festuca pallens Host
Festuca pratensis Huds.
Festuca rubra L.
Filioendula ulmarfa (L.} Maxim.
Filipendula vulgaris Moench
Fragaria vesca L.
Frangula alnus Mill.
Fraxinus excelsior L.
Galeopsis speciosa Mill.
Galinsoga Quadriradiata Ruiz & Pav.
Galium aparine L.
Galium boreale L.
Galium mollugo L.
Galium odoratum (L.) Scop.
Galium schultesii Vest
Galium uliginosum L.
Galium verum L. ssp. verum
Gentiana asclepiadea L.
Gentiana cruciata L.
Gentiana punctata L.
Gentiana verna L.
Geranium palustre L.
Geranium phaeum L.
Geranium pratense L.
Geranium robertianum L.
Geranium svlvaticum L.
Geum montanum L.
Geum rivale L.
Geum urbanum L.

Vortet Benved
Hiortetrøst
Mandel-Vortemælk
Cypres-Vortemælk
Liden Vortemælk
Bredbladet Vortemælk
Bøg ·
Seglblad

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Dato 24 25 26 27 28 29 30 1 1 2 2
X

X
X

Eng-Svingel
Rød Svingel
Almindelig Mjødurt
Knoldet Mjødurt
Skov-Jordbær
Almindelig Tørst
Ask
Hamp-hanekro
Kirtel-kortstråle
Burre-Snerre
Trenervet snerre
Hvid Snerre
Skovmærke
Lund-Snerre
Sump-snerre
Gut snerre
Svalerod-Ensian
Kors-Ensian
Prikket Ensian
Vår-Ensian
Kær-Storkenæb
Bølgekronet Storkenæb
Eng-Storkenæb
Stinkende Storkenæb
Skov-Storkenæb
Bjerg-Nellikerod
· Eng-Nellikerod
Feber-Nelllkerod

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

Skov-Svingel
Kæmpe-Svingel
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X
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
26 27 28 29 30 1 1 2 2

Dato 24 25
Gladiolus imbricatus L.
Glechoma hederacea L.
Glechoma hirsuta Waldst. & Kit.
Glvceria fluitans {L.) R. Br.
Gnaphalium norveglcum Gunn.
Gnaphalium supinum L.
Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. var. conopsea
Gvmnocaroium drvopteris (L.) Newman
Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newman
Gvosophila repens L.
Hedera helix L.
Hedysarum hedysaroides (L.} Schinz & Thell.
Helianthemum nummularium (L.) Mill.
Helictrotrichon pratense (L.) Besser
Heliclotrichon oubescens (Huds.) Pliger
Heracleum sohondvlium L.
Hieracium sect. Hieracium
Hieracium umbellatum L.
Hieracium vulgatum Fr. em. AlmQ.
Holcus lanatus L.
Homoavne aloina (L.) Cass.
Humulus luoulus L.
Huoerzia selago {L.) Bernh. ex Schrank. & Mart.
Hvoericum hirsutum L.
Hvoericum maculatum Crantz
Hvoericum perforatum L.
Hypericum tetrapterum Fr.
Hvoochoeris radicata L.
Hvoochoeris uniflora Vill.
lmpatiens non-tangere L.
lmpatiens parviflora DC.
lnula ensifolia L.
lnula salicina L.
Iris pseudacorus L.
lsoovrum thalictroides L.
Jovlbarba hlrta (L.) Opiz ssp. soboliferum (Sabr.) S06
Juncus bufonius L.
Juncus effusus L.
Juncus tenuls Willd.
Juncus trifidus L.

Krat-Jomfrufinaer
Korsknap
Håret Korsknao
Manna-Sødaræs
Sæter-Eviahedsblomst
Dværg-Evighedsblomst
Lanaakset Trådspore
Tredelt Eaebreane
Kalk-Eaebreane
Dværo-Giosurt
Vedbend
Bierg-Hanekløver
Soløie
Enahavre
Dunet Havre
Almindelig Biørneklo
Skov-Høaeurt
Smalbladet Høgeurt
Almindelig Høgeurt
Fløilsoræs
Rød Aloesalat
Almindelig humle
Otteredet Ulvefod
Lådden Perikon
Kantet Perikon
Prtkbladet Perikon
Vinget Perikon
Almindelig Kongeoen
Stor Kongeoen
Sorlna-Balsamin
Småblomstret Balsamin

X
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Pile-alant
Gul Iris
Muslinaeblomst

X
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Tudse-siv
Lvse-Siv
Tue-Siv
Treblads-Siv

X
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X
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Dato

Juniperus communis L.
Kernera saxatilis CL,) Rchb.
Knautia arvensis (L.) Coult.
Knautia diosacifolia Kreutzer
Knautia kitaibelli (Schult.) Borbas
Koeleria macrantha (Ledeb.) Schult.
Lamiastrum galeobdolon (L.) Ehrend. & Polatschek ssp. galeobdolon
Lamiastrum galeobdolon (L.) Ehrend. & Polatschek sso. montanum (Per
Lamium album L.
Lamium maculatum L.
Lapsana communis L.
Larix decidua Mill.
Laseroilium latifolium L.
Lathyrus laevigatus (Waldst. & Kit.} Gren.
Lathyrus linifolius (Reichard} Båssler
Lathyrus pratensis L.
Lathvrus svlvestris L.
Lathyrus tuberosus L.
Lathyrus vernus (L.) Bernh. ·
Leontodon autumnalis L.
Leontodon hisoidus L. sso. hastilis (L.) Rchb.
Leontodon hispidus L. ssp. hisoidus
Leonurus cardiaca L. ssp. cardiaca
Leucanthemum ircutianum (Turcz.) DC.
Leucanthemum vulgare Lam. s.s.
Leucojum vernum L. ssp. carpaticum (Spring) 0. Schwarz
Lilium martagon L.
Linaria vulgaris (L.) Mill.
Linum catharticum L.
Linum extraaxillare Kit.
Linum hirsutum
Liparis loeselil (L.) Rich.
Listers ovata (L.) R. Br.
Lithosoermum arvense L.
Lithosoermum officinale L.
Lloydia serotina (L.) Rchb
Lolium perenne L.
Lonicera nigra L.
Lonicera xylostemum L.
Lotus corniculatus L.

Almindelia Ene
Kugleskuloe
Blåhat
Skov-Blåhat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
24 25 26 27 28 29 30 1 1 2 2
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

Soinkel kambunke
Almindella Guldnælde
Biera-Guldnælde
Døvnælde
Plettet Tvetand
Haremad
Eurooæisk Lærk
Foldfrø

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

. X

X

X

X

Krat-Fladbæla
Gul Fladbæla
Skov-Fladbæla
Knold-Fladbæla
Vår-Fladbælo
Høst-Borst

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

Stivhåret Borst
Almindelia hiertesoand

X

X

X
X

Hvid Okseøje

X

Krans-Lilje
e
Almindella Torskemund
VIid Hør

X

X

X

X

X
X

X

X
X
X

X
X

X

Mvablomst
Æabladet Fliglæbe
Aaer-Stenfrø
Læae-Stenfrø
Sentblomstrende Stribelille
Almindelia Rajgræs
Sort Gedeblad
Dunet .Gedeblad
Almindelia Kællingetand

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X
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X

X

X

X

X

X
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Lunaria rediviva L.
Luzula alplno-pllosa (Chaiz) Breistr.
Luzula luzuloldes (Lam.) Dandy & Wllmott
Luzula multiflora (Retz.) LeJ. ssp. multiflora
Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin
Lychnis flos-cuculi L.
Lycopodium annotinum L.
Lysimachia nemorum L.
Lysimachia nummularia L.
Lyslmachia vulgaris L.
Lythrum salicaria L.
Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt
Malus domestica Borkh.
Matricaria matricarioides Porter ex Britton
Medicago lupulina L.
Medicago sativa L. ssp. falcata CL.) Archageli
Melamovrum arvense L.
Melamovrum herbichii Wol.
Melampyrum nemorosum L.
Melampyrum sylvaticum L.
Melica nutans L.
Melica transsilvanica Schur
Melilotus alba Medik.
Melilotus officinalis (l.) Pall.
Melittis melissophyllum L.
Mentha longifolia (L.) Huds.
Mercurialis perennis L.
Milium effusum L.
Minuartia sedoides (L.) Hiern
Minuarlia verna (L.) Hiern
Moehringia trinervia (L.) Clairv.
Molinia caerulea (L.) Moench
Moneses uniflora (L.) A. Gray
Mulgedium alpinum Lass.
Mutellina purpurea (Pair.) Thell.
Mycelis muralis (L.) Dumort.
Myosotis alpestris F.W. Schmidt
Myosotis arvensis (L.) Hill
Myosotis laxa Lehm.
Myosolis scorpioides L. var. scorpioides

Vedvarende Måneskulpe
Finarenet Frvtle
Bleg Frytle
Mangeblomstret Frvtle
Stor frytle
Trævlekrone
Femradet Ulvefod
Lund-Fredløs
Pengebladet fredløs
Almindelig Fredløs
Almindelig Kattehale
Majblomst
Almindelig Æble
Skive-kamille
Humle-Sneglebælg
Seal-Snealebælg
Ager-Kohvede

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Dato 24 25 26 27 28 29 30 1 1 2 2
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X
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X
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X
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X

X

X
X

X

Blåtoppet Kohvede
Skov-Kohvede
Nikkende Flitteraks
Transsllvansk Flitteraks
Hvid stenkløver
Mark-Stenkløver
Vild Hjertensfryd
Grå Mynte
Almindelig Bingelurt
Miliegræs
Dværg-Norel
Vår-Norel
Skovarve
Blåtop
Enblomstret Vintergrøn

X

X

X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X
X

X

X

Liden Lostilk
Skovsalat
Alpe-Forglemmigej
Mark-Forglemmigej
Sump-Forglemmfgel
Eng-Forglemmigej

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

1 2 3 4
Dato 24 25 26 27
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Nardus stricta L.
Neottia nidus-avis (L) Rich.
Neslia paniculata (L.) Desv.
Ononis soinosa L. sso. arvensis (L.) Greuter & Burdet
Ononis spinosa L. ssp. marilima (Dumort.) P. Fourn.
Oreochloa disticha (Wulfen) Link
Oreopteris limbosperma (Ehrh.) Slosson
Orchis militaris L.
Origanum vulgare L.
Orobanche sp.
Oxalis acetosella L.
Oxyria digyna (L.) Hill.
Papaver rhoeas L.
Paris quadrifolia L.
Pastinaca sativa L.
Pedicularis oederi Vahl
Pedicularis verticillata L.
Persicaria hvdropiper CL.) Spach
Petasiles albus (L.) Gaertn.
Petasites hvbridus (l.) P. Gaertn., B. Mey. & Schreb.
Peucedanum oreoselinum (L.) Moench
Peucedanum palustre (L.) Moench
Phegooteris connectilis (Michx.) Watt
Phleum commutatum Gaudin
Phleum ohleoides (L.) H. Karst.
Phleum oratense L.
Phleum raeticum (Humohries) Rauschert
. .
IPhragmites australls (Cav.) Trin. ex Steud.
Phyteuma orbiculare L.
Phyteuma soicatum L:
Picea abies (L.) H. Karst.
Pilosella aurantlaca (L) F.W. Schultz & Sch. Bio. sso. aurantiaca
Pilosella cymosa (L.) F.W. Schultz & Sch. Bio. sso. cvmosa var. cymosa
·
Pilosella flaaellaris (WiUd.) P.D. Sell & C. West
Pilosella officinarum (L.) F.W. Schullz & Sch. Bio.
·
Pimoinella maior (L.) Huds.
Pimpinella saxifraaa L.
Pinguicula alpine L.
Pinus mugo Turra sso. mugo
Pinus sylvestris L.

Katteskæg
Rederod
Rundskuloe
Stinkende Kraaeklo
Mark-krageklo
Toradet Blåaks
Bjergbregne, Bjerg-Mangeløv
Ridder-Gøceurt
Merian .
Gwelkvæler
Skovsvre
Fjeldsyre
Kom-Valmue
Firblad
Pastinak
Ceders Troldurt
Kransbladet Troldurt
Bidende Pileurt
Hvid Hestehov
Rød Hestehov
Bakke-Svovlrod
Kær-Svovlrod
Dunbregne, Dunet Egebregne
Fjeld-rottehale
Glat rottehale
Eng-Rottehale

X
X

5
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X
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7 8 9 10 11

28 29 30 1 1 2 2
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X
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X
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X

X

X

?
Taarør
Rundhoved-Raounsel
Aks-Rapunsel
Rød-Gran
Pomerans-Høgeurt
Kvast-Høceurt
Gaffel-Høgeurt
Håret Høgeurt
Stor Pimoinelle
Almindelig Pimoinelle
Field-Vibefedt
Bierg-Fvr
Skov-Fvr
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X

X

X

X

X
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Plantago atrata Hoppe
Plantago lanceolata L.
Plantago major L.
Plantago media L.
Platanthera blfolla (L.) Rich. ssp. latlflora (Dreler) Løltnant
Platanthera chlorantha (Cust.) Rchb.
Poa alpine L.
Poa annua L.
Poa chaixii Vill.
Poa compressa L.
Poa nemoralis L.
Poa pratensis L.
Poa trivialis L.
Polygala amara L. ssp. brachyptera (Chodat) Hayek
Polygala comosa Schkuhr
Polvgala vulgaris L.
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce
Polygonatum verticillalum (L.} All.
Polypodium vulgare L.
Polystichum aculeatum (L.) Roth
Populus tremula L.
Potenlilla acaulis L. ssp. arenaria (Borkh) Soiåk
Potenlilla aurea L.
PotentIlla erecta (L.) Raeusch.
Potentilla reptans L.
Prenanthes ourourea L.
Primula elalior (L.) Hill
Primula minima L.
Primula veris L.
Prunella grandiflora (L.) Scholler
Prunella vulgaris L.
Prunus cerasifera Ehrh.
Prunus padus L.
Prunus scinosa L.
Pseudorchis albida (L.) A. & D. Love
Pteridium aaullinum (L.) Kuhn in Decken
Pu1monaria obscura Dumort.
Pulsalllla aloina (L.) Schrank
Pyrola minor L.
Quercus robur L.

lancetbladet Velbred
Glat Vefbred
Dunet Vejbred
Lanasporet Gøgelilje
Skov-Gøgelilje
F.ield-Rapgræs
Enårig Rapgræs
Sudetisk Raogræs
Fladstrået Rapgræs
Lund-Rapgræs
Ena-Rapgræs
Almindelia Raoaræs
Mælkeurt
Too-Mælkeut
Almindelia Mælkeurt
Kantet Konval
Krans-Konval
Almindelia Enaelsød
Almindelia Skioldbreane
Bævreaso
Grå Potentil
Guld-Potentil
Tornientll
Krvbende Potentil
Rød Nikkesalat
Fladkravet Kodriver
Liden Kodriver
Hulkravet Kodriver
Storblomstret Brunelle
Almindelfa Brunelle
Mirabel
Almindelia Hæg
Slåen
Hvid Sækspore
Ørnebregne
Almindelig Lungeurt
Gul Aloe-Kobiælde
Liden Vintergrøn
Almindelia Ea

1 2 3 4
Dato 24 25 26 27
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Dato

Ranunculus acris L. ssp. acris
Ranunculus aloesIris L.
Ranunculus ficaria L.
Ranunculus lanuginosus L.
Ranunculus olatanifolius L.
Ranunculus oseudomontanus Schur
Ranunculus reoens L.
Ranuncuius thora L.
Raohanus raohanistrum L.
Rhinanlhus minor L.
Rhinanthus serotinus (Schönh.) Obornv
Rhodiola rosea L.
Ribes aloinum L.
Ribes uva-crisoa L.
Roriooa palustris (L) Besser
Roriooa svlvestris CL.) Besser
Rosa canlna L.
Rosa dumalis Bechst. ssp. coriifolia (Fr.) A. Pedersen
Rosa dumalis Bechst. sso. dumalis
Rosa oendulina L.
Rubus sect. Rubus
Rubus hirtus Waldst. & Kit.
Rubus idaeus L.
Rubus saxatilis L.
Rumex acetosa L.
Rumex acetosella L.
Rumex aloesIris Jacq.
Rumex aloinus L.
Rumex obtusifolius L.
Rumex scutatus L.
Sagina orocumbens L.
Salix aurita L.
Salix caorea L.
Salix herbacea L.
Salix ourourea L.
Salix reticulata L.
Salix retusa L.
Salix repens L. ssp. rosmarinifolia {L.) Andersson
Salix silesiaca Willd.
Salvie glutinosa L.

Bidende Ranunkel
Aloe-Ranunkel
Vorterod
Uldhåret ranunkel
Lønbladet ranunkel
Lav Rånunkel

3

4
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9 10 11
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X
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X

X

X

X

X

X

Kiddike·
Uden Skjaller
Stor Skjaller
Rosenrod
Fjeld-Ribs
Stikkelsbær
Kær-Guldkarse
Vei-Guldkarse
Hunde-Rose
Håret Blågrøn Rose
Blågrøn Rose
Bi erg-Rose
Brombær
Hindbær
Fruebær
Almindelig Syre
Rødknæ

X

X

X
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X
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X

X

X

X

Alpe-Skræppe
Bulbladet Skræooe
Rundbladet Svre
Almindelig Firling

X

X
X

X

Øret Pil

X

Selje-Pil
Dværg-Pil
Purpur-Pil
· Netbladet Pil

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X
X
X
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X
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X

X
X
X

X

Rosmarin-Pil
Klæbrig Salvie

X

X

X
X

X

X

X

X
X
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Salvia oratensis L.
Salvia verticillata L.
Sambucus nigra L.
Sambucus racemosa L.
Sanguisorba minor Scoo. sso. minor
Sanguisorba officinalis L.
Sanicula eurooaea L.
Saoonaria officinalis L.
Satureja vulgaris (L.) Fritsch
Saxifraga adscendens L.
Saxifraga aizoides L.
Saxifraoa caroatica Rchb.
Saxifraaa oonosilifolia L.
Saxifraga paniculata Mill.
Saxifraga wahlenbergii Ball
Scabiosa lucida Vill.
Scabiosa ochroleuca L.
Scirous svlvaticus L.
Scleranthus annuus L
Scrophularia nodosa L.
Scroohularia scopolii Hoooe
Securigera varia (L.) Lassen
Sedum acre L.
Sedum aloestre VIII.
Sedum fabaria W.D.J. Koch
Sedum teleohium L.
Selaginella selaginoides (L.) Link
Selinum carvifolia (L.) L.
Semoervivum montanum L.
Senecio fuchsii Gmel.
Senecio iacobaea L.
Senecio nemorensis L.
Senecio capposus (Rchb.) Less.
Senecio subaloinus W .D.J. Koch
Senecio vulgaris L. var. vulgaris
Serratula tinctoria L.
Seseli libanotis (L.) W .D.J. Koch
Sesleria tatrae (Deaen) Dvl
Sesleria varia (Jaca.) Wettst.
Silene acaulis (L.) Jacq.

Eng-Salvie
Krans-Salvie
Almindelig Hyld
Drue-Hyld
Blodstlllende Blbemelle
Læge-kvæsurt
Sanikel
Sæbeurt
Kransbørste
Toårig Stenbræk
Sol-Stenbræk
Kapater-Stenbræk
Purpur-Stenbræk
Kllooe-Stenbræk

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Dato 24 25 26 27 28 29 30 1 1 2 2
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X

X

X

X

X
X

Skinnende Skabiose
Gul Skabiose
Skov-Kogleaks
Enårig Knavel
Knoldet Brunrod

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Giftig Kronvikke
Bidende Stenurt
Aloe-Stenurt

X

X
X
X

X

Skt. Hansurt
Nordisk Dværgulvefod
Seline
Bjerg-Husløg
Pilebladet Brandbæger
Eng-Brandbæger
Park-Brandbæger

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X
X
X

X

X

X

X
.,

Almindelig brandbæaer
Eng-Skær
Hjorterod
Tatra Blåaks

X

X
X
X

X
X
X

Tue-Limurt

X

X
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Silene dioica (L.) Clalrv.
Silene lalifolia Pair. ssp. alba (Mill.) Greuter & Burdet
Sllene nemoralls Waldst. & Kit.
Silene nutans L.
Silene pusllla Walst. & Kit
Silene vulgaris (Moench) Garcke
Sinapls alba L.
Soldanella carpatlca Vierh.
Solidago virgaurea L.
Sorbus aucuparia L.
Stachvs germanica L.
Stachys officinalis (L.) Trevisan
Stachvs recta L.
Stachys sylvatica L.
Stellaria graminea L.
SteUaria holostea L.
Stellaria media (L.} Vill.
Stellaria nemorum L. ssp. nemorum
Streotocarous amolexifolius (L.) DC.
Succlsa oratensis Moench
Svmohvtum cordatum Waldst. & Kit.
Svmohvtum officinale L.
Tanacetum alpinum (L.) Sch. Bip.
Tanacetum corvmbosum (L.) Sch. Bip. ssp. clusfl (frsch.} Hand.-Mazz.
Tanacetum corymbosum (L.) Sch. Bip. ssp. corymbosum
Tanacetum vulgare L.
Taraxacum sect. Ruderalia Klrschner, H. Øllg. & Stepanek
Telekia speiosa (Schreb.) Baumg.
Thalictrum aquilegiifolium L.
Thalictrum minus L.
Thesium alpinum L.
Theslum ebracteatum Hayne
Thymus carpaticus Celak.
Thvmus losteleckvanus Opiz.
Thvmus pulegioides L.
Thvmus serovllum L. emend. Mill. ssp. serovllum
Tilia platyphyllos Scop
Tofieldla calycutata (L.} Wahlenb.
Tofieldia pusilla (Michx.) Pers.
Torilis japonica (Houtt.) DC.
·

Dag-Pragtstjerne
Aften-Pragtstjerne
Nikkende Limurt
Flrtandet Limurt
Almindelig Blæresmælde
Gul Sennep
Karpatisk Alpeklokke
VIid Gyldenris
Almindelig Røn
Tvsk Galtetand
Betonie
Opret Galtetand
Skov-Galtetand
Græsbladet Fladstjerne
Stor Fladstjerne
Almindelig Fuglegræs
Nordlig Lund-Fladstjerne

8 9 10 11
Dato 24 25 26 27 28 29 30 1 1 2 2

1 2 3 4

X

X

X

X

5

X

6

X

7

X

X

X
X
X

X
X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X

X

X

X

X

Djævelsbid

X
X

Læge-Kulsukker

X
X

X

X
X
X

Kostblomstret okseøje
Reinfan
Fandens Mælkebøtte
Tusindstråle
Akeleje-Frøstjerne
Liden Frøstierne
Alpe-Nålebæger
Hørbladet nålebæger

X

X

X

X

X

X

·x

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X
X

X
X
X
X

Bredbladet Timian
Smalbladet Timian
Storbladet Lind
Mose-Bjørnebrod
Fjeld-Bjørnebrod
Hvas Randfrø

X

X

X
X
X
X
X

X

X

Internationalt navn
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Tragopogon pratensis L. ssp. orientalis (L.) Celak.
Traunsteinera globosa (L.) Rchb.
T rientalis europaea L.
Trifolium alpestre L.
Trifolium badium Schreb.
Trifolium hvbridum L.
Trifolium medium L.
Trifolium montanum L.
Trifolium pratense L.
Trifolium repens L.
Tripleurospermum pertoratum (Mårat) Lalnz
Trisetum alpestre (Host) P. Beauv.
Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.
Trollius altissimus Crantz
Tussilago farfara L.
Urtica dioica L.
Vaccinium myrtillus L.
Vaccinium uliginosum L.
Vaccinium vitis-idaea L.
Valeriana officina1is L.
Valeriana simplicifolia L.
Valeriana tripteris L.
Valerianella rimosa Bast.
Veratum lobelianum Bernh.
Verbascum densiflorum Bertol.
Verbascum nigrum L.
Veronica alpina L.
Veronica beccabunga L.
Veronica chamaedrvs L.
Veronica fruticans Jacq.
Veronica montana L.
Veronica officinalis L.
Veronica serovlllfolia L.
Veronica spicata L.
Viburnum opulus L.
Vicia cracca L.
Vicia sativa L. ssp. nigra (L.) Ehrh.
Vicia sepium L.
Vicia sylvatica L.
Vicia tetrasperma (L.) Schreb.

Storkronet Gedeskæg
Småblomstret Kuglegøgeurt
Skovstjerne
Skov-Kløver
Kastanie-Kløver
Alsike-Kløver
Bugtet Kløver
Bjerg-kløver
Rød-Kløver ·
Hvid-Kløver
Lugtløs Kamille
Alpe-FJ eldhavre
Almindelig Guldhavre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Dato 24 25 26 27 28 29 30 1 1 2 2
X

X
X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

Følfod
Stor Nælde
Blåbær
Mose-Bølle
Tvttebær
Læge-Baldrian
Trebladet Baldrian
Opblæst Vårsalat
Hvid Foldblad
Uldbladet Kongelys
Mørk Kongelys
Alpe-Ærenpris
Tykbladet Ærenpris
Tveskægget Ærenpris
Klippe-Ærenpris
Bjerg-Ærenpris
Læge-Ærenpris
Glat Ærenpris
Aks-Ærenpris
Kvalkved
Muse-Vikke
Smalbladet Vikke
Gærde-Vikke
Skov-Vikke
Tadder-Vikke

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X
X
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Vinca minor L
Vincetoxicum hirundinaria Medik.
Viola biflora L
Viola canina L. ssp. montana (L.) Hartm.
Viola dacia Borb.
Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau
Viola riviniana Rchb.
Viola saxatllls Schm.

Liden Singrøn
Svalerod
Field-Viol
Sæter-Viol

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Dato 24 25 26 27 28 29 30 1 1 2 2
X
X
X
X
X

X

X
X

X

X

X

X

Skov-Viol
Krat-Viol

X

X
X

X

X

X

National park
Buffer zone ol a national park

Landscape park
Buffer

zono or a landscape park

Area of protected 'a ndscape
Nature reserve
Based on lhe d:lla

at Jhc

ol
and

Fig. 1. The Carpathlans - Protected areas in Poland

National parks in the Corpathlans
(os of the end of October 2000, source Main Stotistlcal Office and lnstitute of Environmentol Protectlon)
No
I

li
III
IV
V
VI

Park nome
Babioa6rskl
Gorczoriski

Year

of establishment
1954/97
1980/97
1954

Pieniriski

1954/96

Bieszczodzki

1973/99
Total:

Totol
3392
7030
21165
2346
19962
29200
83095

Surface in ha
Under strict orotectlon
1062
2850
11514
777

-

18425
34628

Surfoce
of buffer zone
8437
16647

2682
22697
57150
107613
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Landscape parks in the Carpathians
(as of the end of October 2000, source Main Stotistical Office and lnstitute of Environmentol Protection)
Nol

Park nome

1
2

1986
1998
1998
1987
1997
1995
1995
1993
1992
1992
1992/99
1992/99
1991

Beskidu
Beskidu

3

5
6

Posmo

7
8

9

10
11

Surfoce in ha

Year of establishment

Doliny Sanu

12
13

Of park

Of buffer zone

35870

21790

38620

22285

22253

23945

15278
25784

20911
51392
61862

Total:

27971
-

118244

in the

Nature
(as

end of October 2000, source Main

Office and

of Environmental Protection)

Number

lncl. strict reserves

Surface

Forest
lnonimate
Mire

57
8

8

Floristic

10

4163
67
149
383

Landscape

Reserve

7

2

2

24

1

Woter

1

1

Bird
Mammol

l
l

-

- ...,.,_

-

....

.

..

18
19

27
__

-
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