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Det kom vist bag på mange af os, at der var så kupéret i Næbbegård Plantage, den lille privatskov ved Sjælsø. På skrænterne viste 
Jan Larsen os diverse mosarter, enkelte ret sjældne. Vi fik de latinske navne. Til artslisten, som Jan efterfølgende har udarbejdet, 
har jeg tilføjet de fleste af de danske navne. – Selv om svampene ikke endnu var meget iøjnefaldende, noterede Marie Dam 
undervejs en hel del arter, og Susanne Persson fik efter turen bestemt to svampe fra området ved Agersø. Bregnerne blev ligeledes 
noteret. – Da det var en sporeplantetur, kiggede vi ikke så meget på frøplanterne. Dog skal nogle få nævnes: snylterod, sanikel, 
skov-angelik og krybende baldrian.  
En fin tur, som blev afsluttet i Rude Skov, hvor vi fik set to store eksemplarer af kongebregnen.  
11 deltagere. 

 

SVAMPE 
 
Kugleknoldet fluesvamp (Amanita citrina) 
Panter-fluesvamp (Amanita pantharina)  
Snehvid fluesvamp (Amanita virosa) 
Alm. kantarel (Cantharellus cibarius) 
Herkules-kæmpekølle (Clavariadelphus pistillaris) 
Grov lak-poresvamp (Ganoderma adspersum)  
Kuljordbær (Hypoxylon fragiforme) 
Violet ametysthat (Laccaria amethystina) 
Rød ametysthat (Laccaria laccata) 
Forskellige mælkehatte (Lactarius spp.) 
Pære-støvbold (Lycoperdon pyriforme) 
Gulmælket huesvamp (Mycena crocata) 
Stor løghat (Mycetinis alliaceus) 
Alm. stinksvamp (Phallus impudicus)  

Blomme-ildporesvamp (Phellinus tuberculosa) 
Forskellige skørhatte (Rassula spp.)  
Håret læderporesvamp (Trametes hirsuta) 
 

Fra hængesækken ved Agersø  
(på død fyrrestamme): 
Bævrende åresvamp (Phlebia tremellosa) – Ung udgave  
Kødfarvet sejbæger () / Violet bævreskive 
(Ascotremella faginea (Peck )Seaver) ? 
 
 
 

 
 

MOSSER 
 
Atrichum undulatum (Bølget Katrinemos) 
Plagiothecium undulatum (Bøget Tæppemos) 
Plagiomnium undulatum (Bølget Krybstjerne)  
Rhizomnium punctatum (Alm Bredblad) - fremvist, ikke 

navngivet  
Fissidens bryoides (Top-Rademos) 
(Fissidens viridulus – fremvist – måske er det den, men jeg 

(Jan) behøver sporehuse for at være sikker) 
Mnium hornum (Brunfiltet Stjernemos) 
Plagiochila asplenioides ssp porelloides (Liden 
Hindeblad) 
Dicranella heteromalla (Alm. Fløjlsmos) 
Metzgeria furcate (Alm. Gaffelløv) 
Distichium capillaceum  
Herzogiella striatella (Tæt Pølsekapsel) 

Pseudotaxiphyllum elegans ( Skinnende Ynglegren ) 
Kindbergia praelonga ( Forskelligbladet Vortetand ) 
Hypnum cupressiforme ( Alm. Cypresmos ) 
Thuidium tamariscinum ( Alm. Thujamos ) 
Dicranum scoparium (Alm. Kløvtand) 
Diplophyllum albicans (Stribet Dobbeltblad) 
Leucobryum glaucum (Alm. Hvidmos) 
Ceratodon purpureum (Rød Horntand) 
 

Fra hængesækken ved Agersø: 
Sphagnum palustre (Am. Tørvemos) 
Polytrichum commune (Alm. Jomfruhår) 
Plagiothecium latebricola (Spinkel Tæppemos) 
 

 
 

BREGNER 
 

Bredbladet mangeløv (Dryopteris dilatata) 

Almindelig engelsød (Polypodium vulgare) 
Fra hængesækken ved Agersø: 
Kongebregne (Osmunda regalis) 

Finbladet mangeløv (Dryopteris expansa)  



 
 Kongebregne og i forgrunden finbladet mangeløv: 

 

 
                                                                                                                                    Hanne E. 
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