Efteråret har det hele; regn og rusk afløses af dage med høj blå himmel og sol. Men uanset årstid og vejr har skovene og
parkerne altid oplevelser at byde på. Lige nu modnes sensommerens bær på buske og træer. Det er tid til at samle til
forråd - for både dyr og mennesker. Herunder ses et udpluk af de planter, som kan findes i hegn og skovbryn netop nu.

Marken er mejet
Markerne er høstet og kornet kørt i lade. De sidste halmballer – som her
bigballer – er klar til at blive kørt til oplagring.

Slåen
Slåen er en dansk hjemmehørende busk. D.v.s. at planten har vokset her i
landet i flere tusinde år. Slåen findes typisk i skovbryn på næringsrig og
kalkholdig jord. Bærrene er snerpende bitre indtil de har fået frost. Slåen
kan anvendes i kryddersnaps eller man kan lave saft eller marmelade af
bærrene. Men de skal have fået frost først. Her kan en tur i dybfryseren
være løsningen.
Slåen kan danne tætte, uigennemtrængelige krat, da busken ofte sætter
mange rodskud.
Navnet Slåen er af uvis oprindelse. Slåen har flere forskellige egnsnavne;
Sorttorn, surtor og snerpeblomme.

Hunderose
Hunderose er dansk hjemmehørende busk. Hunderosen står nu med de
glinsende røde hyben, som kan holde til langt ud på vinteren. Hunderosens
hyben er meget righoldige på C-vitamin. Hybenerne er anvendelig til
marmelade og supper. Hyben af hunderose anvendes også i
naturmedicinen.
Navnet Hunderose er et nedsættende navn i forhold til de øvrige forældede
sorter af roser.
Hunderose kaldes også for vildrose eller på Fyn; markrose.
Fællesbetegnelsen rose indgår i mange stednavne på slotte og herregårde,
som f.eks. Rosenborg, Rosenfeld, Rosendal og Rosenholm

Benved
Benved står nu med lysende skarlagenrøde frugtkapsler og orange frø. De
orange frø bliver spist af fugle.
Navnet benved hentyder til buskenes meget hårde (benhårde) ved (træ).
Træet blev i gamle dage brugt af trædrejere til fremstilling af bl.a. aksler i
urværk, spinderedskaber, skeer og andre finere trædrejerarbejder.
Benved har også flere andre egnsnavne som f.eks. Spindelbaum (fordi
busken ofte angribes af spindemøl, som hylder busken ind i et tæt
spindelvæv). Sketræ er et østjysk navn, mens nogle fynboer kalder den for
kællingetand (gule tænder i en rød mund).

Hvidtjørn
Hvidtjørn har også sin naturlige udbredelse i Danmark. De røde stenfrugter
spises af fugle mens de hvide blomster tiltrækker insekter.
Hvidtjørn har hårdt ved (træ) hvorfor det har været anvendt til skafter på
redskaber og til drejearbejder.
”Tjørn er skovens vugge” siger et gammelt ordsprog og udspringer af, at
tjørn med sine torne holder barkædende vildt på afstand. Godt beskyttet af
tætte tjørnekrat kan andre nye træer vokse op.

Hyld
Hyld er en dansk hjemmehørende busk. I sensommeren er det tid til at
plukke klaser med hyldebær. Hyldebær har et stort indhold af C-vitamin. Af
hyldebær kan bl.a. laves suppe og saft.
I hvert hyldebær er der 3 små sten, som kan blive til nye hyldebuske. Når
fuglene spiser hyldebær bliver bærrene spredt vidt omkring, hvor de kan
spire frem til nye buske.
Alle grønne dele på hylden indeholder en svag blåsyre og er derfor giftig –
dvs. umodne grønne bær, bladene og bark.
Hyld forbindes også med både overtro og eventyr. H C Andersen har
skrevet et eventyr om Hyldemor.

