På de gamle strandvolde dominerer
græsarten Bølget
bunke. Her når havvandet aldrig op ved
oversvømmelser.
Her vokser også
Hunderose, Selje-røn
og Alm. engelsød,
der ikke tåler saltvand.

Strandoverdrev
på Lilleøre
I de tørre, sandede landområder nær havet vokser nøjsomme planter,
der kan modstå solens
og vindens udtørring af
jorden.
Planterne er ofte lave og
har smalle blade for at
nedsætte fordampningen
mest muligt.

Smalbladet
høgeurt
(20-90cm)

Visse plantearter har
nærmest dværgvækst
på dette tørre voksested. Tæt hårlag på
bladene og særligt
væv, der kan holde
vandet i planten kan
være nødvendigt for
at overleve.

Planter
ved

Harekløver
(10-25cm)

Hunderose
(1-3m)

Sandstar
(15-40cm)

Håret høgeurt
8-20cm)

Engelsk græs
(10-30cm)

Stavns Fjord

Sandskæg
(5-15cm)

Alm. engelsød
10-35cm)

Gul snerre
(10-40cm)

Selje-røn.
Flipkrave
(5-15cm)

Smalbladet timian
(5-20cm)

Blåmunke
(10-25cm)

Alm. røllike
(15-20cm)
Kornet stenbræk
(15-30cm)

Alm. kongepen
(30-40cm)

Hede rensdyrlav
(5-10cm)

Bølget bunke
(30-50cm)

Revling
(krybende
dværgbusk)

Hedelyng
(10-50cm)

Bidende stenurt
(5-15cm)
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Nær vandkanten vokser flere plantearter,
der har smalle græsagtige blade. Det er
bl.a. Strand-vejbred,
Strand-trehage og
Harril. Her vokser
også Sandkryb og
Strand-asters.

Strandenge ved
Lillehavet
Strandenge er fugtige
landområder, der i visse perioder overskylles
af havvand. For de
fleste planter er salt
den rene gift, men
nogle planter er særligt
tilpasset til at vokse på
den salte eng.

Den del af strandengen, der er nærmest
vandkanten oversvømmes oftest. Og da jordens indhold af vand
og salt er afgørende
for, hvor de enkelte
plantearter kan vokse,
opstår der mange steder tydelige bælter.

Ved oversvømmelser
skylles tang op på
strandengen. Når tangen rådner frigives vigtige næringsstoffer til
strandengens planter.

Stilkløs kilebæger
vokser bl.a. langs
dæmningen til Langør.
Planten er almindelig
ved Stavns Fjord men
ellers meget sjælden i
Danmark.

Planterne nævnt her i
folderen kan du finde
nær ved Samsø Naturskole.
Tag folderen i hånden
og gå på opdagelse i
nærområdet.

Vingefrøet hindeknæ
(5-15cm)
Gåse-potentil
(10-20cm)
Stilkløs kilebæger
(20-50cm)

Harril
(10-15 cm)

Kogsør hage

Strand-gåsefod
(10-25cm)

Strand-asters
(15-40cm)

Armhoved
Kirke

Vadegræs
(30-60 cm)

Vadegræs er en kraftig
græs, der vokser ud på
selve fjordbunden og
skaber nyt land. Frøene spredes med vandet,
og vadegræs har bredt
sig meget i fjord-området i de senere år.

Lægekokleare
(15-30cm)

Kveller
(10-20cm)
Sandkryb
(5-10 cm)

Strand-trehage
(20-30cm)

Samsø
Naturskole
Grønhoved

Strand-vejbred
(15-25cm)

I lavninger på strandengen kan man finde
Kveller og Strandgåsefod. De tåler et
meget stort saltindhold
i jorden. I eftersommeren blomstrer Lav hindebæger mellem de
gamle strandvolde.

Lav hindebæger
(10-30 cm)

Strand-malurt er
meget almindelig i
hele fjordområdet.
Malurt vokser ofte i et
bredt bælte nogle
meter fra vandkanten.
Planten har en meget
kraftig duft og smag.

Skanse

Kødet hindeknæ
(5-15cm)
Strandeng

Lillehavet

Strandoverdrev

Lilleøre

Langør

Strand-malurt
(20-50cm)

Jordbærkløver
(5-15cm)
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