
Træerne i skoven bingo
Se om du kan få pladen fuld af blade. Sæt et hak ved de blade du finder.

EG
Højde: op til 35 meter højt i Danmark 
Alder: normalt 400 – 500 år.  
Men det kan blive meget ældre. Konge-
egen, der er vores ældste egetræ, er nok 
omkring 1500 år.
På et gammelt egetræ kan der være til-
knyttet langt over 1000 arter. Mange in-
sekter, men også svampe, laver, mosser, 
fugle og pattedyr. Egen er et lystræ. Det 
betyder at der ofte er græs i bunden af 
en egeskov. De store frø skal have hælp 
til at flytte. Skovskaden, mus og egern er 
villige hjælpere over kortere afstande.

BØG
Højde: op til 40 meter højt, men de fleste 
steder er 25 til 30 meter normalt.
Alder: op til 350 år.
Bøgen er Danmarks Nationaltræ og fyl-
der også godt op i de danske løvskove. 
Den er i modsætning til egen et mørke-
træ, som ikke lader meget lys komme 
ned til skovbunden. Om foråret kan der 
være fyldt af blomster f.eks. anemoner, 
men resten af året er der ret goldt. Boge-
ne skal som egenes agern have hjælp til 
at spire op nye steder.

ASK
Højde: op til 40 meter høj i Danmark.
Alder: op til 200 - 300 år.
Asken er et sejt træ, derfor har det også 
været brugt til mange ting, der skal kun-
ne give sig f.eks. Det vokser rigtig godt 
på fugtig bund, hvis vandet ikke står 
stille. Ved første frost ryger alle bladene 
på en gang og de nedbrydes hurtigt. 
Allerede næste år er det svært at finde 
blade under træet. desværre er mange 
asketræer nu ramt at en svampesyg-
dom, der hedder asketoptørre, som får 
træerne til at gå ud.

BIRK
Der findes to arter i Danmark: Dunbirk og 
vortebirk 
Højde: op til 25 – 30 meter
Alder: op til 100 år
Birken er en hurtigtløber. Den sender 
sine små frø vidt omkring med vinden 
og lander de et lyst sted uden for megen 
vegetastion spirer de villigt. Snart er 
der små birk overalt og efter endnu få 
år begynder de selv at sætte frø. Derfor 
kaldes birken en pionærplante og den 
var med i første etape af indvandrede 
efter istiden.

RØDGRAN
Højde: op til 40 meter. 
Alder: normalt 100 år, enkelte op mod 
200 år.
Rødgranen kom samtidig med Æren, 
og blev snart de danske skovdyrekes 
yndlingstræ. Den vokser hurtigt og kan 
bruges til tømmertræ.  Mange moser 
blev drænet og plantet til med rødgran. 
Nu ryddes moserne igen for gran og 
grøfterne lukkes, så der opstår søer og 
moser i skovene igen.
 

ÆR/AHORN
Højde: omkring 30 meter højt.
Alder: op til 150 år gammel.
Æren kom til Danmark i slutningen af 
1700- tallet og blev plantet ud af en 
tysk forstmand, der skulle sætte skik på 
den danske udpinte skov. Og det kan 
nok være den har tilpasset sig her. dens 
frø kaldes ofte helikoptere, fordi vinger-
ne ligner rotorblade, når den vhirler ned 
fra de høje kroner.
 

Her er en kort beskrivelse af træerne i skoven– god fornøjelse.


