1.
(Find træ nummer 1)

Abetræ, abernes skræk, madgran eller madtræ – træ nummer et kan hedde det hele. Er
det mon, fordi grenene ligner abeben og abearme? Eller er aberne bange for at klatre i
træet på grund af de spidse nåle?
Træet kommer oprindeligt fra Chile i Sydamerika, her bruger man træets frugter til
madlavning, de er en form for nødder, der sidder i de store kogler og minder lidt om
pinjekerner. Det må være derfor, at træet også kaldes Madgran eller Madtræ.
Måske kan du få en voksen til at løfte dig op, så du forsigtigt kan mærke på træet – har du
lyst til at klatre i det?
Kan du få øje på nogen kogler?

Spørgsmål: I Chile kalder man træet Pehuén – kan du finde ud af, hvad det
hedder på latin?

2.
(Find træ nummer 2)

Himalaya Birk er et træ, der godt kan lide en masse lys, det skal helst stå lidt alene, så det
kan sprede sin krone ud og lade bladene vifte frit i vinden. Det særlige ved træet er den
hvide bark, der minder lidt om papir. Barken skaller, nogen steder er træet helt frynset,
andre steder er det glat og dejligt at røre ved.
Mærk lidt på barken, både der hvor den er glat og der, hvor den er frynset.

Spørgsmål: Tror du man kan drikke saften fra birketræer?

3.
(Find træ nummer 3)

Kæmpethujaen er måske det mærkeligste træ i Fuglsang Have, den er ca. 150 år gammel.
Når thujaer vokser, bliver deres grene så tunge og lange, at de til sidst når jorden, så slår
de rødder og vokser videre. Sådan er thujaen blevet kæmpestor.
Find en åbning hvor du kan komme ind i thujaen. Der er lidt mørkt derinde men meget
sjovt, man kan vel godt kalde træet en naturlegeplads.
Prøv at nulre thujaens nåle lidt mellem dine fingre, så kan du mærke dens helt specielle
duft.

Spørgsmål: Hvor mange skridt skal man gå for at nå hele vejen rundt om
thujaen?

4.
(Find træ nummer 4)

Pagodetræet her i Fuglsang Have er meget gammelt, det blev plantet i 1847. Når et
pagodetræ er blevet ca. 30 år, holder det næsten op med at vokse, men det kan godt blive
op til 300 år. Træet blomstrer hvert år i august og september med flotte hvid-gule blomster,
der ligner ærteblomster.
Pagodetræer kommer oprindeligt fra Kina og Korea, hvor de ofte er plantet ved
buddhistiske templer.
Pagode betyder tempel, så egentlig kunne man godt kalde træet for et tempeltræ, men det
er der bare et andet træ, der hedder. (Du møder det ved træ nummer 8)
Kig godt på træets bark og læg mærke til alle de farver du kan se i barken.

Spørgsmål: Hvor gammelt er pagodetræet i Fuglsang Have?

)

5.
(Find træ nummer 5)

Den ægte kastanje er stor og gammel. Prøv at gå lidt på afstand og se, hvor stort det er og
hvor tykke grene det har. Træets frugter – kastanjerne – kan man spise som hyggemad.
Man rister dem i ovnen og spiser dem med salt og smør. Man kan også bruge grenene til
at lave stokke og møbler af.
I græsset under træet kan du se dets rødder, faktisk er træet lige så stort under jorden,
som det er over jorden.

Spørgsmål: Der findes også en anden slags kastanjer – hestekastanjer - dem
kan man ikke spise, hvad kan man bruge dem til?

6.
(Find træ nummer 6)

Tulipantræet har fået sit navn, fordi det hver sommer får smukke gule blomster, der ligner
tulipaner lidt, men træet er også meget flot om efteråret, så bliver alle bladene helt lysende
gule. Selv træets bark er fantastisk med de smukkeste mønstre. I USA findes der
tulipantræsskove. Man kan bruge fældede tulipantræer til at lave møbler og
musikinstrumenter af.
Prøv om du kan tegne et tulipantræsblad.

Spørgsmål: Hvilken farve har bladenes stilke?
Hvis du har brug for et lille hvil, så find en af de
hvide bænke. Sæt dig og nyd det hele lidt.

7.
(Find træ nummer 7

Platantræets blade kan man nå fra jorden, de små af dem er lodne og ret bløde at røre
ved. Hvis du kigger på stammen, kan du godt se, at den skaller. På jorden ved siden af
træet kan du finde barkstykker, der simpelthen er faldet af, som om træet er ved at skifte
hylster. Træet får sjove runde frugter, der bliver hængende hele vinteren. I december kan
de godt minde lidt om julepynt.
Kig højt op på stammen - pletterne er et godt kendetegn for platantræet.
Prøv at samle et af de tabte barkstykker op fra græsset ved træets fod og mærk lidt på det.
Når træet smider barken, kan det samtidig komme af med sit affald, så hvis det har suget
lidt gift eller noget andet dårligt op gennem sine rødder, falder det bare med af – ret smart.

Spørgsmål: Forneden på stammen har træet nogle store vorter – hvor mange?

8.
(Find træ nummer 8)

Man siger, at tempeltræet er verdens ældste træ – altså ikke det, der står her i Fuglsang
Have - men man har fundet ud af, at der allerede fandtes tempeltræer for mere end 150
millioner år siden. Tempeltræet her er ikke så stort, men det har meget lange og tynde
grene med masser af friske grønne blade. Læg mærke til at bladene er vifteformede. Om
efteråret bliver de helt gule. Tempeltræet kan også få frugter, de ligner små abrikoser. De
kan godt spises, de smager sødt, men de lugter lidt af sure sokker.
Stil dig med ryggen op mod tempeltræets stamme og kig op, læg mærke til hvor fint det
ser ud, når grene og blade tilsammen laver fine mønstre.

Spørgsmål: Tror du man bruger tempeltræets blade til kaffe, the eller saftevand?

9.
(Find træ nummer 9

Duetræet har fået sit navn, fordi dets store hvide blomster kan ligne duer lidt, når vinden
får dem til at bevæge sig. I England kalder man træet for Hankercheif-tree, det betyder
lommetørklædetræ, og det navn passer også fint, for blomsterne kan lige så godt ligne
hvide lommetørklæder. Træet blomstrer hver år i maj og juni, men først når det er blevet
ca. 20 år. Om vinteren, når både blomster og blade er faldet af træet, hænger der de
fineste nøddeagtige frugter fra træets grene.
Hvilken tid på året er det nu, hvor du besøger Fuglsang Have? Hvad synes du, er det
flotteste ved duetræet lige nu?

Spørgsmål: Flere træer hedder noget, hvor dyr indgår i navnet (der er blevet
nævnt et par stykker allerede) kan du komme i tanke om nogen?

10.
(Find træ nummer 10)

Træet hedder en vingevalnød og det er jo lidt mærkeligt, for det får slet ingen valnødder. I
stedet kan det få nogle sjove grønne rakler, der næsten ligner musetrapper, som man
laver til jul, de kan blive op til en halv meter lange – det er træets frugter. Rundt om træet
kan du se en masse små vingevalnøddetræer, det er det store træ, der har skudt dem op
nede fra rødderne, på den måde kan et enkelt træ lave en hel lille skov. De første
vingevalnøddetræer kom fra Iran til Danmark omkring 1850, i dag er de almindelige i store
gamle have og parker, som her på Fuglsang.
Du er nu kommet ned i bunden af haven. Hvis du fortsætter, kommer du ned til vandet og
området, der hedder Skejten. Dernede er der egetræer, som er mere end 300 år gamle.

Spørgsmål: Hvilket af de ti træer, du har kigget på her i haven, synes du var
mest spændende? Hvorfor?

