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moseperlemorssommerfugl.

Kort over Krakamarken. Her kan man sagtens få en times tid eller to til at gå med at lede efter
spor efter tidligere tiders naturkunst - og nyde naturen og de åbne vidder.

Bølleblåfugl.

Naturen trives
på Krakamarken
naturen og biodiversiteten har fået gode kår på
Krakamarken, der ikke har været under plov siden 1992.

Foranderlig blåfug.

Natur

Krakamarken har sit navn fra Kraka, en
prinsesse fra den nordiske mytologi. For at få
foretræde for viking ekongen Regnar Lodbrog
skulle hun løse den tilsyneladende umulige
gåde at møde uden klæder og dog ikke nøgen;
hun måtte ikke have spist og dog ikke være
fastende, og hun skulle komme uden ledsager
og dog ikke alene. ved at indhylle sig i sit hår og
et fiskenet, bide i et løg og have en hund som
ledsager løste hun opgaven …

raNders: På Randers Kommunes største ejendom Brugsgård syd for Randers ligger Krakamarken, der oprindeligt var en skulpturpark.
Her er et stort sammenhængende naturområde på 27 hektar, et fantastisk sted med åbne vidder, som sjældent ses på disse kanter.
Krakamarken bruges af produktionshøjskolen Mimers Brønd til ekstensiv landbrugsdrift. Arealet afgræsses med får.
Siden naturskulpturparken åbnede i
1992, har området ikke været under plov, og
det har betydet en god udvikling for naturen og biodiversiteten. Naturen har kunnet
udvikle sig, samtidig med at græssende dyr
har forstyrret området og holdt tilgroningen nede.
- Det var da også opløftende at besøge
Krakamarken en eftermiddag i oktober
og se, at man på de gode steder kunne finde planter som for eksempel liden klokke, blåhat og gul snerre. Planter, der tidligere var vidt udbredte i vores grøftekanter,
men som vi i Randers Kommune kun ser på
overdrev og i grøftekanter på sandede jorder. Her udvaskes næringsstofferne langsomt fra jorden, og flere arter kan klare sig
og giver det, vi kalder en øget biodiversitet,
fortæller Pia Boisen Hansen, som er biolog
ved Randers Kommune.
Oplevelsen blev toppet af, at der også var
noget at hente for sankeren og maven:
- I år har været et godt slåen-år, og slåen
på Krakamarken var store og flotte. Og under de plantede fyrretræer fandt jeg velsmagende mælkehat, som er en fortrinlig spisesvamp. Det gjorde kun turen bedre, fortæller hun.

Jordvolde i sirlige cirkler: ”echoes of the past - traces of the future. earth and grass” af irske mike Buffin, 1992.

Sjældne
sommerfugle
observeret
i Randers
Kommune
Natur

Oplevelser
udeNfOr
Udenfor i Randers Amtsavis hver
uge er skrevet af kommunikationsafdelingen i Randers Kommune,
som giver gode råd om oplevelser i
naturen i Randers by og opland.
Du kan finde flere forslag til
traveture i Randers Kommune på
www.natur.randers.dk

velsmagende mælkehat.

store flotte bær af slåen.

raNders: I forbindelse med Randers Kommunes sommerfugle-projekt indledte kommunen i 2018 et samarbejde med to frivillige sommerfugle-eksperter. Udover at hjælpe Randers Kommune med at lede efter okkergul pletvinge i Volk Mølle Bakker blev
det også aftalt, at eksperterne skulle lede
andre steder.
I et af naturområderne fandt de så i juni
følgende tre sjældne dagsommerfugle, der
er alle optaget på den danske rødliste over
sjældne arter: Moseperlemorssommerfugl,
bølleblåfugl og foranderlig blåfugl.
Moseperlemorssommerfugl er den mest
sjældne af de tre.
Alle tre sommerfugle lever overvejende
i moser og hedemoser og er knyttet til de
planter, man finder her - blandt andet tranebær, lyng og kæruld.
De tre sommerfugle er sjældne, fordi de
ikke kan indvandre til områder, hvis de først
er forsvundet derfra. De sommerfugle, som
de frivillige fandt i sommer, må derfor være
efterkommere af de sommerfugle, eksperterne så, da de kom i området i 1950’erne.

