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Tyndakset Gøgeurt

Foto: Revisor Bjarne Nybo
Januar 2017

Indledning kalender 2017
I min kalender for år 2017 har jeg valgt at vise nogle af mine 
danske jord-orkidéer fra Møns Klint. De er alle taget på loka-
liteterne: Jydelejet og Høvblege. De er taget over en årrække 
og i perioden sidst i marts til august. På Møns Klint er der i alt 
18 arter ud af 35 her i Danmark. Skulle man ønske yderligere 
oplysninger om orkidéerne, er man velkommen til at kontakte 
mig. 

Til fotonørden: Mine anvendte kamerahuse: Canon 7D og 
Canon 5D Mark III. Objektiver: Canon makro 100 mm. og 
Canon makro 180 mm. Desuden stativer og fjernbetjening. 
Derudover en CamRange samt iPad Mini.

Ha’ et godt år 2017

Tyndakset Gøgeurt
Tyndakset Gøgeurt er en af forårets første orkidéer og har 
sin blomstringstid fra begyndelsen af maj til begyndelsen af 
juni. Grundfarven er viol varierende fra purpurrød over rosa. 
 Gøgeurten er en rigtig bedrager, den producerer ingen nektar, 
så bierne snydes godt og grundigt. De uerfarne bier besøger 
den gerne, men de erfarne besøger den ikke.
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Stor Gøgeurt

Foto: Revisor Bjarne Nybo
Februar 2017

Vi er dog ikke blevet snydt for denne fantastiske orkidé, der 
kun vokser på Langebjerg ved Jydelejet – nemt at gå til og 
nemt at fotografere. Men oplevelsen er stor, da det er den før-
ste i rækken af 18 orkidéer på Møns Klint – og de næste par 
måneder venter travle tider for orkidé- og fotonørder.

Tæt ved voksestedet begynder der andre orkidéarter at titte 
frem. Dem går vi så samtidig og holder øje med.

For at komme til Langebjerg må man lige over et par kløver-
marker, hvor der går noget kvæg. De er temmelig fredelige, 
men et råd, vi har fulgt siden barndommen: Gå aldrig mellem 
koen og kalven. 

Stor Gøgeurt
Stor Gøgeurt er efter min mening den skønneste orkidé. 
Dens blomstringstid er midt maj og vi har altid godt vejr til at 
 fotografere denne fotogene plante. Selvfølgelig har vi godt vejr 
midt i maj, det er jo min fødselsdag - nærmere den 13. maj.

Vi har ofte tilbragt dagen omgivet af orkidéer og nydt mad-
pakken. Ingen grund til at gå på restaurant, når man kan have 
sådanne omgivelser.

Stor Gøgeurt har voksesteder på nordsiden af Vejle Fjord, 
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Maj-Gøgeurt 

Foto: Revisor Bjarne Nybo
Marts 2017

Nordvestfyn og på Møns Klint. Den er sjælden. Men på Møns 
Klint kan vi finde den både i Jydelejet og på Høvblege. Årsa-
gen er også, at denne orkidé ikke producerer nektar.

Man kommer til at gå lidt for at finde den, hvor den står skøn-
nest. Den er ikke til at overse, da den vel i blomstringstiden er 
50 cm. høj og aldrig står alene.

På det tidspunkt er der kommet mange turister til Møns Klint 
og ofte er vi guide for turisterne. Dog går vi aldrig med dem, 
men afmærker på vandrefolderne, hvor de skal gå hen. Vi be-
gynder også at møde orkidé-elskerne og venskaber er begyndt 
således. Udveksling af mails om lokaliteter. Fugletællerne har 
været der hele tiden og de tæller og observerer hele året rundt.

En af mine fotovenner fra Århus sendte jeg et fotografi af Stor 
Gøgeurt. Han sendte mig en mail og skrev: At en sådan salat 
har han ikke set før.

Maj-Gøgeurt
Så skal vi i mosen, hvor den står talrigt. Nu har vi ikke så man-
ge moser på Møns Klint, men der er dog en lille en. Hulens 
også, der er elhegn, der skal forceres. Der er kvæg i mosen. I 
min barndom lærte jeg, at man ikke sådan lige skal gå og røre 
ved disse elhegn, så vi kravler under hegnet.
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Hvid Skovlilje 

Foto: Revisor Bjarne Nybo
April 2017

Mosen ligger lige ved den sydlige vej op til Geocentret – så der 
kommer en del biler forbi os. Vi skynder os altid, for vi kan 
godt gå og tiltrække turister. Når man står i en mose med alt 
sit fotoudstyr og masser af hugorme omkring sig - så skal vi 
både holde turister, hugorme og tæger borte. Men det går. 

Når vi har fået vores billeder, går vi ikke ind i mosen igen, men 
beskuer orkidéen fra vejen.

Et år, da vi ankom fra Randers efter 14 dages ophold, gik der 
kvæg ude i mosen. Jeg bandede og svovlede og havde nær 
sendt en klage til ejeren, indtil jeg fandt ud af, at det var en 
bevidst handling, da planten klarer sig bedst, hvis der i engene 
sker en græsning eller et årligt høstslæt, der hjælper orkidéens 
vækstbetingelser. 

Men hvem sætter sig også lige ud midt mellem 20 stk. kvæg 
midt i spisetiden. Så det gælder om at kende besøgelsestiden.

Skov-Gøgelilje
Så er vi kommet ind i juni måned og travlheden er stor og 
Skov-Gøgeliljen står i blomst. En af de orkidéer der bare er 
et must. Skov-Gøgeliljen er hvid og den bestøves af aften-
sværmere.
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Hvidgul Skovlilje

Foto: Revisor Bjarne Nybo
Maj 2017

Den står smukkest på Høvblege. Hver gang vi ser en i fuld 
blomst udbryder vi: ”Ih hvor er den smuk”.

Hvidgul Skovlilje
Hvidgul Skovlilje får altid min hjertebanken og blodtrykket til 
at stige. Når den er i blomst, er den fantastisk smuk og foto-
gen. Den er bedst i Jydelejet og er i blomst vel 3 uger. Så der 
er masser af tid. Den står tæt ved Jydelejets Fald og er nem at 
gå til. Blomsten er selvbestøvende. Det kan der jo være gode 
grunde til helt derud på klintekanten.

Skov-Gøgeurt
Skov-Gøgeurt sætter sit skønne præg på Høvblege og findes 
også i Jydelejet.

Den er udbredt på lokaliteten og er som sådan ikke truet.

Nogle af vore venner på Møns Klint kalder den for de små 
prinsesser, da blomsten har form som en smuk dansekjole. 
Den er ikke svær at finde og fotografere.

Vi er tillige kommet ind i den periode, hvor der på Høvblege 
også er sommerfugle – så der er nok at holde styr på.
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 Sortplettet Blåfugl

Fotograf Bjarne Nybo på arbejde
Juni 2017

Sortplettet Blåfugl
Og når man siger Høvblege, siger man sortplettet blåfugl - det 
er dens sidste sikre lokalitet i Danmark, og derfor er denne 
sommerfugl med den bizarre livscyklus nærmest et ikon for 
området. 

Men her flyver også den særlige variant af  kejserkåbe-hunnen, 
Valesina, der er ubeskrivelig smuk. Ikke så ringe endda, som 
man siger i det jyske - på én og samme lokalitet Danmarks må-
ske sjældneste sommerfugl side om side med Danmarks nok 
smukkeste sommerfugl. 

Året efter, at vi første gang fik den lokaliseret og fotograferet, 
bestemte jeg at sætte overlæggeren lidt højere. Jeg ville have 
den æglæggende.

Opgaven var svær og krævede, at vi var der mange dage i træk. 
Jeg måtte kaste mig ned og kravle, krybe samtidig med det 
skulle gå stærkt. Der blev taget masser af fotos med op til 10 
fotos i sekundet. Men det lykkedes og det var armene op. Det 
var det år, hvor musklerne blev pumpet op. 

I området var der samtidig masser af orkidéer og andre som-
merfugle. Og alt medens man lå der, kunne man høre musvå-
gernes kalden højt oppe in the sky.
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Horndrager

Foto: Revisor Bjarne Nybo
Juli 2017

Horndrager
Den er unik og er man på Møns Klint i begyndelsen af juli er 
det et must at besøge denne meget sjældne orkidé. Den er nem 
at gå til fra P-pladsen ved Jydelejet. Der er vel i alt ca. 1.200 
stk. i en lille indhegning ved Langebjerg. Det er den eneste 
orkidé på Møns Klin,t som er under indhegning.

Indhegningen er vel på ca. 1.800 m2 og der er 4 træled, som 
man kan gå igennem. Der er dyrehegn, som er ca. 1 meter høj.

Vi er meget fascineret af Horndrageren og som altid gælder 
det om at få dagens billede. Ofte står de lidt besværligt. Et år 
måtte jeg sætte mit stativ over en ko-klat – og når man så skal 
ned i 10 til 15 cm. højde gælder det om ikke at tilte. Men så-
dan blev det og det gik godt.

Ved sæsonstart har vi hele indhegningen for os selv, men som 
dagene går kommer der flere og flere personer. De små og 
smalle stier bliver hurtigt bredere og bredere. Et år havde År-
hus Universitet sat et lille telt op på 2 x 2 meter og en lille 
meter i højden for at måle et eller andet. De havde sat det i 
midten af indhegningen. Sikke idioter tænkte vi - alle skal jo 
ind og se, hvad et sådant telt indeholder - og ganske rigtigt 
en uges tid efter var al vegetationen nedtrådt - herunder flere 
Horndragere. 
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Foto: Revisor Bjarne Nybo
August 2017

Rederod
Rederod er egentlig ikke sjælden, den findes hist og her. For 
mig ligner det blot en svamp, men en svamp som ser brun og 
vissen ud.

Den er udfordrende at få et godt billede af, den står i skygge 
og falder sammen med skovbunden. Vi har som sådan ikke 
gået på jagt efter den alene. Rederod har altid været en god 
sidegevinst.

Sump-Hullæbe
På Høvblege findes der 3 små bestande af Sump-Hullæben. 
Den er svær at finde og guide til. Jeg nyder de stunder, hvor vi 
sidder og tager fotos af den.

Den er lille - men står ofte sådan, at man godt kan få 3 til 4 
med under samme billede. Den har en meget smuk læbe og 
close-up fotos giver god mening.

Vi ser til de 3 små bestande på en og samme tid. Samtidig med 
har vi en del køllesværmere og sommerfugle, som vi også lige 
skal have med.

Det giver travle dage med masser af fotos.
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Foto: Revisor Bjarne Nybo
September 2017

Heldigvis holdes der ikke så mange guidede ture - herunder de 
vilde blomsters dag eller fra Orkidé klubberne på Høvblege. 
Hurra for det. De foretrækker Jydelejet.

På Høvblege er der flere fotografer, der er kommet for at fo-
tografere sommerfuglen: Sortplettet Blåfugl. Dem giver vi lige 
en sidegevinst ved at vise dem, hvor Sump-Hullæben findes. 
Men til daglig er der ro på lokaliteten.

Pukkellæben 
Endelig fik jeg en af de helt sjældne danske jord-orkidéer i 
glasset. Det lunede og var alle anstrengelserne værd. Alle åre-
ne med at lede rundt op og ned– op og ned– rundt på Møns 
Klint frem og tilbage.

Vi havde i en del år gået og ledt efter Pukkellæben, som vi 
manglede i vores samling. Sandt at sige, så har vi faktisk gået 
og ledt i flere år.   Men ved hjælpe af et par ildsjæle: En fo-
tograf og en orkidé-jæger fik vi en yderst præcis lokalitet og 
mente, at denne gang kunne det ikke slå fejl.

Den ene havde ledt i 21 år og endelig fundet den. Den an-
den en yderst kompetent fotograf, orkidé-jæger og landskendt 
med sine beskrivelser og foto af danske jord-orkidéer.
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Skov-Gøgeurt

Foto: Revisor Bjarne Nybo
Oktober 2017

En varm sommerdag i juli måned var det tid: Vi medbagte mit 
Canon 5D Mark III, et Makro 100 mm. og et Makro 180 mm. 
stativ og fjernbetjening. Nu kunne den bare komme an.

Forventningsfulde parkerede vi ved Jydelejet, medbragte alt 
grejet ud til Klinten. Vi vidste, vi skulle ned at stå på klinten – 
et stykke nede og vel 30 grader stejlt.

Pukkellæben er en yderst lille orkidé på størrelse med en 
tændstik og er grønlig. Nok også årsagen til, at den er svær at 
få øje på. Vi ankom til stedet og så begyndte nedstigningen 
med fotogrejet, leden og søgen. Vupti - der var den og noget 
mindre end jeg forestillede mig. 

Det blæse en del op fra Østersøen og Pukkellæben stod og 
svejede frem og tilbage – hulens også. Jeg var nødt til at skyn-
de mig lidt, da det ikke var så rart at stå der med den stejl-
hed, der er på stedet. 

Det lykkedes at få taget en del fotos med både Makro 100 
mm. og 180 mm. Pukkellæben stod vel 2 til 3 meter fra mig. 
På et tidspunkt kom der en svirreflue og satte sig. Det blev så 
mit billede af Pukkelæben.

Da jeg kom op fra Klinten, stod der et par turister, som for-
talte mig, at jeg skulle gå derhen og pegede en anden vej, hvor 
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Foto: Revisor Bjarne Nybo
November 2017

der stod nogle Skovliljer. Javist - svarede jeg og tænkte, de bur-
de vide, hvad jeg havde i mine gode RAW-filer. Jeg oplyste, at 
jeg havde været nede og fotografere nogle insekter.

Jeg er så blevet medlem af en lille loge, som ved, hvor den gror. 
Den er yderst true på Møns Klint – logens medlemmer oply-
ser derfor ikke, hvor den gror på Møns Klint. Vi har så været 
der den ene gang og kommer der aldrig mere. Nu skal den 
have ro og takker fordi den stillede op til fotografering.

Så var det tiden at nyde kaffe, vand og en medbragt madpakke. 

Rød Skovlilje
Den ene er skønnere end den anden – og svært tilgængeligt. 
Rød Skovlilje var en af dem.

Den stod dybt inde i Klinteskoven syd for Geocentret.

Der var en lokal person, der havde til opgave at cykle på Møns 
Klint og tjekke, at de opsatte rækværk. Vi mødte ham en dag 
i Klinteskoven og han guidede os efterfølgende via en mail.

Den var svær at finde, men med et par ihærdige forsøg lykke-
des det. Det var nødvendigt at tælle skridt - gå af en bestemt 
sti og efter et antal skridt - 130 i alt og derefter ind ved et træ 
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 Rød Skovlilje

Foto: Revisor Bjarne Nybo
December 2017

og 30 meter ind. Under en stor busk var der så et par stykker. 
Svært når ens skridt ikke er lige så store som i de unge dage.

Det er som at komme i ”Himlen” når de blomstrer. Den er 
egentlig høj og slank, inden den sætter sine blomster. Vi stabi-
liserer lige orkidéen med en lille pind for at få lidt ro på den. 
Den står også inde under nogle buske. Vi er der altid hen i 
slutningen af juni, hvor den begynder sin blomstring. Vi har 
den helt for os selv. Det giver god mening. Men efterhånden 
som dagene går, kan vi se, der har været flere og flere personer 
og vegationen bliver trampet ned og flere stier dannes. 

Den er meget sjælden og behøver efter min mening ikke at 
have besøg. Et år var min kone på en guidet tur i Jydelejet: 
Vilde blomsters dag.

Besøget afsluttedes med at køre hele vejen til den sydlige Klin-
teskov for alene at se på Rød Skovlilje. Der var mange personer 
og alt var nedtrampet. Ærgerligt synes jeg - personerne havde 
vel i forvejen set en del orkidéer og vilde blomster og var mæt-
te. Guiden ville gerne vise sine kundskaber. Selv samme guide 
kom til at plukke en Rederod og forsøgte at skjule det. Men 
straks var der et par stykker, der revsede ham.


