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Formanden har ordet.
Kære naturven.
Foråret er på vej og med det et nyt program, som vi har de
allerstørste forhåbninger til at kunne gennemføre.
Som altid i et program er der ”gamle kendinge”. Vi skal ud og se på
floraen i Ejby Ådal og ved Hønsehalsskoven. Foreningen har anmeldt
et par ture til De Vilde Blomsters Dag. Vi skal ud og se på fugle i det
nordvestsjællandske og omkring Gyrstinge Sø og hente gode
spisesvampe i efterårets skove.
Men der er selvfølgelig også ting, vi aldrig eller sjældent gør. Vi skal
se på mosser i tilslutning til vinterens undervisning. Vi skal se på
træer og højmose ved Ryegård. Vi skal på en 1-dags tur i det
nordsjællandske. Vi skal en tur ud på Stold for at se, hvad der er
spændende i det område, og så skal vi selvfølgelig fejre foreningens
70-års jubilæum med et større arrangement.
Planen var, at vi i år skulle have været på en tur til Grækenland; det
har vi valgt at aflyse som verden ser ud i øjeblikket. I stedet tager vi
på en 4-dags tur til Langeland og Ærø. I de 20 år jeg har været
medlem af foreningen, har vi aldrig været på de kanter, så den tur
glæder jeg mig rigtig meget til.
For de særlig botanik-interesserede begynder ”Mandagsholdet”
mandag den 26. april og fortsætter hver mandag frem til september.
Merete er ny tovholder på ”Mandagsholdet”.
Som den opmærksomme læser af bladet vel nok har bemærket, er
der fra og med denne udgave skiftet redaktør. Fremover er det Eva,
som redigerer bladet.
Jeg håber at se rigtig mange af jer til dette halvårs arrangementer, og
jeg ønsker jer alle en rigtig god sommer.
Vagn.
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Program
Maj 2021 – Oktober 2021
Gyrstinge Sø
Lørdag den 24. april 2021, kl. 10 – 15
Vi besøger først fugletårnet ved Gyrstinge Sø og derefter går vi rundt
om søen – det er en tur på ca. 10 km. Vandtæt fodtøj anbefales da
stien rundt om søen kan være ret våd om foråret. Meget vil afhænge
af vejret – men den 24. april er vinteren vel slut.
Mødested: P-pladsen i Store Bøgeskov ca. 200 meter nord-vest for
Ringsted Skovbørnehave, Store Bøgeskovvej 30B. 55,501°N,
11,673°Ø.
Turledere: Henning Petersen og Ole Bennike.
Påklædning: Efter årstiden.
Medbring: Kikkert, lup, frokost og drikkevarer.
Tilmelding senest den 20. april til Ole, obe@geus.dk
Kontaktperson: Ole Bennike, obe@geus.dk.

Kilden ved Gyrstinge sø
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Udby Enge og Hønsehals Skov
Lørdag den 1. maj 2021, kl. 10.00 – 14.00
Hønsehals Skov på Tuse Næs har fået sit navn, fordi den i formen
ligner en hønsehals og -hoved. Skoven administreres af
Naturstyrelsen, og er på 93,8 ha. Dele af skoven er udlagt til
naturskov, og får lov til at udvikle sig uden menneskelig indgriben.
Visse steder på Isefjordssiden når skoven helt ud til vandkanten, hvor
træer er væltet ud over kysten som følge af erosion under storme fra
nord.
I Hønsehals Skov er der en del køkkenmøddinger, dvs. steder hvor
stenalderens mennesker gennem århundreder har smidt madaffald.
På engen ud mod selve hønsehalsen ned mod Udby Vig vokser der
mange spændende og sjældne orkideer. Heriblandt en bestand af
Salep-gøgeurt. Salep-gøgeurt bliver op til 25 cm høj og blomstrer i
maj og juni med mørkt purpurrøde blomster på et åbent blomsteraks.
I alt vokser ni forskellige orkidé-arter på
strandengene i Udby Vig. Det er bl.a. på grund
af de sjældne orkideer, at Udby Vig blev fredet i
1998. Nogle af engene har været brugt til
græsning eller høslet i århundreder og har aldrig
været gødet. Derfor er den botaniske
mangfoldighed enestående, og i dag græsser
der igen køer på engene.
Fuglelivet er meget rigt med Gravand,
Skallesluger, Strandskade og Fiskehejre som
almindelige ynglefugle, mens der i træktiden,
især i vigen, er en lang række andre arter af fx
gæs og svaner.
Salep-gøgeurt
Mødested: P-plads i skovkant for enden af Hønsehalsvej.
Turleder: Vagn Gotfredsen og Inge Schellerup Gotfredsen.
Kontaktperson: Vagn Gotfredsen, tlf.: 5356 2862.
Husk: Godt fodtøj, der kan være lidt vådt nede i engene. Til dem der
har lyst – tag frokost, drikkevarer og en siddeplade med, så finder vi
et sted undervejs til en lille pause.
Tilmelding senest den 26. april til Vagn, vgotfredsen@hotmail.com.
Du er først tilmeldt, når du har fået en tilbagemelding.
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Bustur til Nordsjælland
Lørdag den 29. maj 2021, kl. 07:20 – ca. 18
Vi skal besøge nogle af Nordsjællands bedste botaniske lokaliteter:
Sækken syd for Farum Sø, Krogenlund Mose, Klevads Eng,
Terkelskov og Præstemose, alle i det nord-øst-Sjællandske
tunneldalsystem, der gennemstrømmes af Mølleåen. Biotoperne
omfatter fattigkær, hængesæk, kalkkær, kalkoverdrev, rigkær mm. Vi
håber at se blandt andet Tue-kæruld,
Rosmarinlyng, Mosebølle, Melet kodriver,
Vibefedt, Opret kobjælde, Lav tidsel, samt
diverse orkideer.
Mødested: Busgaragen, Spånnebæk 38 i
Holbæk klokken 07:20. Her kan man parkere
bilen.
Opsamling: Jernbanevej 6 i Holbæk klokken
07:30 og Trekroner Station ca. 08:00.
Turleder: Botaniker Per Hartvig.
Påklædning: Efter vejret, godt fodtøj.
Opret kobjælde
Medbring: Mad, drikke og lup.
Tilmelding senest den 29. april til Ole Bennike, e-mail:
obe@geus.dk. Angiv venligst hvor I står på bussen og oplys venligst
telefonnummer. Tilmelding gælder først når kvittering er modtaget fra
Ole.
Pris: 200,00 kr. pr. person.
Betaling: reg.nr. 1551, kontonummer 000 109 1573.
Kontaktpersoner: Ole Bennike, obe@geus.dk og Dorrit Jensen, tlf.
6128 0189

NVNF
Besøg vores hjemmeside www.nvnf.dk
-og få de seneste nyheder og se billeder fra vore mange ture.
Link til formandens årsberetning 2020 og til regnskab for 2020 med
budget.
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Træer og højmose ved Ryegård
Lørdag den 12. juni 2021 kl. 10.00 – 15.00
På denne tur skal vi i skoven og højmosen ved Ryegaard med
Karsten Raae som turleder. Karsten er bror til Fritz, og forstkandidat.
Han vil fortælle om skovbrug mm. Til at klare botanikken er der
stærke kræfter nok i foreningen.
Vi skal se på træarter af forskellige slags, deres
anvendelsesmuligheder og dyrkning. Vi skal se på landskabspleje,
overdrev, gammel skov i forfald, fortidsminder og højmose.
Sommerfugle kan man jo ikke styre på samme måde som træer og
urter i en mose, så dem tager vi med, hvis der dukker nogen op.
Mødested: P-pladsen i skoven over for Munkholmvej 360, ved den
røde låge.
Turleder: Karsten Raae.
Påklædning: Fodtøj efter vejret og fortæring efter eget behov.
Undervejs finder vi nok et egnet sted til en fælles pause. Turens
længde ca. 5 km. i kuperet terræn.
Tilmelding senest den 7. juni til Vagn, vgotfredsen@hotmail.com.
Du er først tilmeldt, når du har fået en tilbagemelding.
Kontaktperson: Vagn Gotfredsen, tlf.: 5356 2862.

Kirkemosen i Ryegård Dyrehave er et af forholdsvist få egnede
levesteder for sommerfuglene grøn busksommerfugl og
moseperlemor-sommerfugl.
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De Vilde Blomsters dag
Søndag den 20. juni 2021
Dette fælles nordiske arrangement afholdes i samarbejde med Dansk
Botanisk Forening og DN Holbæk.
Der er i år 2 ture, hvor en eller flere af foreningens medlemmer står
som turledere. Turene er for alle, uanset om man er nybegynder eller
kender til blomster i forvejen. Man er velkommen til at tage familien
med - gør det til en familieudflugt! Man behøver ikke at være medlem
af hverken NVNF eller DN for at deltage.
Eskebjerg Vesterlyng kl. 10 – 12
Mareskoven er en gammel stævningsskov af hassel og elm. At
stævne indebærer, at man skærer træet ned og derved får det til at
sætte en mængde nye skud, der kan høstes som slanke og lige
kæppe. Det er ikke usandsynligt, at Mareskoven tidligere har leveret
råmaterialet til de flettede gærder, som omgav Vesterlyng.
Mødested: P-pladsen inden for Eskebjergleddet ved vejen
til Mareskoven.
Turledere: Inge Schellerup og Vagn Gotfredsen.
Tilmelding senest den15. juni til Vagn, vgotfredsen@hotmail.com.
Du er først tilmeldt, når du har fået en tilbagemelding.

Maglesø rundt kl. 13:30 –16
Vi går den smukke tur rundt om søen hvor vi vil se planter fra både
eng, mose, skov og overdrev. Svellebroen er ikke godt vedligeholdt.
Mødested: P-pladsen lidt vest for Maglesøvej 6 (det tidligere
traktørsted).
Turledere: Eva Søndergaard og Ole
Bennike.
Tilmelding senest den15. juni til Eva,
eva.soendergaard@gmail.com.
Du er først tilmeldt, når du har fået en
tilbagemelding.
Majblomst
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Maj-gøgeurt i Eskebjerg Vesterlyng

Svellebroen langs Maglesø
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Foreningens 70-års jubilæum
Lørdag den 26. juni 2021, kl. 15.00 – ca. 22.00
Foreningens 70-års jubilæum skal selvfølgelig fejres. Det gør vi ved
et to trins arrangement i det nordvestsjællandske. Første trin er en
guidet sanke- og naturtur i Sonnerup Skov og Klint Bakker efterfulgt
af andet trin, som er en middag på restaurant ”Det vilde køkken”, der
drives af Anna Stoltz Andersen og Jørgen Stoltz, sidstnævnte har
tidligere været turleder på flere af foreningens ture.
Vi samles ved ”Det Vilde Køkken”, hvor vi bliver delt i to hold. Det ene
hold får en 15 min introduktion til Geopark Odsherreds nordlige
landskab, mens det
andet hold straks går
af sted og får et
forspring.
Turen kommer til at
omhandle det særegne
landskab med dertil
knyttet særegen natur.
Sonnerup Skov er en
plantage, men gemmer
på oldgammel
naturskov og mose
med strudsvinge, ramsløg og ellesump med vandmynte og
vandkarse. Vi møder ligeledes et meget artsrigt overdrev.
Derefter kommer vi til to forskellige kyststrækninger, først med
klithedeagtig vegetation med revling og senere en kalkrig vegetation
med hjertegræs, dunet vejbred, svalerod m.m. Strandbredden er
overalt rig på strandkål og andre spiselige strandplanter. Måske bliver
der tid til at gå op over Klint Bakker med sommerhuse i et fredet
landskab. Turen ender tilbage ved ”Det Vilde Køkken”. Turen bliver
6-7 kilometer og der afsættes ca. tre timer.
Den efterfølgende 3-retters menu vil indeholde de spiselige planter,
som vi har mødt på turen, og middagen afsluttes med kaffe/the.
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Mødested: Klintvej 158, 4500 Nykøbing Sj. - Det Vilde Køkken og
Café Gletsjerporten.
Turleder: efter Jørgen Stoltz´ bestemmelse.
Påklædning: til at kunne gå en tur i naturen efterfulgt af en middag
på restaurant ”Det Vilde Køkken”.
Tilmelding: til Vagn Gotfredsen på e-mail:
vgotfredsen@hotmail.com. Tilmelding åbner den 15. maj, kl. 12.00,
og skal være sket senest den 16. juni. Man er først tilmeldt når man
har fået retursvar fra Vagn.
Ved tilmelding bedes du/I oplyse om evt. allergier, diabetes og
vegetarisk mad. Vegansk mad er ikke en mulighed.
Pris: kr. 210,-, der indbetales til Danske Bank, reg. Nr. 1551, kontonr.
000109 1573. Husk at mærke din indbetaling med navn og ”JUB”.
Prisen inkluderer guidet tur som beskrevet ovenfor, middag med 3
retter, vand samt kaffe/the. Øvrige drikkevarer er for egen regning.
Der arrangeres fælleskørsel fra Holbæk til mødestedet og retur.
Bussen kører efter følgende plan:
13.05 afg.
13.10 afg.
13.30 afg.
13.45 afg.
14.15 afg.
14.45 ank.

Garagen Spånnebæk
Holbæk Station
Mørkøv Station
Jyderup Station
Asnæs Station
Klintvej 158, Klint

ca. 23.40 ank.
ca. 23.35 afg.
ca. 23.15 afg.
ca. 23.00 afg.
ca. 22.30 afg.
ca. 22.00 afg.

Prisen for denne transport er kr. 100,-kr. der betales kontant eller via
MobilePay ved påstigning. Hvis du/I ønsker at deltage i fælleskørsel
så anfør venligst påstigningssted i din/jeres tilmelding.
Kontaktperson: Vagn Gotfredsen, vgotfredsen@hotmail.com eller
tlf.: 5356 2862.

Mandagsture.
Botanikture i Nordvestsjælland
Hver mandag i sommerhalvåret fra sidst i april til først i september
Start på lokaliteten 18.30 - slut kl. 21.00.
Tilmeld dig til maillisten for oplysning om næste tur:
merete2gertz@gmail.com
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Bustur til Langeland og Ærø
Torsdag d. 1. juli til søndag d. 4. juli 2021
Det Sydfynske Øhav er et af verdens største druknede
istidslandskaber. Kun 6 km adskiller Ristinge hale på Langeland fra
Eriks hale på Ærø.
Der er sjældent mere end 3 km til kysten og begge øer er en mosaik
af marker, skove, bakker, moser, enge, klinter, stenrev, sylter, nor,
gadekær med masser af rig natur og visioner om en grøn ø.
I det såkaldte ”Storebæltsklima” trives varme- og tørkeelskende
plantearter. Dem møder vi på klinterne. Vi skal besøge naturskov, en
kystlagune, et ekstremrigkær, opleve de mange hatbakker, som er
særegne for Langeland, se Nordeuropas største medicinplanteanlæg
samt Skovsgård, som er ved at omlægge sine marker til vild natur
med kvæg, heste og grise.

Program for turen:
Torsdag d. 1. juli:
Kl. 8.00 afgang fra Spånnebæk 38 i Holbæk.
Troense, Valdemarslot, Rudkøbing Fredskov og Vejlerne.
Kl. 18.00 aftensmad.
Aften: Byvandring i Rudkøbing.
Fredag d. 2. juli:
Kl. 8.30 afgang fra hotellet
Ristinge Klint til Risting Hale, Tryggelev Nor, Medicinhaverne
Kl. 18.00 aftensmad
Lørdag d. 3. juli: (Ærø)
Kl. 9.30 afgang fra hotellet
Kl. 10.00 ÆrøXpressen sejler fra Rudkøbing til Marstal
Eriks Hale, Voderup Klint, Skjoldnæs Fyr
Kl. 18.10 ÆrøXpressen sejler retur til Rudkøbing
Kl. 19.00 ankomst Rudkøbing
Kl. 20.00 aftensmad

12

Søndag d. 4. juli:
Kl. 8.30 afgang fra hotellet
Longelse Bondegårdsskov, Fakkebjerg, Dovns Klint og Gulstav
mose.
Skovsgård, hvis tiden tillader det.
Kl. 19.00 tilbage i Holbæk (senest)
Mødested: Busgaragen, Spånnebæk 38 i Holbæk klokken 08.00. Her
kan man parkere bilen.
Opsamling: Jernbanevej 6 i Holbæk klokken 08.10.
Turledere: Eva Søndergaard, Merete Gertz og Ole Bennike
Gæstebotaniker: Henry Nielsen, botaniker, bosat på Langeland.
Påklædning: Efter vejret, godt fodtøj.
Medbring: Frokost og drikkevarer til den første dag. Husk tallerken,
bestik, kop/glas til feltfrokost.
Tilmelding fra den 30. april kl. 8.00 til den 15. maj til Eva
Søndergaard, e-mail: eva.soendergaard@gmail.com. Angiv venligst
hvor I står på bussen og oplys venligst telefonnummer. Tilmelding
gælder først når I har modtaget bekræftelse fra Eva.
Pris: 3.100 pr. person i dobbeltværelse *)
3.500 pr. person i enkeltværelse *)
Bemærk: Medlemmer af DN har gratis adgang til Skovsgård, så husk
medlemskort (findes på bagsiden af medlemsbladet)
Betaling: reg.nr. 1551, kontonummer 000 109 1573.
Speciel forplejning: Hvis der ønskes speciel forplejning (vegetar,
sukkersyge eller andet) oplys da dette ved tilmelding.
Kontaktpersoner: Eva Søndergaard, tlf.:29100039 og Merete Gertz,
tlf.: 2560 8529, merete2gertz@gmail.com.
*) Indregnet i prisen er:

•
•
•
•
•
•

Transport med Vipperød Bustrafik, inkl. broafgift på Storebælt
og færge Rudkøbing-Marstal t/r
Indkvartering på Hotel Rudkøbing Skudehavn
3 x morgenmad fredag, lørdag og søndag
3 x frokost som ’feltforplejning’ fredag, lørdag og søndag
3 x aftensmad torsdag, fredag og lørdag
Entré til Medicinhaverne og Skovsgård
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Blomstertur til Ejby Ådal
Lørdag den 31. juli 2021, kl. 14.00 - 17.00
Ejby Ådal er en af de lokaliteter, vores forening regelmæssigt
besøger. Området hører til en af Danmarks fineste botaniske
lokaliteter. Ejby Ådal er fredet. Ådalen er en dybt nedskåret dal som
er dannet af istidens vandmasser for ca. 15.000 år siden. Dalens
fugtige bund og de tørre skrænter græsses til stadighed af kreaturer,
hvilket har skabt ideelle forhold for lyselskende planter. Ejby Å løber
gennem dalen og er så ren at havørreder kan gyde her.
Mødested: P-plads for enden af Kyndeløse Strandvej.
Turleder: Søren Grøntved.
Påklædning: Efter vejret, gummistøvler for dem, der vil helt ned i den
våde del af ådalen.
Tilmelding senest den 26. juli til Vagn, vgotfredsen@hotmail.com
Du er først tilmeldt, når du har fået en tilbagemelding.
Kontaktperson: Vagn Gotfredsen, tlf.: 53 56 28 62.

Ejby Ådal

Grenet edderkopurt
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Blomster- og fugletur til Stold
Søndag den 22. august 2021, kl. 10.00 – 15.00
I 1934 indgik det daværende Krigsministerium en lejekontrakt med de
lokale lodsejere om benyttelse af Stold-halvøen som skydeområde. I
1949 blev arealet imidlertid eksproprieret af Krigsministeriet, og det
har siden været statsejet skydeterræn og ejes nu af
Forsvarsministeriet.
På det 29 ha store område er der udpeget syv naturtyper, nemlig:
Enebærklit, strandeng, grå/grøn klit, klithede, kalkoverdrev,
strandvold med enårig vegetation og strandvold med flerårig
vegetation. Specielt områderne med grå/grøn klit er vigtige på grund
af forekomsten af sjældne
plantearter, såsom Dansk
Astragel, Strandmandstro,
Lav Hindebæger, Blodrød
Storkenæb, Soløje, Rank
Forglemmigej, VårPotentil, Vårvikke,
Nikkende Kobjælde,
Plettet Kongepen og
Klyde
Nikkende Limurt, der alle
er lokalt sjældne.
Hertil kommer, at Stold er et vigtigt område for ynglende og rastende
fuglearter. Havterne og Klyde yngler i området, og om vinteren raster
Ederfugl, Sortand og Fløjlsand på havet. Stold er også et vigtigt
rasteområde for spættet sæl.
Mødested: P-plads ved Vesterlyng Strand (57,74633 N; 11,29321 Ø)
(P7WV+G7 Føllenslev).
Turledere: Blomster: Inge Schellerup og Vagn Gotfredsen, fugle: Ole
Bennike
Påklædning: Efter vejret og fortæring efter eget behov. Undervejs
finder vi et egnet sted til en fælles pause.
Tilmelding senest den 17. aug. til Vagn: vgotfredsen@hotmail.com
Du er først tilmeldt, når du har fået en tilbagemelding.
Kontaktperson: Vagn Gotfredsen, tlf.: 5356 2862.
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Mostur til Ulkerup Skov
Lørdag den 4. september 2021 kl. 10:00 – 14:00
Vi kender mest Ulkerup Skov for svampeture med Jens Folke, men
denne gang vil fokus være
på de mange forskellige
mosser, som skoven også
rummer. Biolog og
mosspecialist Irina
Goldberg vil fortælle om
mosserne og gøre os lidt
klogere på de forskellige
kendetegn på mosserne, så
husk lup og evt. poser til
indsamlet materiale.
Jomfrukapsel
Mødested: P-pladsen ved skovridergården Mantzhøj, Ulkerupvej 1
Turleder: Biolog Irina Goldberg
Påklædning: Fornuftigt fodtøj. Man behøver ikke gummistøvler, hvis
det holder tørt.
Medbring: Frokost og drikkevarer.
Vigtigt: Feltlup med mindst 10x forstørrelse. Har man lyst til at
indsamle noget materiale med hjem, er det bedst at
medbringe plasticposer, hvis man vil kigge på det hurtigt, eller
papirkuverter, hvis noget skal gemmes i længere tid.
Tilmelding senest den 30. august: til Eva,
eva.soendergaard@gmail.com
Kontaktperson: Eva Søndergaard, tlf.: 2910 0039.

Facebook
Følg os på www.facebook.com/naturhistorie
Her bringes billeder og historier fra vore ture. Her kan du også
selv bidrage med billeder, sjove oplevelser, eller anbefale gode
naturområder.
Ved at ”dele” og ”synes godt om” er du med til at udbrede
kendskabet til vores forening blandt dine fb-venner.
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Svampetur til Sonnerup Skov nær Sjællands Odde
Lørdag d. 18. september 2021, kl. 10.00 - 14.00
Sonnerup Skov er en dejlig skov både for botanik- og fuglefolk.
Vi håber, at vejret vil bidrage til en god svampesæson, så vi kan finde
forskellige Kantareller. Muligheden for at finde rørhatte skulle også
være til stede plus naturligvis mange andre spiselige eller ikkespiselige svampe.
Når vi har spist frokost, bliver svampene som sædvanlig lagt frem, vi
får sat navn på dem, og samtidig sikrer vi os, at det vi har med hjem i
kurven, også er spiseligt.
Mødested: P-pladsen ved Sonneruphus, Sonnerupvej 2, Nyk. Sj.
Kør fra motor-trafikvejen i Lumsås, fortsæt ad Oddenvejen mod
Nykøbing S. Efter ca. 2½ km drej til venstre ad Sonnerupvej mod
Sonnerup Skov. P-pladsen er til venstre for vejen lige før Sonneruphus.
Turleder: Jens Folke.
Kontaktperson: Vagn Gotfredsen, tlf.: 5356 2862.
Husk: Godt fodtøj og kurve/poser til svampene. Til dem der har lyst
— tag frokost og drikkevarer med.
Tilmelding: til Vagn: vgotfredsen@hotmail.com senest den 12. sep.

Stor trompetsvamp – alm. i
bunden af bøgeskoven sidst på
året

Tragtkantarel – ligner
visne blade
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Svampetur til Grevinge Skov
Lørdag den 2. oktober 2019, kl. 10.00 - 14.00
Tag hele familien med på sæsonens anden svampetur. Alle kan være
med, både store og små, og vi får en kyndig vejledning undervejs af
Jens Folke, der har svampediplom. Grevinge Skov er en af de
svampelokaliteter, vi ofte vender tilbage til, da der her er stor
sandsynlighed for at finde spændende svampe af enhver art. Af sikre
fund er der Foranderlig skælhat, Kejserchampignon og Kantareller.
Mon ikke tvi også finder mange andre svampe? Efter frokost bliver
svampene lagt frem, og Jens hjælper os med at få sat navne på og
sorteret, så vi kun har det spiselige med hjem.
Mødested: P-pladsen ved Grevinge Skov, Holte Huse, Odsherred.
I Herrestrup køres mod Egebjerg ad Østergade. Ca. 500m fremme
drejes til venstre ad Holtevej. Følg denne vej, selv om den undervejs
bliver markeret med "blind vej". Grevinge skov - og Holte Huse ligger
for enden af Holtevej.
Turleder: Jens Folke.
Kontaktperson: Vagn Gotfredsen, tlf.: 5356 2862.
Husk: Godt fodtøj og kurve/poser til svampene. Til dem der har lyst tag frokost og drikkevarer med.
Tilmelding: til Vagn: vgotfredsen@hotmail.com senest den 27. sep.

Fugletur i Vestsjælland
Lørdag den 30. oktober, kl. 10 – 15
Fra mødestedet kører vi i bil rundt i de flotte landskaber ved Tissø,
Lille Åmose og Skarresø. Der er mulighed for Rød Glente, Havørn og
andre arter rovfugle. Desuden er der mulighed for gæs, ænder,
svaner og ravne.
Mødested: P-pladsen over for Bromølle Kro.
Turleder: Ole Bennike.
Påklædning: Efter årstiden, godt fodtøj.
Medbring: Frokost, drikkevarer og kikkert.
Tilmelding: Ingen.
Kontaktperson: Ole Bennike, obe@geus.dk.
18

Referater af arrangementer
Oktober 2020 – Februar 2021
Svampetur til Kongsøre Skov
Lørdag den 3. oktober 2020.
16 af foreningens medlemmer stod klar på P-pladsen ved
Sandskredet i Kongsøre Skov. Det var årets anden og sidste
svampetur. Kongsøre Skov er kendt for at kunne ”levere” Almindelig
kantarel, Tragtkantarel og Stor trompetsvamp. Så forventningerne til
en god jagt var til stede.
Det blev ikke helt så godt som vi havde håbet; men efter
gennemgangen og kontrollen af det indsamlede, havde de fleste dog
lidt spiseligt med hjem i kurven.
Vagn
Fredning på Orø
Onsdag d. 18. november 2020
Carsten Lambrecht, formand for lokalafdelingen af Danmarks
Naturfredningsforening indledte aftenens foredrag med at forklare,
hvad fredninger generelt indebærer for naturen. Efter at være rundt
om kommunens fredede områder som Tempelkrogen, Holbæk
Fælled og Brorfelde gennemgik han den aktuelle fredning på
østkysten af Orø. Den er sat i værk for at forbedre de eksisterende
strandenge og bevare de sjældne planter som f.eks. Mygblomst. Ved
hjælp af kort over området kunne vi følge med i planerne med bl.a.
genetablering af vandhuller for Den Grønbrogede Tudse, anlæg af
vandrestier for naturelskere og naturpleje ved hjælp af
kvæggræsning. Så nu venter vi spændt på at komme til Orø og
udforske det nye naturområde, når det står færdigt.
Hanne
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Læg dyrene i seng i Københavns Zoologiske Have
Torsdag den 10. december 2020.
På denne lidt kedelige og regnfulde aften stod 18 af foreningens
medlemmer klar til at få en guidet tur i ZOO sammen med ZOO's
dygtige medarbejdere der skulle fortælle om livet i Haven siden 1859.
Vi blev modtager af 2 rigtig gode guider, delt op i to hold og så gik det
ellers ud i haven. Vi så bl.a. mageligt tilbagelænede pandaer, der
højlydt knækkede bambusgrene med tænderne, og vi var faktisk så
heldige at vi fik set begge pandaer. ZOO’s hantiger fik vi også at se.
En række af havens medarbejdere kunne ikke rigtig lide den, det var
et eller andet med dens øjne. Og som den sad der i mørket, lignede
den også det den er – et rigtig rovdyr.
Der blev også tid til nogle sjove tasmanske pungdjævle, søløver,
pingviner, giraffer, næsehorn og så den sødeste lille bitte
elefantunge. En tur ind i selve kænguruanlægget på spadseretur
sammen med kænguruerne nåede vi også. Jeg vidste ikke, at
kænguruer kan se så søde ud.
Oven i alt dette oplevede vi også en have der var pyntet fint op til jul
med tusindvis af lamper – næsten som at gå i Tivoli.
Vagn

Bustur til Skåne
Lørdag og søndag den 23. og 24. januar 2021
AFLYST
Årsmøde med generalforsamling 2021
Lørdag den 6. februar 2021
UDSAT
Foredrag om marsvin
Tirsdag den 23. februar 2021
AFLYST
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