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Formanden har ordet
Kære Naturven.
Foråret er på vej og med det et nyt program.
I sådant et program er der altid ”gamle kendinge”, og det er der
også i det program, du nu har i hænderne.
Vi skal ud og se floraen på Vesterlyng, foreningen har anmeldt et
par ture til De Vilde Blomsters Dag, vi skal stå og drikke the og
spise kage ved Det Store Theselskab i Holbæk Museums gård,
vi skal ud og se på fugle og hente gode spisesvampe i efterårets
skove.
Men der er selvfølgelig også ting vi aldrig eller sjældent gør i
programmet. I år skal vi bl.a. ud og samle urter for bagefter i
fællesskab at tilberede et måltid med de indsamlede planter som
nye og forfriskende ingredienser. Vi skal til Nekselø, og vi skal ud
og se på sten og så skal vi en tur til Vadehavet i slutningen af
sæsonen.
For de botanik-interesserede begynder ”Mandagsholdet”
mandag den 29. april kl. 18.00 med afgang fra P-pladsen ved
STARK og fortsætter hver mandag frem til september.
Jeg håber at se rigtig mange af jer til dette halvårs
arrangementer, og jeg ønsker jer alle en rigtig god sommer.
Vagn.

NVNF

Besøg vores hjemmeside www.nvnf.dk
-og få de seneste nyheder og se billeder fra vore mange ture.
Referat fra årsmøde og generalforsamling samt formandens
beretning finder du også på hjemmesiden.
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Program
Maj 2019 – Oktober 2019
Eskebjerg Vesterlyng
Fredag den 17. maj 2019, kl. 10 – 13
Eskebjerg Vesterlyng rummer en meget varieret natur.
Her indgår enebærkrat og lyng i en mosaik med fugtige
lavninger, klitter, urterige overdrev og strandeng.
Gennem århundreder er Vesterlyng blevet bevaret som et fælles
græsningsareal for Lynglaugets medlemmer, så også i dag
græsser dyrene frit på hele Vesterlyng.
Vesterlyng er den største sammenhængende hede på Sjælland.
Mødested:
P-pladsen indenfor Eskebjergleddet ved vejen til Mareskoven.
Turleder: Inge Schellerup og Vagn Gotfredsen
Tilmelding: Ingen
Kontaktperson: Vagn Gotfredsen, mobil 53 56 28 62

Spis de vilde urter

Sanketur med efterfølgende middag
Lørdag d. 25. maj 2019, kl. 13 - ca. 21
Turen starter ved "Vraget" i Odsherred, hvor vi fordeler os i to
grupper. Den ene gruppe går ud på stranden, den anden op i
bakkerne for at samle spiselige planter og urter til den fælles
aftensmad med flere retter. Efter endt høst, tager vi hjem til Jens
Folke i Arnakke, hvor han har været så venlig at lægge køkken til
vores videre kulinariske udfoldelser. Her er det tanken, at vi under Jens´ kyndige vejledning - skal lave en middag, hvor de
indhøstede urter indgår.
Pris: 200.- kr. pr. person (til supplerende madindkøb).
Tilmelding: Bindende tilmelding til Hanne Gelting, e-mail:
hannegelting@gmail.com senest d. 16. maj. Efter at have fået
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besked, om der stadig er ledig plads, indbetales beløbet 200 kr.
til Jens Folke på kontoen: 2411 6875933327. Begrænset antal
pladser - "først til mølle".
Husk navn og tlf. nr. /mailadresse ved tilmelding.
Mødested: P-pladsen ved badestedet "Vraget", Vindekilde
Strandvej, Odsherred
Turleder: Jens Folke
Husk: Poser eller kurve til urter og evt. eftermiddagskaffe
Kontaktperson: Hanne Gelting, tlf. 2945 6110
På næste bestyrelsesmøde i maj, skal vi diskutere
dette blads fremtid.
Skal vi fortsætte bladet i dets nuværende form eller udelukkende
satse på de digitale platforme, hjemmeside og facebook?
Eller skal vi forsøge os med noget imellem disse yderpunkter ?
Skal vi udelade referater og kun udsende program i oversigtsform ?
Hvad mener du vi skal gøre ?
Send din tilkendegivelse til redaktøren eller sig hvad du synes til et
af bestyrelsens medlemmer inden 10.maj

De Vilde Blomsters dag
Søndag den 16. juni 2019
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 og der er ingen tilmelding til turene.
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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.
Udby Vig kl. 14 – 16
Engene ved Udby Vig rummer relativt store rigkærsarealer af
stor kvalitet samt en række små sure overdrev også af god
artstilstand. Når det gælder floraen på engområder er det først
og fremmest de mange sjældne orkideer, der stjæler billedet. Her
vokser ni forskellige arter og yderligere tre har været registreret i
området for ikke så længe siden. Flere af områdets orkideer er
sjældne. Det gælder fx langakset trådspore, som ved Udby Vig
har et af sine sidste voksesteder i landet.
I Hønsehals er visse områder erklæret naturskov. Det betyder, at
træerne får lov til at dø og falde af sig selv til stor glæde for bl.a.
svampe og insekter. Desuden betyder overgangen til naturnær
skovdrift, at skoven i langt højere grad får lov til at så og passe
sig selv. Det betyder mere undervegetation. Man taler om en
skov i flere etager i stedet for de mere traditionelle søjlehaller
med bøgetræer. Et mindre areal ved Hønsehals Skov har
karakter af kalkoverdrev.
Praktisk fodtøj anbefales – evt. gummistøvler.
Mødested: P – plads i skovkant for enden af Hønsehalsvej.
Turledere: Thomas Brønholm.
Kontaktperson: Vagn Gotfredsen, tlf.: 5356 2862.
6
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Tur til Nekselø
Lørdag den 29. juni, kl. 9 – 17
Vi forsøgte at gennemføre en tur til Nekselø i 2018, men
Nekselø-færgen sejlede til Sejerø, idet Sejerø-færgen var på
værft. Men vi forsøger igen i 2019. Hele Nekselø blev fredet
allerede i 1951, især på grund af de flotte landskaber. Fra
havnen på Nekselø går vi en rundtur og kommer ud til de flotte
klinter på øens vestside. Færgen sejler fra Havnsø om
formiddagen. Ved redaktionens afslutning var sejlplanen ikke
klar, nærmere information følger senere via mail til de tilmeldte.
Mødested: P-pladsen ved havnen, Havnevej i Havnsø.
Turleder: Ole Bennike.
Påklædning: Efter årstiden, godt fodtøj.
Medbring: Kikkert, lup, mad, drikke og penge til færgen.
Tilmelding til Ole Bennike, e-mail obe@geus.dk, i perioden 1-10
maj. Max antal deltagere: 25.
Kontaktperson: Ole Bennike, e-mail obe@geus.dk

Tur til Vejrhøj og Diesbjerg i Odsherred
Lørdag den 20. juli, kl. 10 - 15
Odsherredbuerne blev skabt under sidste istid, af gletschere der
buldozede sedimenter fra lavningerne mod øst op i bakkerne. I
klart vejr er der en storslået udsigt fra Vejrhøj, der er det højeste
punkt i Nordvestsjælland. Der er en varieret flora i området, der
er en del af Geopark Odsherred.
Mødested: P-pladsen syd for Vejrhøj, ved Kolåsvej 7.
Turleder: Botaniker Per Hartvig.
Påklædning: Efter vejret, godt fodtøj.
Medbring: Mad, drikke og lup.
Tilmelding: Ingen.
Kontaktperson: Ole Bennike, tlf. 5118 0307.
7
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Vandreklitten på Vesterlyng
Søndag den 4. august 2019 kl. 10 - 15
Vi vil se på Vesterlyng med geologiske øjne. Vi mødes på Pplads 6. Turen går gennem vandreklit, forbi gravhøje og
langdysse. På stranden søger vi efter ledeblokke. Turen afsluttes
med et besøg i Stenklubbens hus i Mørkøv, hvor der serveres
kaffe og vi kigger på deres stensamling.
Mødested: P-plads 6, Vesterlyng
Turledere: Else Eriksen m.fl. fra Nordvestsjællands Stenklub
Medbring: frokost og drikkevarer
Kontaktperson: Merete Gertz, tlf. 25 60 85 29

Det Store Theselskab
Søndag den 1. september 2019, kl. 12 – 15
Traditionen tro deltager foreningen i Holbæk Museums
arrangement ”Det store The-selskab”, der afholdes i museets
gård. Sammen med andre lokale foreninger får vi lejlighed til at
vise, via den stand vi har i museets gård, hvad foreningen står
for, og hvilke aktiviteter vi gennemfører i foreningen.
Der opkræves en entre til arrangementet, men deri er inkluderet
the ad libitum og kage ved de mange foreningers stande.
Mødested: Holbæk Museum.
Turleder: Medlemmer af foreningen.
Kontaktperson: Vagn Gotfredsen, tlf.: 53 56 28 62
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Frøavl i Mosemark Skov
Lørdag den 7. september 2019, Kl. 10 – 13
Mosemark skov er på 53,7 ha. og er en del af Skov- og
Naturstyrelsens frøavls program, som er med til at forsyne det
danske skovbrug med frø og planter, producere genetisk skovfrø
og bevare træers og buskes genetiske ressourcer.
Alt dette vil vores guide Flemming Jørgensen fortælle mere om,
imens vi går de ca. 3,5 km ad vandrerstien der fører os forbi
Bøgebjerg, et højt punkt hvor vi kan se til Holbæk, udover
Lammefjorden og Tuse Næs.
Mødested: Løserupvej, 4300 Holbæk, første P-plads på venstre
hånd efter Udby
Guide: Flemming Jørgensen
Tilmelding: ingen
Kontaktperson: Dorrit Jensen tlf.: 6128 0189
Bemærkninger: medbring gerne frokost/drikkevarer

Svampetur til Kongsøre Skov
Søndag den 15. september 2019, kl. 10.00 - 14.00
Vi håber, at vejret har bidraget til en god svampesæson, så vi
kan finde Alm. kantarel, Tragtkantarel og Stor trompetsvamp.
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 Sandskredet. P – pladsen ligger for
enden af Sandskredsvej.
Turleder: Jens Folke.
Påklædning: Husk fornuftigt fodtøj og kurve/poser til
svampene. Til dem der har lyst - tag frokost og drikkevarer med.
Tilmelding: Til Vagn: vgotfredsen@hotmail.com senest 8. sept.
Kontaktperson: Vagn Gotfredsen, tlf.: 53 56 28 62.
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Bustur til Vadehavet
Torsdag den 3. til søndag den 6. oktober
Vadehavet er verdens største sammenhængende
tidevandsområde, og det rummer en overvældende rigdom og
mangfoldighed af liv. Den tyske og hollandske del af Vadehavet
blev udpeget af UNESCO som Verdensarv i 2009 og i 2014
udvidet med den danske del. Store mængder fugle raster i
Vadehavet under trækket sydpå, og hvis vi er heldige kan vi
opleve store flokke af vadefugle, andefugle og gåsefugle.
Desuden er der mulighed for rovfugle. Vi skal bl.a. besøge
lokaliteterne Sneum Digesø, Mandø, Margrethe Kog og HaukeHaien Koog samt Vadehavscentret.
Program for turen
Torsdag den 3. oktober kl. 07.30 afgang fra Holbæk. Første stop
Sneum Digesø, ca. 11-13. Dernæst Vadehavscentret ca. 14-16.
Kig over til Mandø. 19.00 aftensmad.
Fredag den 4. oktober Kl. 08.00 afgang fra Hohenwarte. Rømø
dæmningen. 10.30 til ca. 15.00 Mandø. 16.30 til 19.30 sort sol
tur ved Mette Hannemose fra Tønder. 19.30 aftensmad.
Lørdag den 5. oktober Kl. 08.00 afgang fra Hohenwarte. Tur til
Hauke-Haien Koog, Bottschlotter See og Hamburger Hallig i
Tyskland. Kl. 19.00 aftensmad.
Søndag den 6. oktober Kl. 08.00 afgang fra Hohenwarte. Tur til
Margrethe Kog og Rickelsbüller Kog. Tilbage i Holbæk ca.
klokken 18.00.
Turen koster 3300 kroner pr. person i dobbeltværelse med toilet,
3150 kroner i dobbeltværelse uden toilet og 3400 i enkeltværelse
uden toilet.
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Indregnet i prisen er:
• transport med Vipperød Bustrafik, herunder krydsning af
Storebælt
• indkvartering på Hohenwarte ca. 2 km nord for grænsen
• 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 Vadehavscentret
• sort sol tur med lokal guide
• transport med Mandøbussen
Mødested: Busgaragen, Spånnebæk 38 i Holbæk klokken
07.15. Her kan man parkere bilen.
Opsamling 1: Jernbanevej 6 i Holbæk klokken 07:45.
Opsamling 2: Storebæltsvej 60, ved Q8 tankstationen klokken
ca. 8.45
Turledere: Ole Bennike og Birger Prehn.
Påklædning: Efter vejret, godt fodtøj.
Medbring: Pas, blåt sygesikringsbevis, kikkert, frokost til torsdag
og drikkevarer til aftensmad. Der kan ikke købes drikkevarer på
Hohenwarte.
Tilmelding til Dorrit Jensen, dorrit@kirkov.dk, i perioden 15. april
til 15. maj. Angiv hvor I står på bussen. Betaling: Efter
bekræftelse på at der er plads overføres penge til
registreringsnummer 1551, kontonummer 000 109 1573.
Speciel forplejning: Hvis der ønskes speciel forplejning (vegetar,
sukkersyge eller andet), da oplys om dette ved tilmelding.
Kontaktpersoner: Birger Prehn, tlf. 2971 3008 og Ole Bennike,
tlf. 5118 0307.
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 ”venner
11
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Svampetur til Grevinge Skov
Lørdag den 12. 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 et 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, vi 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
Husk: Godt fodtøj og kurve/poser til svampene.
Til dem der har lyst - tag frokost og drikkevarer med.
Tilmelding: Til Vagn: vgotfredsenhotmail.com senest 5. okt.
Kontaktperson: Vagn Gotfredsen, tlf.: 53 56 28 62.

Fugletur i Vestsjælland
Lørdag den 26. 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 forskellige
rovfugle og vi håber på at se Rød glente, Havørn og andre arter.
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, tlf. 5118 0307
12
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Referater af arrangementer
Oktober 2018 – Marts 2019
Svampetur Ulkerup d. 20. okt. 2018
I år skulle vi prøve, hvordan det var at besøge samme lokalitet
på begge årets svampeture.
Begyndende løvfald betød, at det stort set var slut med
rørhattene. Et enkelt pragteksemplar af Punktstokket indigorørhat blev fundet.
Honningsvampene var dominerende i antal, og her fandt vi 3
arter: Mørk- Køllestokket- og Ægte honningsvamp.
Af andre svampe kan nævnes: Rødmende- og Kugleknoldetfluesvamp, Spanskgrøn bredblad, Skade-blækhat, Tåge-tragthat,
Broget mælkehat og Løghat.
Efter endt jagt i skovbunden samledes vi i Ulkerup Landsby til
vores medbragte frokost. Bagefter gennemgik Jens de fundne
svampe og kom med ideer til tilberedning.
I forhold til sidste tur for en måned siden og den tur, vi havde
samme tid og sted sidste år, var udbyttet lille. Men alle havde en
fin tur i efterårsskoven med kyndig vejledning. Tak for det, Jens!
Vi var 12 deltagere incl. et barn.
Inge

13

13

Fugletur i Vestsjælland
Lørdag den 22. september 2018
Vejrudsigten lød på blæst og byger, men alligevel var vi 23 folk
der stod klar klokken 10 på p-pladsen overfor Bromølle Kro – til
sol og blæst. Vi kørte først til Skarresø – skarvernes sø. Der var
ganske rigtigt Skarver, mange Toppede lappedykkere,
Fiskehejre og Grågæs. En ung Havørn viste sig kortvarigt. Der er
i år fløjet to unger fra reden. Skarresø var det første sted i
Norvestsjælland hvor Havørn begyndte at yngle efter arten
genindvandrede til Danmark i 2003. Vi så også en Vandrefalk i
det fjerne, en Rød glente, enkelte Ravne og som det mest
overraskende en Sølvhejre.
Vi fortsatte gennem de flotte landskaber til Lille Åmose hvor vi så
to gamle Havørne, Tårnfalk, Musvåge, Spurvehøg samt
Krumhals, der hører hjemme i rublad-familien. Og ru blade har
den, samt et krumt kronrør.
Ved Fugledegård begyndte vi med frokosten, som vi indtog til en
kraftig men kortvarig byge. Ved bredden af søen så vi Grågås,
Knarand, en stor flok Viber, en Rørhøg, endnu en Sølvhejre og
ikke mindst en fin Fiskeørn.
Ved sydenden af Tissø så vi endnu en Havørn, endnu en
Rørhøg, en Spurvehøg, masser af Viber, en Brushøne,
Krikænder, Canadagæs og en stor flok Tornirisk. De fleste
deltagere forlod selskabet, men fire af os oplevede en flok Røde
glenter på vejen tilbage til Bromølle.
Ole
Længst mod nordøst i Tyskland i delstaten MecklenburgVorpommern ligger nationalparken Vorpommersche
Boddenlandschaft som et helt enestående landskab med klinter og
klitter, kystlaguner og strandsøer. Sit navn har nationalparken fået
fra ordet "Bodden" – betegnelsen for de flade bugter, der er adskilt
fra Østersøen, og hvor salt- og ferskvand blandes.
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Tur til Rügen
Torsdag den 4. til søndag den 7. oktober 2018
Vi var 33 personer der satte kursen mod Rügen. Foreningen har
kun besøgt øen en enkelt gang tidligere, i april 1990 – så det var
på tide at vende tilbage. I 1990 kørte Jan også bussen.
Undervejs mod Gedser havde vi et par små byger, men ellers
var turen begunstiget af fint vejr. Nær Gedser rastede to små
flokke Knortegæs på havet, og kort før ankomsten til færgelejet i
Rostock passerede vi en lille ø på bagbords side. Øen er
desværre blevet mere og mere tilgroet de senere år, men der
sad to Havørne på store sten. I Rostock var der store flokke
Bogfinker iblandet enkelte Kvækerfinker. Umiddelbart efter vi
kom ud af Rostock mødte vi de første Traner, der gik på en
mark, og snart efter kom vi forbi flere flokke. Vi gjorde et kort
stop ved Gelbe Sande for at strække benene og en lille skovtur
gav Spætmejse, Fuglekonge, Sumpmejse, Ravn, Kærsvinemælk, Rabarberhat og store bestande af Ørnebregner.
Ved Günzersee besøgte vi Kranorama, et flot fugletårn opført i
lærketræ. Her bliver Tranerne fodrede med majs, og der var flere
tusinde fugle – et flot syn. Og herligt at høre deres
trompeterende kald. Det var dejligt at se at der var masser af
unge Traner med brunt hoved, arten har tydeligvis haft god
ynglesucces i 2018. Birger kunne berette, at DOF netop havde
udsendt en nyhed om at der i 2018 har ynglet nær ved 500 par
traner i Danmark, så bestanden tordner frem. For 40 år siden var
der kun nogle enkelte ynglepar i Danmark. Udover Traner
noterede vi Grågæs, 10 Sølvhejrer, Fiskehejre, Krikand og
Pibeand ved Günzersee. Da vi havde set os mætte på Tranerne
fik vi hjemmebagt kage – tak til Else-Marie! Vi fortsatte til
Parkhotel i Bergen og klokken 19 var der overdådig buffet. Jeg
tror vi alle sov godt efter en lang dag.
Fredag startede vi med at synge fødselsdagssang for Ingrid, det
glemte vi dagen før. Men ellers begyndte vi dagen med at
udforske Nonnensee lige nord for Bergen. Vi blev modtaget af en
Sølvhejre og to gamle Havørne; sandelig en god start på dagen.
I søen lå der store flokke Knarænder, desuden var der
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Pibeænder, Krikænder og enkelte Skeænder samt Toppet og
Lille lappedykker og en ung Rovterne fouragerede over søen. Vi
gik langs østsiden af søen mod nord til et fint fugletårn. Så endnu
en Havørn, denne gang en ung fugl samt en Rød glente. Enkelte
deltagere var heldige at spotte en ung Vandrefalk, der strøg forbi
i stor fart.
Turen gik videre til øen Ummanz. Vi holdt kaffepause på
vestsiden af øen, ved en stor flok Sanglærker. En Havørn kom
forbi og i grøftekanten fandt vi Rundbladet Katost. Inden frokost
gik vi ned til kysten på østsiden af øen, turen gav fire
Skægmejser, Bynkefugl, Sortstrubet bynkefugl, Rørspurv,
Gulspurv, Canadagås, Rød glente, en stor flok Hjejler og en stor
flok Pibeænder der peb. Efter flot frokost – stor tak Inge og
Dorrit! havde vi sidste stop på Ummanz. Her så vi en ung
Rørhøg og endnu en Havørn.
Turen fortsatte til Prora, et 4½ km langt bygningskompleks,
bygget mellem 1936 og 1939 og planlagt til at huse 20.000
feriegæster. Vi besøgte dokumentationscentret – lidt
uoverskueligt med masser af tekst. Interessant men også trist.
Ved stranden fandt vi Filtet hestehov og ved bygningerne var der
Husrødstjert.
Lørdag vågnede vi op til sol, varme og svag vind.
Turen gik først til nordspidsen af Rügen til kap Arkona med den
berømte borg. På vejen præsenterede Bjarne os kompetent for
de dele af Saxos Danmarkshistorie fra 1185, der handler om
vendernes hedenske skikke, om borgen og danskernes
ødelæggelse af den. Saxos latinske tekst er svær og svulstig –
dette godt gengivet i den nudanske udgave. Selve stedet
skuffede vist de fleste. Der var få historiske spor – nåh ja,
danskerne havde jo også lagt borgen øde! Men til overflod med
turistgejl, souvenirboder og høj musik. En enkelt planche på
stedet og en moderne Svantevit-statue var de mest informative
bidrag. Hvis man spadserede sydpå langs kysten kunne man
dog fra nogen afstand ane et lille stykke vold ude på
nordspidsen. Men vejret og naturen denne flotte efterårsdag nød
vist de fleste af os.
Næste stop var nationalpark Jasmund – et Verdensarvområde
på skrivekridt med bøgeskov ud til kysten – meget lig Møns klint.
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Her har man fundet så mange som 22 orkidearter. Der var en fin
udstilling som beskrev stedets og skovens unikke natur. Ved den
flotte Königsstuhl fik to heldige deltagere pludselig dagens
fugleoplevelse, da en Sortspætte fløj lige forbi deres næser,
mens de stod og skuede ud over den blå Østersø. Andre
observerede fugle på disse kanter var Ederfugl, Bjergvipstjert,
Mudderklire, Gråstrubet lappedykker, Tårnfalk og Ravn.
Ved dagens sidste fuglested i et lavvandet ”Boddenlandschaft”
så vi Sølvhejre, Spidsand, Skeand, Alm. ryle, Hvidklire,
Knopsvaner og fire Havørne. Den ene var i gang med at spise en
Knopsvane, mens en subadult ørn med gulligt næb og en ung
fugl med sort næb pænt stod i kø og ventede på, at det skulle
blive deres tur. Bysvale, Gærdesmutte og Kvækerfinker så vi i
skoven.
Foreningen gav øl og vin til aftensmaden, og med fælles aftente
og -kaffe i foyeren i en stor rundkreds – blev det en sjov og
hyggelig afslutning på vores sidste aften.
Søndag skulle vi hjem, men vi havde dog tid til at besøge
Kranorama ved Günzersee igen. Vi havde set mange Traner fra
bussen undervejs på Rügen, men var ikke blevet mætte. Det var
dejligt igen at opleve Tranerne på nært hold og lytte til deres
flotte kald. Denne gang var der også en del Blisgæs, dels gamle
fugle med blis og dels ungfugle uden blis. Turen gik videre til
halvøen Zingst med flere Havørne, Røde glenter og Rørhøg. I alt
så vi 18 Havørne på turen, fantastisk som denne art er gået frem
de seneste årtier. På Zingst fandt vi et sted med Kongebregner
som voldte noget besvær at identificere; i vegetativ tilstand
minder den om en prydbusk, men den øverste del af de
sporehus-bærende skud er meget smalle og helt dækket af
sporehuse. Efter endnu en dejlig frokost satte vi kursen mod
Rostock. Der var lange køer, men vi nåede færgen. Over
Femern Bælt og Falster mødte vi flokke af Bramgæs, der trak
mod vest – det blev turens sidste art. Vi nåede i alt 86 arter, og
Inge blev den heldige vinder af fuglekonkurrencen. Meget fortjent
efter hendes arbejde med at bage kager og lave mad. Tak til alle
for godt selskab og tak til Birger, der fandt et dejligt hotel med
flotte buffeter morgen og aften.
Ole og Merete
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Krybdyr og padder
Onsdag d. 7. november 2018
Hvad skal man lave en sur aften/nat med halvdårligt vejr? Man
tager ud i naturen med pandelampe, kamera og tålmodighed og
kigger på krybdyr og padder, hvilket herpetologen Henrik
Brinksøe har gjort i mange år. Denne aften fortalte han veloplagt
om Sjællands padder og krybdyr, ledsaget af utroligt flotte fotos..
Her er et klip fra aftenen: Salamanderen parrer sig i vandet,
resten af tiden lever den på land. Klokkefrøen har giftige vorter
på ryggen. Den er totalfredet - findes bl.a. på Nekselø og
Røsnæs. Den Grønne Frø kan bevæge sig op til 5 km over land
for at komme til et egnet vandhul. Grønbroget Tudse på Sprogø
får indsat chips for at man kan registrere den og følge dens
færden. Skovfirben føder levende unger, mens Markfirben
lægger æg. Hugorme har ikke altid zigzagstriber!
Det var en rigtig spændende aften, hvor vi alle blev meget
klogere på disse små dyrs verden.
Hanne
Padder er dyr med tynd, blød og fugtig hud. De yngler i
ferskvand, hvor æggene klækkes og larverne ånder med gæller.
De voksne lever på land og ånder med lunger. De er exotherme,
dvs. at deres kropstemperatur svinger med omgivelsernes. Der
findes 14 arter af padder i Danmark. Heraf er de 8 såkaldte bilag
IV-arter
Krybdyr, er dyr med tyk, tør og skællet hud. De lever og yngler
på land. Deres æg har en hård skal, der beskytter mod udtørring.
Nogle føder levende unger. Der lever 5 arter af krybdyr i
Danmark. Heraf er Mark-firbenet en bilag-IV-art.
Alle krybdyr og padder er fredede i Danmark.
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Fugletur i Midtsjælland
Søndag den 25. november 2018
Vi var 18 folk i vinterdragt der mødtes ved Høm Mølle lidt syd for
Ringsted, på en kølig dag. Ved Ringsted Å så vi en Vandstær
fint, og desuden så vi Halemejse og Spætmejse i området ved
den tidligere vandmølle. Vi fortsatte til Hagbards Høj med flot
udsigt over Susåens dal. Ved ankomsten var der en flok
Sjaggere, og senere kom en Fjeldvåge forbi. På højen noterede
vi Hedelyng, der er sjælden på egnen, og syd for Susåen kunne
vi se Vrangstrup Kirke, der er en af de mindste kirker i Danmark.
Hagbards Høj er en gravhøj fra Bronzealderen, den er opkaldt
efter den norske prins Hagbard der ifølge sagnet blev hængt her.
Vi fortsatte til Store Bøgeskov der ejes af Sorø Akademi; her
spiste vi frokost. Vi gik gennem skoven ned til bredden af
Gyrstinge Sø hvor der for nyligt er bygget et flot fugletårn. Søen
ejedes tidligere af Københavns Kommune der brugte vandet til
drikkevand; i den forbindelse var vandspejlet hævet 2,7 m over
det naturlige niveau. I dag ejes søen af Ringsted Kommune og
vandspejlet er ført tilbage til det oprindelige niveau. Tårnet er
bygget på tidligere søbund. Ved bredden af søen var der talrige
skaller af Vandremusling, som første gang blev fundet i Danmark
i 1843. Der var et rigt liv på søen med masser af Skarver,
Toppede lappedykkere og Grågæs. Af andefugle noterede vi
Gråand, Pibeand, Krikand, Hvinand, Troldand, Taffeland og Stor
skallesluger. Før i tiden ansås Taffeland for at være en særligt
velsmagende fugl – lige til et veldækket taffel. En flot Fjeldvåge
foretog opvisning over vores hoveder, og imens landede en flok
Bramgæs på søen. Men det mest spændende, var et par
Havørne, hvoraf den ene fangede en fisk. Vi gik videre til kilden
og undervejs mødte vi en Ravn og en bevoksning af Skavgræs,
som er en art padderok. Ved kilden er der en lille stråtækt
bindingsværkpavillon, der tidligere har fungeret som
undervisningslokale for akademisterne, der fik undervisning i
skovdyrkning. Bygningen er meget lille; den har tidligere været
dobbelt så lang som i dag.
Ole og Henning
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Ålegræsbede og havets kul
Onsdag den 9. januar 2019
På en kold og blæsende aften i januar var vi 50 personer, der
mødte op for at høre Marianne Holmer, professor ved Syddansk
Universitet, fortælle om havets kul, ålegræs, som hun forsker i.
Marianne har igennem 27 år rejst i 13 lande og på 7 forskellige
kontinenter for at studere de forskellige havbunde, vindforhold
m.m..
Vi ved alle sammen, at kuldioxidindholdet i vores atmosfære er
steget meget, og at det giver klimaforandringer. Derfor var det
spændende at høre Mariannes bud på, hvordan vandplanter kan
gavne klimaet og bevare biodiversiteten i havet. Ålegræs kan
binde enorme mængder CO2. I vores farvande har vi to slags
havgræsser, bl.a. Zostera marina, som yder et særligt stort
bidrag til lagring af CO2 på havbunden. De er i stand til at
akkumulere såkaldt ”blåt kul”, som det kaldes af fagfolk.
Havgræsser begraver mere kulstof pr. areal end skove på land.
På lavere vanddybder er plantevækster som ålegræs og tang
livsnødvendige som skjulested for fiskeyngel og andre mindre
dyr. Tang kan desuden bruges til tagmateriale, mad, cremer
m.m.
I 2016 påviste Marianne sammen med en forskerkollega, at
ålegræs ét bestemt sted ved Fyn har et optag og lagring af CO2,
der er større, end hvad der er målt noget andet sted i verden for
ålegræs.
Jeg vil slutte af med at takke Marianne for et fantastisk og
lærerigt foredrag, fyldt med diagrammer, som hver og ét på
forskellig måde beskrev tilstanden i vores farvande.
Der er stadigvæk masser af områder at forske i: Vandmiljø,
lysforhold, bølger, vind, opvarmning af havene, såning og
udplantning af ålegræs, genplantningsforsøg m.m..
Der er al mulig grund til at følge denne spændende forskning
fremover.
Dorrit
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Fugletur til Skåne
Den 26. og 27. januar 2019
Vejret på denne vintertur til Skåne var ikke det bedste, men det
var dejligt at gense de flotte landskaber. Om lørdagen havde vi
stille vejr med snebyger og temperaturer omkring frysepunktet.
Natten mellem lørdag og søndag havde det sneet, og træerne
var forsynet med et fint lag sne, men ellers var søndag præget af
tøvejr, regn og dårlig sigt. Fra broen så vi de første fugle i form af
Skarver på Peberholm, samt Sølvmåger og Svartbage, og
dermed var fuglekonkurrencen i gang. Første stop var ved
Börringesjön, hvor vi plejer at se de første Havørne, men i år
blev det kun til nogle Røde glenter. Søen var som alle søerne i
Skåne helt isdækket. Vi fortsatte forbi Havgårdssjön mod
Näsbyholmsjön. Undervejs mødte vi nogle fuglefolk der kiggede
på en lille gruppe træer. Vi stoppede og spurgte, hvad de havde
fået øje på, og svaret var: en Kejserørn. En Kejserørn har netop
denne vinter huseret i Skåne, men den har flyttet en del rundt, og
vi turde ikke håbe på at få den at se. Men minsandten om den
ikke sad i toppen af en rødgran. Kejserørn yngler i den
sydøstlige del af Europa og i Asien, og den er en meget sjælden
gæst i Skåne, så det var virkelig et scoop at vi fik den på listen.
For de fleste af turens deltagere var det første gang de så denne
art.
Ved Näsbyholmsjön så vi turens første Havørn og desuden et
par Gravænder. Vi fortsatte direkte til Fyledalen, der er det
bedste sted i Skåne for Kongeørne. Første stop var i den
sydøstlige del af dalen, her så vi enkelte Røde glenter, og
undervejs på gåtur til bussen der var kørt i forvejen mødte vi en
flok småfugle med Spætmejser, Halemejser, Træløber og
Fuglekonger. Desuden var der en Sortspætte nær bussen. Vi
kørte videre til Eriksdal, men her var næsten helt fugletomt og vi
sluttede ved Tågra i dalens nordvestlige del. Her lykkedes det
endelig at spotte to Kongeørne i en højspændingsmast. Vi
sluttede ved Karups Enge og kørte derefter ad diverse omveje til
det hyggelige vandrerhjem i Tranås, og efter Kalkun samt kaffe
og kage blev der tid til hygge inden vi godt trætte gik til køjs.
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Efter morgenmad (frukost på svensk) og smøring af
madpakker kørte vi afsted mod Tosteberga i nord-vest Skåne.
Undervejs mødte vi en flok Canadagæs – den eneste gåseart vi
manglede på listen, idet vi havde set både Grågås, Sædgås,
Blisgås og Bramgås om lørdagen. Ved Tosteberga var det
blæsende med regn, men vi kunne dog se omkring 8 Havørne på
et skær. Når de gik på vingerne blev de blæst afsted med rask
fart. Der var desuden Stor skallesluger og Lille skallesluger på
havet.
Ved Forsaka vandfaldet nær Degeberga var der en fin
Vandstær, som en tid sad foran vandfaldet – det så meget
dramatisk ud. Vi kørte atter ned i Fyledalen, men sigtbarheden
var meget ringe, og det blev kun til enkelte Røde glenter,
Sangsvaner og en Sortspætte. Vi fortsatte til Blentarp; et stort
område med fyrreskov øst for Sövdesjön, hvor vi håbede på at
se skovfugle. De glimrede dog ved deres fravær, men vi så dog
et glimt af en Havørn og kom således op på ca. 10 Havørne for
turen.
Af pattedyr noterede vi Hare, Rådyr, Dådyr, Odder,
Vildsvin og Elg – de sidste tre arter blev dog kun set af enkelte
deltagere. Vi nåede i alt 54 fuglearter, hvilket ikke var så dårligt i
betragtning af vejrliget. Tak til alle for godt selskab.
Ole

Bilag IV-arter.
Er arter af dyr, fugle og planter, der er beskyttet af EU´s
naturbeskyttelsesdirektiver.
Der er således forbud mod at ødelægge yngle-, raste- og
leveområder, forbud mod forstyrrelser på disse steder og
forbud mod at fjerne eller ødelægge æg og reder.
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Den sjældne birkemus og andre danske mus
Torsdag den 7. februar 2019
Aftenens tema dækkede over et utrolig stort emne, som nok for
de fleste var ret ukendt, men biolog Julie Dahl Møller gjorde sit til
at de 35 fremmødte blev klogere på mus.
Julie fortalte, at der i Danmark findes 17 arter af mus, som i bund
og grund er meget forskellige, blandt andet kom hun ind på
Dværgspidsmusen. Den er den mindste af vores mus og vejer
kun 2 til 6 gram. Den lever af insekter. Den oplagrer ikke fedt og
skrumper om vinteren. Den er meget aggressiv og forsvarer sit
territorium med skrig og kamp. Den får op til 3 kuld unger og
lever højst 1 1/2 år. Dværgspidsmusens fjender er Slørugle,
Grævling og Ræv.
Ægte mus kendes på deres store øjne og store ører, det er
blandt andet: Hus-, Dværg-, Skov-, og Halsbåndsmusen. Til
denne gruppe af gnavere hører også Rotter.
Undervejs viste Julie billeder af mus og deres tandsæt. Uglegylp
fortæller noget om, hvad musene lever af.
Efter pausen fortalte Julie om sit speciale og hjertebarn, nemlig
Birkemusen. Den blev beskrevet på baggrund af et fund i 1779
fra Sibirien, Rusland ved flodslette med birketræer, deraf navnet.
Den har en sort rygstribe og vejer 5 til 16 gram. Den kan blive op
til 7,5 cm lang med en hale som er 1 1/2 gang længere. Den
lever i fugtig skovbund, i ådale og på enge. Den får et kuld unger
årligt og går i vinterdvale fra oktober til maj. Den er fundet i
Jylland og er yderst sjælden.
Man ved ganske lidt om artens færden og dens krav til
levesteder. I ”Projekt Birkemus” (2007-2009) blev der for første
gang nogensinde limet en radiosender på ryggen af adskillige
Birkemus, og derved fik man værdifuld ny viden om artens
aktionsradius og habitatvalg.
Et nyt projekt om Birkemus er nu undervejs, og det har indtil
videre opnået økonomisk støtte fra Miljøstyrelsens
jagttegnsmidler. Julie håber at få mere viden om hvordan man
kan forbedre eksisterende levesteder for Birkemus og måske
lære hvordan vi skaber nye levesteder til den sjældne art.
Dorrit
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Deltagerne på Rügensturen på besøg i Prora på

Skov-gøgeurt, Horndrager og Esparsette fundet på sidste års tur
til Møn.
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