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Formanden har ordet.
Kære naturven.
Den længste, varmeste og tørreste sommer i mands minde er ved at være til ende. Det
har været spændende at iagttage, hvorledes naturen har ”gebærdet” sig. For selv om
mange ting var brændt af i den lange tørke, var der alligevel meget at se på vores ture.
Mange ting, som vi ikke rigtig ser i løbet af en normal sommer, kom frem, da især græsset
var forsvundet, så på mange måder en rigtig god sommer med mange gode
naturoplevelser.
Du sidder nu med vores program for vintersæsonen i hånden, og vores ture ude bliver for
en del erstattet med gode foredrag i foredragssalen på Holbæk bibliotek.
Vi skal høre om vores krybdyr, tangen i vore farvande, den lille birkemus og floraen på
Røsnæs. Som sidste år tager vi også en tur til Sverige for at se på ørne. ”Fuglepigerne” fra
vinterundervisningen tager os også med på fugletur for at give os lejlighed til at se og
repetere nogle af de fugle, de har behandlet i vinterens undervisning. Så skal vi ud og se
på forårets første blomster, og sæsonen slutter af med vores tur til Tenerife.
For dem, der gerne vil blive endnu dygtigere på blomster og fugle, holder vi igen i år
vinterundervisning på Tuse Skole hver anden mandag, startende efter oktoberferien. Jeg
har skrevet lidt mere detaljeret om det inde i bladet.
Jeg håber at se mange af jer til vore kommende arrangementer, og jeg ønsker jer et godt
efterår.
Vagn.

Foreningen opfordrer til, at man, især på de længere ture, kører sammen –
for hyggens og klimaets skyld.
Chaufføren betales med 1,00 kr. pr. km
og beløbet deles mellem personerne i bilen.
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Program
November 2018 – April 2019
Krybdyr og padder
Onsdag den 7. november 2018 kl. 19:00 – 21:00
Henrik Bringsøe er herpetolog d.v.s. specialist i krybdyr og padder, og som sådan har han
rejst rundt i både Danmark og udlandet. Herudover har han skrevet mange artikler og
været medforfatter til bøger om emnet.
Denne aften vil Henrik Bringsøe fortælle om de sjællandske krybdyr og padder, hvoraf vi
har stort set de fleste arter i vores område. Han beskriver de enkelte arter og deres
levevilkår som f.eks. hvordan det står til med hugormebestanden i Odsherred og på
Røsnæs. Foredragsholderen er tilmed en dygtig naturfotograf, så der venter os en
spændende aften om nogle dyr, vi sjældent studerer på vores ture.
Mødested: Holbæk Bibliotek, Nygade 9-13, 4300 Holbæk
Foredragsholder: Henrik Bringsøe
Kontaktperson: Hanne Gelting Tlf. 2945 6110
Tilmelding: Ingen

Fugletur i Midtsjælland
Søndag d. 25. november 2018 kl. 10:00-15:00
Vi mødes ved Høm Mølle, hvor der er mulighed for at se vandstær og isfugl. Vi går en tur
op på bakkerne hvor der er udsigt over landskabet i retning mod Susåen, her er rovfugle
en mulighed.
Derefter kører vi til P-pladsen nær Vrangstrup, på det sted hvor Ringsted å løber ud i
Susåen. Her er nogle enge blevet genskabt (projekt ”mellemste Suså”), og Susåen har
fået nogle af sine gamle slyngninger tilbage. Hvis forholdene tillader det, kan vi gå en tur
på trampestien langs Susåen. Gæs er en mulighed.
Har vi mere tid, kan vi køre til Gyrstinge sø. Vi parkerer ved skovens udkant og går den ret
korte tur til fugletårnet ved søen. Mulighed for forskellige skovfugle på vejen til fugletårnet
og forskellige ænder og skalleslugere ved søen. Hvis vi er heldige kan en havørn komme
forbi.
Mødested: Høm Mølle lidt syd for Ringsted.
Turledere: Henning Petersen og Ole Bennike.
Påklædning: Efter årstiden, vandtæt fodtøj påkrævet.
Medbring: Frokost, drikkevarer og kikkert.
Tilmelding: Ingen
Kontaktperson: Henning Petersen, tlf. 2293 4127 / Ole Bennike, tlf. 5118 0307
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Ålegræsbede og havets kul
Onsdag den 9. januar 2019 kl. 19:00 – 21:00
Professor Marianne Holmer vil fortælle om oceanernes betydning for CO2-balancen i
atmosfæren og at havgræsser her spiller en vigtig rolle. I Danmark er ålegræs den
hyppigst forekommende havgræs og med baggrund i registreringer omkring år 1900 og
efterfølgende moniteringer, har vi i Danmark stor viden om den historiske udvikling i
ålegræssets udbredelse. Ålegræsset har været og er fortsat under stort pres fra
menneskelige aktiviteter og klimaforandringer. I sin forskning arbejder Marianne Holmer
med at bestemme ålegræssets rolle i det globale CO2 regnskab og muligheder for at øge
kapaciteten til at binde CO2 ved at genetablere ålegræs i områder, hvor det er forsvundet.
Mød op og oplev en aften med fokus på klimaet!
Mødested: Holbæk Bibliotek, Nygade 9-13, 4300 Holbæk
Foredragsholder: Marianne Holmer, institutleder, professor, biologisk institut ved
Syddansk universitet
Tilmelding: Ingen
Kontaktperson: Dorrit Jensen, tlf.: 6128 0189

Bustur til Skåne
Lørdag og søndag den 26. og 27. januar 2019
Vi skal atter på vintertur til Skåne og opleve de flotte landskaber. Lørdag skal vi besøge
Börringesjön, Havgårdssjön, Sövdesjön, Fyledalen og vi slutter af på det hyggelige
vandrehjem i Tranås. Søndag drager vi til Tosterberga, Degeberga, Fyledalen og
Vombsjön. Vi håber at se ørne, glenter og andre rovfugle, gæs, vandstær mm. Øl og vand
kan købes i bussen, og vi får kaffe undervejs. Prisen dækker transport med Vipperød Bus,
overnatning samt middag lørdag aften, morgenmad søndag og smør-selv madpakke
søndag.
Mødested: Busgaragen, Spånnebæk 38 i Holbæk klokken 07.00. Her kan man parkere
bilen.
Opsamling: Jernbanevej 6 i Holbæk klokken 07:10, Trekroner Station ca. 07.40 og
Kastrup Lufthavn, Kastrup Tværvej D, ca. kl. 08:15
Turleder: Ole Bennike
Påklædning: Varmt tøj anbefales varmt.
Medbring: Kikkert, frokost til lørdag, sengelinned, håndklæde samt drikke til lørdag aften.
Tilmelding senest den 1. december 2018.
Til kassereren Dorrit Jensen, e-mail dorrit@kirkov.dk. Angiv venligst hvor I står på bussen.
Pris: 1.300,00 kr. pr. person. Betaling: reg.nr. 1551, kontonummer 000 109 1573.
Kontaktpersoner: Ole Bennike, tlf. 5118 0307 og Dorrit Jensen, tlf. 6128 0189
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Den sjældne birkemus og andre danske mus
Torsdag den 7. februar 2019 kl. 19:00 – 21:00
I dette foredrag vil Julie Dahl Møller først fortælle om mus og spidsmus. Småpattedyrene
er mere talrige end de større pattedyr, og alligevel kender de fleste kun lidt til dem. Vidste
du for eksempel, at en spidsmus krymper om vinteren?
Derefter skal vi høre om et af vore mest sjældne - og nok også mest oversete - pattedyr:
birkemusen. I Danmark forekommer den lille gnaver så vidt vides kun i Jylland. Den er
vanskelig at fange, og vores viden om den er derfor mangelfuld. Julie vil blandt andet
fortælle om Projekt Birkemus, hvor frivillige hjalp med at fange det lille dyr. De fangne dyr
fik, som de første birkemus i verden, en radiosender limet på ryggen, og vi fik dermed
værdifuld viden om artens aktionsradius og habitatvalg. Vel mødt til en aften i de små
pattedyrs verden!
Mødested: Holbæk Bibliotek, Nygade 9-13, Holbæk
Tilmelding: Ingen
Foredragsholder: Biolog Julie Dahl Møller
Kontaktperson: Dorrit Jensen, tlf. 6128 0189

Vinterundervisning
Mandage 22.oktober 2018 - 4.marts 2019
Traditionen tro bliver der også i år gennemført vinterundervisning.
Vi starter den 22. oktober 2018 og fortsætter frem til 4. marts 2019, i alt 9 gange.
Undervisningen finder sted hver 2. mandag kl. 19.00 – 21.00 på den tidligere Tuse Skole,
hvor vi er så heldige at kunne låne et klasseværelse.
Årets emne er

Kystens flora og fugle
Hvis du gerne vil holdes orienteret om årets vinterundervisning, og ikke er på
Mandagsholdets mailingliste, så kontakt Sinnet Thueslev på mail: sinnet@privat.dk
Vagn.
Skarv på Holbæk havn.
Fjerdragten er ikke vandskyende. Det giver skarven
den fordel, at den ikke skal kæmpe mod opdriften og
at bobler fra fjerdragten ikke skræmmer fiskene.
Til gengæld skal skarven bruge lang tid på at tørre
fjerene, ved at sidde sådan med udstrakte vinger.
Foto: Bjarne Rasmussen
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Årsmøde med Generalforsamling 2019
Lørdag den 23. februar 2019, kl. 10.30 – 16.00
Årsmødet og generalforsamlingen gennemføres i Foreningshuset Bispehøj, Bispehøjen
2, 4300 Holbæk. Parkering kan finde sted på P-pladsen umiddelbart vest for
Foreningshuset.
Vi starter som sædvanlig med en fugletur, derefter afholdes generalforsamling, og til slut
vil Per Hartvig causere over et selvvalgt emne. Her er programmet for hele dagen:
Kl. 10.30 - 12.00, Vi kører efter hvor fuglene er på denne dag.
Mødested: Foreningshuset Bispehøj, Bispehøjen 2, 4300 Holbæk.
Turleder: Ole Bennike.
Kontaktperson: Ole Bennike, tlf.: 5118 0307.
Kl. 12.30 - 13.45, Frokost.
Til frokost vil der være mulighed for at bestille Rosmarinstegt unghanebryst eller Fersk
bagt laks. Prisen pr. kuvert er sat til kr. 70,-, der betales kontant på Årsmødet. Øl og vand
vil kunne købes til fornuftige priser i Foreningshuset.
Tilmelding til frokost: Vagn Gotfredsen, e-mail: vgotfredsen@hotmail.com eller tlf.: 5356
2862 senest 15. februar 2019. Husk; I/du er først tilmeldt når jeg har svaret tilbage.
Kl. 13.45, Generalforsamling.
Dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning for 2018.
3. Kassererens regnskab 2018.
4. Bestyrelsens forslag til budget 2019 samt fastsættelse af kontingent for 2019.
5. Indkomne forslag
6. Valg af formand
På valg er Vagn Gotfredsen
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
På valg som bestyrelsesmedlem er: Merete Gertz, Dorrit Jensen og Grethe Rahr.
På valg som bestyrelsessuppleant er: Sinnet Thueslev.
8. Valg af revisorsuppleant.
På valg er: Knud W. Kristensen.
9. Eventuelt.
a. Status på årets tur til Tenerife
Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 9. februar 2019
NVNF giver kaffe med kage i forbindelse med generalforsamlingen.
Kl. 15.00 - ca. 16.00, Foredrag
Som afslutning på årsmødet vil Per Hartvig causere over et selvvalgt emne.
Kontaktperson for Årsmøde og generalforsamling: Vagn Gotfredsen, tlf.: 5356 2862.
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Vinterfugle på Korevlerne i Sejrøbugten.
Lørdag d. 9. marts 2019 kl. 10:00 – 14:00
Vinterens fugleundervisning har handlet om kystens fugle som f.eks. ænder, måger og
vadefugle. Der blev lagt vægt på standfuglene, men vi berørte også nogle af de mange
trækfugle, som hver vinter besøger vores kyster. På Korevlerne findes sandklitter med
kystlaguner samt strandeng- og sump, alle fine biotoper for både svømme- og vadefugle.
Samtidig er hele området en del af den internationale naturbeskyttelse Natura 2000. På
denne tur tager vi ud og afprøver vores nyerhvervede viden fra de mange mandage på
"skolebænken" - måske er vi heldige, at der stadig er flere vintergæster tilbage.
Alle er velkomne, uanset om man har deltaget i vinterundervisningen eller ej.
Mødested: P-pladsen for enden af Ellinge Strandvej, 4573 Højby
Turleder: Else Marie Jespersen, Dorrit Jensen og Hanne Gelting
Medbring: Frokost, drikkevarer og kikkert
Kontaktperson: Hanne Gelting, tlf. 2945 6110
Tilmelding: Ingen

Planterne fortæller historie om Danmark
Onsdag d. 27. marts 2019 kl. 19:00 – 21:30
Arternes udbredelse i det danske landskab skyldes ikke bare tilfældigheder, men er et
resultat af et sammenspil af mange faktorer, f.eks. geologi, jordbund, klima, samt
planternes tilpasninger og spredningsstrategi. Udbredelseskort fortæller ikke kun historien
om de enkelte plantearter, men afspejler naturforholdene og menneskets udnyttelse og
aktivitet i landskabet gennem tiden. F.eks. viser mange arters udbredelse, hvor der har
været hav og land i Danmark gennem den geologiske historie, eller viser fuglenes
trækruter, eller motorvejsnettet i landet.
Foredraget vil give en bedre forståelse af, hvorfor de enkelte arter vokser, hvor de gør,
og hvorfor der er så stor forskel på, hvilke planter man finder i forskellige egne af landet.
Sådan viden giver ny inspiration til og større glæde ved at finde, iagttage og udforske
planterne i naturen og kulturlandskabet.
Mødested: Holbæk Bibliotek, Store sal.
Foredragsholder: Botaniker og projektleder på Atlas Flora Danica Per Hartvig.
Tilmelding: Ingen.
Kontaktperson: Birger Prehn, tlf.: 2971 3008
Bemærkninger: Kaffe/the kan medbringes.
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Anemonetur til Eriksholm Skov
Lørdag den 6. april, 2019 kl. 10:00 – 13:00
En af foreningens traditionelle forårsture går til Eriksholm Skoven for at se de første
forårsblomster. Det er i hovedsagen anemonerne, vi koncentrerer os om, og vi håber at se de tre
farver, vi har af anemoner her i skoven. Men ellers nyder vi naturen og det danske forår på en rask
tur gennem skoven.
Mødested: P-plads ved ishus vest for Munkholmbroen.
Turleder: Inge Schellerup Gotfredsen
Kontaktperson: Vagn Gotfredsen, tlf.: 5356 2862
Bemærkning: Påklædning i forhold til vejret. Medbring evt. kaffe/the til en lille pause.
Tilmelding: Ingen.

Munkholmskoven
I 1996 blev en del af Eriksholm Skov, Munkholmskoven, udlagt til aktivitetsskov efter aftale
med Holbæk Kommune. Skoven er beliggende nord-øst for Munkholmvej. Skoven er på
114 ha og grænser op til fjorden mod nord og øst, og mod vest til forsvarets skydebane.
Skoven omtales i det daglige som Munkholm Skoven.

Aktivitetsskoven er et tilbud til Holbæks borgere om at benytte skoven på stort set samme
betingelser som ved en statsskov, dog uden færdsel om natten.
I Munkholmskoven findes der en afmærket, 4 km. lang Hjertesti, og der er anlagt et stort
antal faste poster til orienteringsløb. Der findes ligeledes en primitiv lejrplads med
mulighed for teltplads og bål.
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NVNF´s tur til Tenerife.
24. april 2019 – 1. maj 2019
Tenerife er en af ni beboede øer i øgruppen De canariske øer. Øerne er naturhistorisk
kendte for deres forskelligartede naturtyper, der strækker sig fra den aride ørkenlignende
kystvegetation over en varmeelskende lavlandsskov og den frodige laurbærskov til den
tørre trælyng-porse og fyrreskov i højden samt den enestående montane busksteppe
vegetation i over 2000 m højde på Tenerife og La Palma.
Hertil kommer en stor mængde af endemer og artsrige slægter som Aeonium, Echium
(Slangehoved), Euphorbia (Vortemælk) og Sonchus (Svinemælk).
Bortset fra Galapagos har De canariske Øer de højeste antal endemer i Verden. På turen
vil vi få lejlighed til at opleve nogle af øernes specielle plantesamfund og adskillige
endemer.
Bemærk venligst, at der er indlagt flere vandreture i et til tider noget ujævnt og stejlt
klippeterræn, så turen er ikke egnet for gangbesværede. Solidt fodtøj anbefales.
Hotellernes placering er markeret med røde pile på kortet ovenfor.
Program
Dag 1: Afgang med SWISS Air kl. 09.35 fra København via Zürich til Tenerife Zur,
ankomst kl. 16.45. Transfer til hotel Principe Paz i Santa Cruz. Middag i hotellets
restaurant.
Dag 2: Botaniske ekskursion til Anaga halvøen, Cabezo del Tejo & Chinobre, El Bailadero,
Roque Amogoje, Igueste de San Andres, Casas de Abajo.
Dag 3: Botanisk ekskursion til Punta del Hidalgo, vandring i Barranco del Rio, Cruz del
Carmen, Pico del Ingles og Casa Carlos.
Dag 4: Check ud fra hotellet. Transport til Los Gigantes. Botanisk ekskursion til La Caldera
ved Aquamanza, El Portillo Centro de Visitantes, vandring i Las Cañadas, Los Roques,
Alto de las Cucinas. Indkvartering på hotel Allegro Isora i Playa de la Arena.
Dag 5: Botanisk ekskursion til Masca, vandring fra Mirador de Barracan til Puerto Hilda,
Buenavista, Playa de los Silos og Icod de los Vinos
Dag 6: Botanisk ekskursion til Altos de la Cubre, vandring til Teno Alto, El Valledo,
vandring til Las Cuevas
Dag 7: Botanisk ekskursion til Montaña de Guaza, Montaña Roja og Las Eras og Malpais
de Güimar.
Dag 8: Check ud fra hotellet. Transfer til Tenerife Zur. Afgang med Lufthansa kl. 12.15 til
København via München, ankomst kl. 21.15.
Turens pris er sat til kr. 8.800,- pr. person i dobbeltværelse.
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Tillæg for enkeltværelse kr. 2.700,-.
Prisen inkluderer:
 Flytransport til og fra Tenerife med 20 kg bagage samt et stk. håndbagage.
 Transfer fra lufthavn til hotel og omvendt.
 Morgenmad dag 2 – 8.
 Frokost (madpakke) dag 2 – 7.
 Middag dag 1 og 4 – 7.
 Deltagerne sørger selv for middag dag 2 og 3 i Santa Cruz.
Tilmelding til turen åbner den 21. oktober, 2018, kl. 12.00. Sidste frist for tilmelding er
20. marts 2019. Ved tilmelding betales et depositum på kr. 4.000,- pr. person. Restbeløb
indbetales senest 20. marts 2019. Max. antal deltagere på turen er sat til 30.
Tilmelding sker til Vagn på e-mail: vgotfredsen@hotmail.com Ved tilmelding angiv venligst
dit/jeres navn, som det er anført i dit/jeres pas. Du/I er først tilmeldt, når der er modtaget
en kvittering fra Vagn.

Betaling sker til Dorrit på reg.nr.1551 kontonr.109 1573.
Ved betaling angiv: ”Navn – Tenerife 2019”.

Botanisk ledelse: Peter Wind, cand.scient. i biologi med speciale i dansk og europæisk
botanik. Han har været ansvarlig for Den danske Rødliste gennem 20 år og arbejder med
beskyttelse og formidling af den danske biodiversitet.
Kontaktperson: Vagn Gotfredsen, tlf.: 5356 2862

Hotel ”Principe Paz”
Dag 1-4

Hotel ”Allegro Isora”
Dag 4-8
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Referater af arrangementer
April 2018 – September 2018

Naturoplevelser ved Tempelkrogen
Lørdag den 12. maj 2018
Forårsvejret var perfekt da 22 deltagere mødte op for at høre vores turleder Per Madsen
fortælle og vise rundt i det skønne område. Per bød velkommen (mens Lærken sang
foroven) og fortalte lidt om den del af Tempelkrogen, som blev inddæmmet i 1958/59,
kostede 1 million og 40 tusinde kr., en budgetoverskrivelse på 40 %
I den sydlige del, fra motorvejen og sydpå er der nu lavet naturgenopretning. Elverdams
åen er genslynget, dog ikke helt i det samme forløb, som før inddæmningen blev etableret.
Området på knap 100 ha er nu blevet til en ferskvandseng med en 10 ha stor sø, budget:
20 millioner kr. I 2018 bliver den nordlige del, også ca. 100 ha, udsat for samme
behandling og pumperne bliver stoppet.
Imens vi nød det smukke landskab, gik vi ned til Egernæs, hvor vi hørte Nattergalens
sang og Gøgens kukken.
Der kom vi til et helt fantastisk område der har ligget uberørt hen i 50 år. Egetræer, Slåen,
Ahorn og Hvidtjørn er nogle af de vækster som helt tager over, når den menneskelige
indblanding udebliver, ja nu begyndte den naturlige natur.
Der blev tid til formiddagskaffe på dette helt unikke sted, hvor vi blandt andet fandt en del
Plettet gøgeurt, Maj-gøgeurt og Engblomme. Her var også tid til at plukke hvidtjørneknopper til kryddersnaps.
Frokosten blev indtaget på træstubbe, mens en Hvepsevåge elegant fløj rundt i luften.
Til sidst skal der lyde en STOR tak til Per for at vise os rundt i dette unikke landskab,
krydret med snaps og fortællinger undervejs.
Dorrit

www.nvnf.dk
Besøg vores hjemmeside, hvor du kan finde dette program, de sidste nyheder samt
billeder fra vore mange ture.
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De Vilde Blomsters Dag
Søndag den 17. juni 2018
Søndag den 17. juni kl. 10.00 gik startskuddet til foreningens første arrangement på De
Vilde Blomsters Dag. 12 var mødt frem på parkeringspladsen ved Mareskoven på
Vesterlyng.
Efter en kort velkomst og introduktion gik hele selskabet lidt ned ad vejen mod P5 og ind til
højre, der hvor vi normalt ser Maj-Gøgeurt, Nikkende Kobjælde og Vibefedt. Orkideerne
var næsten alle afblomstret; men et par blomster blev det da til. Nikkende Kobjælde blev
også fundet, og efter nogen søgning i græsset fandt vi også flere eksemplarer af Vibefedt.
Herefter drog selskabet langs den markerede sti, der fører frem til Mareskoven.
Vandranunkel, Gul Iris, Brøndkarse og Vand-Mynte blev set i de våde områder på vej mod
Mareskoven, hvor vi fandt afblomstret Tyndakset Gøgeurt samt Sanikel. Dansk Astragel
lykkedes det derimod ikke at finde på dagens tur. Efter et par gode timer var vi tilbage på
P-pladsen, hvor det hele startede.
25 deltagere var mødt frem til dagens 2. tur i Hønsehals skov og Udby Vig. Gennem
skoven fik vi set lidt på skærmplanter og det der ligner. Undervejs blev vi overrasket af en
kraftig byge, men herefter holdt det tørt. Vi kom forbi overdrevsbakken med Hedelyng og
Håret høgeurt og fortsatte ud på stranden med den herlige udsigt mod Orø. Her stod
Strandmælde tæt og flere eksemplarer af Skarntyde. Herefter gik vi ud på engen, hvor vi
fandt en gruppe Tyndakset gøgeurt. Enkelte fortsatte mod syd på engen i forsøget på at
finde Langakset trådspore, mens vi andre returnerede gennem skoven på den nyslåede sti
til P-pladsen.
Vagn og Thomas

Forårstur til Tissø
Lørdag den 7. april 2018
Marts måned 2018 har været kold, men de Blå anemoner stod i fuldt flor. De første Hvide
anemoner var også lige ved at springe ud, men ellers måtte vi nøjes med blade eller
blomsterknopper af Desmerurt, Bingelurt, Hulrodet lærkespore, Feber-nellikerod, Stor
fladstjerne og Stor nælde. I Klinteskoven hørte vi årets første Gransangere, samt
Gærdesmutte, Spætmejse, Stor flagspætte og Bogfinke. Højst overraskende kom der to
traner hen over skoven, de var sikkert på vej nordpå. Fra Klinteskoven fortsatte vi sydpå til
Sæby Kirke, undervejs var der en flot Rørhøg. Ved sydenden af Tissø noterede vi blandt
andet Klyder, Strandskader, Stor præstekrave og Pibeand. Videre til Ulstrup Mose, atter
med Rørhøg, desuden Rødben, Troldand og Skeand. Ved Fugledegård var der som
vanligt temmelig fugletomt, men der var dog en stor flok Bramgæs og Sanglærker sang på
livet løs og minsandten endnu en Rørhøg. Tre deltagere fortsatte til Skarridssø, hvor
havørneparret var meget aktive. Vi var 14 deltagere.
Inge og Ole
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Tur til Sejerø
Lørdag den 21. april 2018
Det var planen at vi skulle til Nekselø, men Nekselø færgen sejlede til Sejerø. Ved
ankomsten til øen blev vi mødt af fem Tejster, og senere fortalte en lokal mand at de i flere
år har ynglet mellem de store sten i havnemolen. På terrænet ved havnen voksede der
Vårgæslingeblomst og Dansk Kokleare. Fra havnen gik vi langs stranden mod sydvest,
her fandt vi Strandbede, Strandkål, Bukketorn, Bakke-Forglemmigej, Bakketidsel, MarkFrytle og et kranium af en Spættet Sæl.
På en sten sad to Havterner og vi passerede en koloni af Stormmåger – de havde dog
ikke lagt æg endnu. Vi passerede bautastenen ved Tadebæk og krydsede øen til
Møllebakken. Efter pause med en landsvale der lige var ankommet fra Sydafrika fortsatte
vi til Sejerby hvor vi beså middelalderkirken med flotte kalkmalerier og døbefont fra
Gotland. Af sangere mødte vi undervejs Gransanger, Gærdesanger og Munk, af rovfugle
en Rørhøg og en Tårnfalk, af vadefugle Vibe, Strandskade, Rødben og Hjejle. Der var
desuden masser af Harer og en del Rådyr; den sidste art blev indført i 1999. På vej tilbage
til Havnsø så vi enkelte Sortænder, Fløjlsænder og enkelte deltagere var heldige at spotte
en lille flok Marsvin. I alt 24 folk deltog i turen der var begunstiget af flot forårsvejr.
Ole

Sommerfugletur til Bidstrup Skovene
Lørdag d. 30. juni 2018
Kristian Graubæk viste os nogle store lysåbne enge i Bidstrupskovene med flere arter af
sommerfugle. Først gik vi gennem Rønnesø Mose, der p.g.a. tørken ikke var spor våd.
Her var bl.a. Kejserkåbe, Engperlemorssommerfugl og Nældesommerfugl. Den
sidstnævnte sommerfugl var det 2. generation med sort/brune vinger, hvorimod 1.
generation i foråret er orangebrun. I det hele taget har de sidste meget varme måneder
fået sommerfuglene til at flyve tidligere i år.
Ved Kildeengen sås andre arter som Dukatsommerfugl, Engrandøje og Almindelig Blåfugl.
Igen en udbytterig og fin sommerfugletur, hvor Kristian øste af sin store viden om
habitater, blomster og sommerfugle.
Hanne
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Torsø og Ørnebjerg rigkær
Lørdag den 7. juli 2018
15 personer mødtes med vores guide Carsten Clausen ved Bromølle kro og kørte sydpå
mod bakkerne ved Torsø. Her var vi knap steget ud af bilerne før vi over vores hoveder så
2 kredsende havørne. Et flot syn! Så var turen i gang, den gik gennem skoven ud i det
åbne land, hvor vi over bakkerne kunne se ned mod den blinkende Torsø. Kommet helt
ned til søen så vi blomstrende gifttyde, smuk, men pas på ! giftig blot at røre ved; i kæret
voksede bl.a. skov-kogleaks, vandnavle, kær-svovlrod, hirsestar og knippestar. Vi ville jo
gerne finde orkide-arten mygblomst, der som følgearter har bl.a. hjertegræs, den sjældne
hvas avneknippe og sump-hullæbe. Dem fandt vi alle, de sidste ganske mange og smukt
blomstrende. Og vi ledte – og fandt da også den lille beskedne mygblomst i et enkelt
afblomstret eksemplar. Vi havde nok fundet et par mere, hvis vi havde ledt videre. Dog
ingen pukkellæbe, hvad der heller ikke var ventet. Dertil er tilgroningen for fremskreden.
Turen gik videre mod Vandfaldsmøllebækken, hvor vi noterede os bredbladet mærke.
Som navnet siger, har der tidligere ligget vandmøller her. Vi gjorde holdt ved et sted, hvor
der vokser æbletræer, kræge og sort poppel, altså spor af en have, tilhørende en af de nu
helt forsvundne møller.
Så gik turen videre til Ørnebjerg. Her kunne vi tydeligt se resultater af den rekord-varme
sommer uden regn: den rige flora, som normalt ses i området, var det småt med. ”Kæret”
udskilte sig fra de afsvedne bakkepartier som et grønt område – men fugtigt var her ikke.
En stor tak skal lyde til Carsten for at indvie os i noget af sin store viden om området og for
en dejlig tur i det flotte vestsjællandske landskab.
Man kan kun håbe, at den igangsatte fredning går sin gang, så der kan blive iværksat
passende naturpleje til at sikre de enestående naturtyper i området, herunder specielt
kalkkærene med deres (tidligere) bestand af sjældne arter.
Merete

Facebook
Følg vore aktiviteter på www.facebook.com/naturhistorie.
Her bringes billeder og historier fra vore ture.
Du kan også selv bidrage med billeder, sjove oplevelser eller anbefale
gode naturområder.
Her kan du også hurtigt og let kommentere vore aktiviteter og komme
med forslag til nye spændende ture og foredrag.
Ved at dele og synes godt om er du samtidig med til at udbrede
kendskabet til vores forening blandt dine venner.
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Strandsten på Røsnæs.
Lørdag den 11. august 2018
NVNF havde foreslået en fælles tur og bedt os fra Nordvestsjællands Stenklub stå for at
lede den og hjælpe med at bestemme sten undervejs.
Vi mødtes kl. 10 på den yderste P-plads, og en skare på 26 lagde interesserede øjne og
ører til den korte gennemgang af områdets geologi, som Knud Quist stod for. Han havde
medbragt sin Røsnæs-kasse med eksemplarer af de sten og ledeblokke, der kan findes i
området. På voksdugkortet sås hvorfra i Skandinavien, de forskellige sten var blevet
transporteret med isen, da landskabet fik sin grundform for ca. 18.000 år siden.
Efter introduktionen gik turen ad den lange trappe ned på nordsiden af Røsnæshalvøens
spids. Der blev, som vanligt på vore ture, fokuseret intenst på arealet tættest på
støvlesnuderne, og der blev samlet ganske meget op, vendt og drejet, spurgt og
spekuleret, diskuteret og forklaret og studeret under lup. Både Mogens Hansen og Knud
Quist måtte lægge ekspertise og kvalificeret gætteevne til de mange fund og gode
spørgsmål- Det blev til adskillige tunge pose- og lommefulde af sten, som vi kunne slæbe
op ad trappen, da det blev frokosttid.
Der blev fundet mængder af granit, gnejs og øjegnejs i smukke farvevarianter. Også
sandsten og lerjernsten, både brune og sorte, blev fundet. Dertil kom diverse porfyrer:
Rhombeporfyr fra Osloområdet, rød og brun Østersøkvartsporfyr, Påskallavikporfyr og
Kinnediabas. Masser af flint fra den lyseste grå til dybsort, og med indlagte forsteninger,
som dog ikke kunne bestemmes nærmere. En enkelt Skolithos-sandstenblev det dog til,
med de udfyldte lodrette beboelsesrør fra ormeagtige dyr, der levede i havbunden i
Østersøområdet for 500 mio. år siden.
Efter en hyggelig frokost omkring langbordet gik turen videre til sydsiden af Røsnæs. Her
var ikke læ, som vi havde haft det om formiddagen, men helt anderledes frisk vind til håret
og gang i bølger og brænding. Der skulle være bedre muligheder for at finde fossiler på
denne strand, men heller ikke her var der gevinst, selvom der blev søgt og gransket
ihærdigt. Landskab, hav og himmel var dog i sig selv en dejlig oplevelse. Ved 14-tiden gik
vi op ad klinten og belavede os på en samling, hvor vi kunne få lejlighed til at se og høre
om dagens fund. Hvad vi ikke havde taget højde for, var indholdet af de blygrå, tunge
skyer, som havde nærmet sig. Mens himlen åbnede for sluserne og lod tordenen buldre,
blev det til et hurtigt farvel og tak til alle deltagere for en god fælles tur, og særlig tak til
Knud og Mogens for god guidening.
Else Eriksen, Nordvestsjællands stenklub.
Referatet er bragt i Spadejen stenklubbens
medlemsblad.
En spadeje er et gammelt ord for et forstenet
søpindsvin.
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Eftermiddagstur til Arboretet
Lørdag d. 25. august 2018
Arboretet er en fantastisk samling træer og buske, hvor næsten hver art har sin egen
historie. Vi blev vist rundt af professor Erik Dahl Kjær, der har været ansat her i årevis og
været med til at udvikle parken. Vi hørte bl.a. om Stilk-og Vintereg og forsøg med
bestøvning af disse arter indbyrdes, om en bestemt Vandgran, som var det første
eksemplar, der kom her til landet som frø fra Kina. Vi besøgte de "Vrangede Bøge" og
Korkelmen med de vingede grene. På rundturen hørte vi også om podning og krydsning af
planter, om forskning i træernes reaktion på klimaændringen og undersøgelser af svampe
og insekters påvirkning på træerne.
En meget interessant og lærerig oplevelse, hvor man fik en fornemmelse af, kun at have
oplevet en lille flig af det spændende univers, som Arboretet er, for som Erik Kjær sagde:"
Alting her er anderledes, end det ser ud til at være".
Hanne

Det Store Theselskab
Søndag d. 2. september 2018
Igen i år havde Holbæk Museum inviteret til det traditionsrige og hyggelige theselskab i
museumsgården. NVNF deltog med 4 bestyrelsesmedlemmer samt et udvalg af billeder,
bøger, kager og the. En god anledning til at "vise flaget", få en snak med potentielle, nye
medlemmer og netværke med andre foreninger.
Hanne
Arboret.
Et arboret er et sted med træer, en forstbotanisk have, der primært rummer
samlinger af vedplanter, dvs. træer og buske af forskellige arter.
Arboreter kan opdeles efter forskellige specialer:
Et arboret med skovtræer hedder et forstarboret.
Et arboret med frugtbærende planter hedder et pomet.
Et arboret med roser hedder et rosarium.
Danmarks nationalarboret ligger i Hørsholm og blev oprettet i 1936 som en
afdeling af Landbohøjskolen Et allerede eksisterende forstbotanisk arboret på 4
ha blev udvidet til over 25 ha. Det har i dag lagt hovedvægten på planternes
naturlige miljø, botanisk geografi, artsvariation, evolution og taksonomi
Desuden forædles økonomisk betydningsfulde træarter.
Udover arboretet i Hørsholm findes i Danmark følgende egentlige arboreter:
Arboretet i Alminingen
Den jyske skovhave ved Skørping
Forstbotanisk have ved Århus
Vådbundsarboretet ved Silkeborg
Forstbotanisk have i Charlottenlund
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Svampetur 1 til Ulkerup Skov
Lørdag den 15. september 2018
Efter en meget tør og varm sommer kom der endelig en hel del regn og på en dejlig lørdag
var 15 deltagere klar til foreningens første svampetur i Ulkerup Skov. Som vejret havde
artet sig, var forventningerne til dagens høst rimelig store.
Som vanlig gik vor turleder, Jens, en tur gennem skoven, og de der havde lyst, fulgtes
med ham. Andre gik deres egne veje; men alle mødtes vi kl. 12 ved den gamle og nu
nedlagte Ulkerup landsby midt i skoven, for at spise den medbragte frokost, for at få en
snak om svampe og få sikret sig, at de svampe man tog med hjem, alle var spiselige. Det
sidste stod Jens for.
Alle deltagere havde pæne portioner af svampe og der var almindelig glæde over dagens
høst. Af særlige svampe skal dog nævnes Tenstokket rørhat og Kastanie-kammerrørhat,
som faktisk er ret sjældne.
Men ellers var det de almindelige rørhatte, der dominerede: Karl Johan, Punktstokket
indigo-rørhat og Rødsprukken rørhat. Et antal skørhatte, både de spiselige og de skarpt
smagende samt rødmende fluesvamp blev også bestemt.
På træstubbe fandt vi foranderlig skælhat og honningsvamp blandt de spiselige. Endelig
så vi også Grøn fluesvamp og Panterfluesvamp, men også den ugiftige kugleknoldet
fluesvamp, der lugtede af rå kartoffel var at finde.
Vagn.

Kan den spises?
Grøn fluesvamp er dødelig giftig og må ikke spises. Svampen forårsager celledød i lever
og nyrer med fatale lever- og nyreskader som følge.
Kødet er hvidt, lugten er en smule vammelsød og smagen er svag til neutral.
Der er ingen modgift til grøn fluesvamp, men man kan lindre symptomerne og minimere
optaget af giften.
Snehvid fluesvamp er en meget giftig svamp og må ikke spises.
Kødet har en vammel sirupsagtig lugt når svampen er moden.
Giften ødelægges ikke ved opvarmning og tilberedning.
Særlig farligt er, at symptomerne på forgiftning kommer sent efter indtagelsen. Så sent at
det allerede er for sent, at forhindre giften i at gøre skade på lever og nyrer, når
symptomerne viser sig.
MST
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Køkkenkemisten skriver….
Det vrimler med store rørhatte for tiden, så her kommer mit bud på en lækker
svampesuppe. Det er svært at angive præcise mål, da det afhænger af høsten.
Ingredienser:








Karl-Johan, Indigorørhat
Andre fyldsvampe, f.eks. Blomkålssvamp, andre fine rørhatte, Rødmende
fluesvamp.
Løg
Kalvebouillon
Mælk
Piskefløde
Salt og peber

1.
2.
3.
4.

Svampene renses og stokke skæres i firkanter.
Hattene skæres i skiver af 0,5 cm.
Øvrige svampe skæres i passende stykker.
De tre portioner sauteres i smør hver for sig; Indigorørhatte gerne i 15-20 min. KarlJohan kortere.
5. De små firkantede stokke kommes så i en blender med mælk og blendes helt fint
mad salt og peber til en passende viskositet.
6. Koges op og smages til med kalvebouillon, citronsaft, piskefløde og andre
smagsgivere, så vi får balance i suppen mht. Surt og sødt, salt og bittert.
7. Suppen tilsættes hattene og de øvrige svampe.

Blomkålssvampen renses og deles og bliver dernæst lagt i hvidvin i 30 min. Og kogt i 1520 min. Mens hvidvinen inddampes.
Velbekomme.
Jens Folke
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Harlekinmariehøne er en ny art for
landet. Etableret i Kbh´s-området i
2007 og har bredt sig til det meste af
landet. Den kommer fra Østasien,
men er i Europa blevet brugt i
biologisk bekæmpelse af skadedyr.
Den kendes på de 2 hvide pletter på
forbrystet med en sort tegning af
form som et M. Den kan desuden
kendes på brune ben og altid brune
fødder.
Arten har en uhyre stor variation i
farvetegningerne.
Foto: Thomas Brønholm

Skarven er en af kystens fugle. Den
var udryddet i Danmark, men
genindvandrede i 1938. Bestanden
er nu stabil på ca. 40.000 par. En
voksen skarv spiser 500 gram fisk
om dagen = 40 tons pr. dag.
Fiskerne kalder den Ålekrage.
Skarven blev totalfredet i 1980,
hvorefter bestanden steg voldsomt.
Efter havørnens indvandring er
bestanden nu i svag tilbagegang.
Foto: Bjarne Rasmussen

Birkemusen hører til Danmarks
sjældneste pattedyr. Den findes kun i
de vestligste Limfjordsegne samt i en
stribe på tværs af Sønderjylland fra
Esbjerg til Vejle.
Den er overvejende nataktiv, men ses
også om eftermiddagen.
Den er meget adræt, springer godt,
klatrer formidabelt vha. den lange hale
og kommer højt til vejrs. På jorden
løber den ofte med den lange hale højt
løftet.
Foto: Julie Dahl Møller
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