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Formanden har ordet
Kære naturven.

Du sidder nu med vores program for den kommende
vintersæson i hånden, og vores ture ude bliver for en del
erstattet med gode foredrag i foredragssalen på Holbæk
bibliotek.
Vi har fået Per Hartvig til at komme og fortælle om planternes
spredning, Klaus Dickmann vil foredrage om vore ugler, Jens
Solbjerg vil fortælle om sine Etnobotaniske undersøgelser i
Afrika (Lægeplanter) og Jonas Theilman kommer og beretter
om marsvinene i vore farvande.
Ud over foredragene laver vi tillige tre ture i løbet af
vintersæsonens sidste del. Vi skal en tur til Reersø for at se på
fugle, vi tager til Hornborgasjön for at se på traner og så skal vi
selvfølgelig også ud og se forårets tidlige blomster.
For dem, der gerne vil blive endnu dygtigere på naturen, holder
vi igen i år vinterundervisning i Foreningshuset Bispehøj hver
anden mandag, startende ultimo oktober. 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.

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 facebook-venner.
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Program
November 2021 – April 2022
Foredrag om marsvin
Onsdag den 24. november 2021 kl. 19 – 21.30
Jonas Teilmann vil fortælle om marsvinet, der er den eneste
hval der yngler i de indre danske farvande. Vi skal høre om
artens biologi og adfærd. Om dens udbredelse og om trusler
mod marsvinet. Hvor stor er bestanden og hvordan kan man
tælle marsvin? Hvad kan vi gøre for at beskytte marsvinet?
Jonas Teilmann er seniorforsker ved Aarhus Universitet, Institut
for Bioscience og han arbejder på Risø.
Sted: Holbæk Bibliotek, Nygade 9-13, 4300 Holbæk
Foredragsholder: Jonas Teilmann
Kontaktperson: Ole Bennike, obe@geus.dk
Tilmelding: Ingen
Bemærkninger: Kaffe/te kan medbringes til pausen.
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Foredrag om Planternes formering og spredning.
Onsdag den 8. december 2021, kl. 19.00 – 21.00
Frøplanterne har gennem evolutionen udviklet forskellige former
for spredning af deres afkom. De essentielle spredningsenheder (diasporer) ved den kønnede formering er for det
meste frø og frugter. Nogle har f.eks. udviklet flyveanordninger,
så frøene spredes med vinden, andre har udviklet saftige
frugter, som spises af fugle, og andre igen har udviklet
krogbørster, der hæfter til dyrene.
I dag spiller mennesket desuden en væsentlig rolle ved
planternes spredning. Dels flytter vi, tilsigtet eller utilsigtet, rundt
med planterne eller deres diasporer gennem vore daglige
aktiviteter. Dels har vi omformet det oprindelige naturlige
landskab, så betingelserne for frøspredningen er blevet ændret
markant.
Man kan også betragte planternes formering og deres afkom
i et bredere evolutionært biologisk perspektiv, såsom den
grundlæggende betydning for udviklingen og opretholdelsen af
diversiteten i klodens økosystemer.
Mødeted: Store sal, Holbæk
Bibliotek, Nygade 9 – 13,
Holbæk.
Foredragsholder: Botaniker
og redaktør af Atlas Flora
Danica Per Hartvig.
Kontaktperson: Vagn
Gotfredsen, tlf.: 5356 2862
Bemærkninger: Kaffe/te kan
medbringes til pausen.

Krogsneglebælg
Eksempel på plante, indslæbt
med campingvogn – set på
Festivalpladsen ved Rudkøbing
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Ugler i Danmark – og nærmeste omegn
Torsdag d. 20. januar 2022 kl. 19.00 – 21.30
Fugle– og naturfotograf Klaus Dichmann har studeret og
arbejdet med ugler i mange år. Denne aften vil han fortælle om
vores 7 danske uglearter og give en vurdering af fuglenes
fremtid i Danmark. Foredraget vil også handle om udviklingen af
uglebestanden i landene omkring os med særligt fokus på
Nordtyskland. Det hele
krydret med forfatterens
egne oplevelser og fotos fra
ind– og udland.
Derefter bliver der lejlighed
til at se en kort intro om
uglebogen ”Lydløse Jægere.
Mødet med Danmarks
ugler”, skrevet af Klaus
Dichmann og Patrik
Olofsson. Denne fantastisk
flotte bog kan købes for
300,00 kr. efter foredraget.
Mødested: Holbæk
Bibliotek, Nygade 9 -13

Natugle

Foredragsholder: Ornitolog
Klaus Dichmann
Kontaktperson: Hanne Gelting tlf. 2945 6110
Bemærkninger: Kaffe/te kan medbringes til pausen.
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Årsmøde med Generalforsamling 2022
Lørdag den 5. februar 2022 kl. 10.30 – 16.00
Årsmøde og generalforsamling afholdes i Foreningshuset
Bispehøj, Bispehøjen 2, 4300 Holbæk. Parkering på Ppladsen vest for Foreningshuset.
Vi starter som sædvanlig med en fugletur og derefter afholdes
der generalforsamling.
Kl. 10.30 - 12.00, Fugletur. Vi kører efter hvor fuglene er på
denne dag.
Mødested: P-plads ved Foreningshuset Bispehøj, Bispehøjen
2, 4300 Holbæk.
Turleder: Hanne Gelting.
Kontaktperson: Hanne Gelting, tlf.: 2945 6110
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 på Årsmødet. Øl og vand vil kunne købes til
fornuftige priser i Foreningshuset.
Tilmelding til frokost: Vagn Gotfredsen, e-mail:
vgotfredsen@hotmail.com senest 30. januar 2022. Ved
tilmelding angiv venligst om I/du ønsker laks eller kylling. Husk;
I/du er først tilmeldt, når jeg har svaret tilbage.
Kl. 14.00, Generalforsamling.
Dagsorden
1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent.
Formandens beretning for 2021.
Kassererens regnskab 2021.
Bestyrelsen forslag til budget 2022 samt fastsættelse af
kontingent for 2022.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
På valg som bestyrelsesmedlem er: Eva Søndergaard,
Ole Bennike og Hanne Gelting.
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På valg som bestyrelsessuppleant er: Fritz Raae
7. Valg af revisor.
På valg er: Rita Ellingsen.
8. Eventuelt.
Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 23.
januar 2021.
NVNF giver kaffe med kage i forbindelse med
generalforsamlingen.
Kontaktperson: Vagn Gotfredsen, tlf.: 53 56 28 62

Plantemedicinhistorie og meget mere
Tirsdag den 1. marts 2022 kl. 19.00 – 21.00
Jens Soelberg vil fortælle om etnobotanisk forskning,
lægemiddelhistorie og signaturlære mv. Foredraget runder
botanisk feltarbejde i Afghanistan, Ghana og Peru, og senest i
Danmark. Jens
arbejder på at
indsamle og
dokumentere alle
Danmarks
lægemiddelplanter
gennem 800 år, til en
biobank målrettet drug
discovery samt en
museumsudstilling.
Sted: Holbæk Bibliotek, Nygade 9 – 13
Foredragsholder: Postdoc og museumskurator Jens Soelberg,
leder af Naturmedicinsk Museum, PharmaSchool, Københavns
Universitet.
Tilmelding: Ingen
Kontaktperson: Dorrit Jensen tlf.: 61280189
Bemærk: Kaffe/te kan medbringes til pausen
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Fugletur til Reersø
Lørdag 19. marts 2022 kl. 11-15
Flasken, Fårehuset, Sydstranden og Skansen:
Fuglelivet ved Flasken og i Vejlen veksler hele året, men der er
altid fugle at se. Fra fugletårnet, hvor vi ser efter gæs, svaner,
andefugle og enkelte vadere, fortsætter vi til Fårehuset og ser
efter fugleliv ved
Vejlen. Så kører vi ud
til P-pladsen ved
Sydstranden og går
derfra langs stranden
til Reersøs sydvestlige
hjørne, Skansen,
hvorfra der er god
udsigt til fuglelivet på
Rønnen og i
Storebælt. Efter en
Hvidbrystet Præstekrave
god tur ad stien på
den sydligste del af
Draget går vi tilbage ad markvejen til Skovvejen og vores biler.
Vi finder et sted med læ undervejs, hvor vi kan spise vores
medbragte frokost m.v. Turen slutter senest kl. 15.
Mødested: P-plads ved fugletårn på Reersøvej
(55.5306,11.1484) ganske kort før Dalbyvej. På kortet ses
pladsen som en halvcirkel nord for Reersøvej.
Turleder: Else Marie Jespersen.
Påklædning: Varmt tøj anbefales.
Medbring: Kikkert, frokost og drikkevarer.
Tilmelding: Ingen, men alle fra Holbæk anbefales samkørsel
fra Stark, Frejasvej 4 kl. 10.05. Efter Flasken foreslås yderligere
samkørsel af hensyn til lokalmiljøet.
Kontaktpersoner: Merete Gertz tlf. 2560 8529 og Else Marie
Jespersen tlf. 2192 6115.
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Tranetur til Sverige
Torsdag den 31. marts til søndag den 3. april 2022
Vi skal atter til Hornborgasjön og opleve Traner, der raster ved
søen på vej nordpå. Om torsdagen på vej til søen skal vi
besøge Kirstens vandfald (Flammefallet) og på vej hjemad
stopper vi ved Stora Mosse og Draven. Vi planlægger desuden
et besøg ved Kinnekulle for at se Kinnediabas in situ. Udover
Traner håber vi at se Havørn, måske en tidlig Fiskeørn, måske
Urfugl, svaner, gæs, ænder mm. Øl og vand kan købes i
bussen, og vi får eftermiddags-kaffe undervejs. Prisen dækker
transport med Vip-bus og færge over Øresund, tre gange
aftensmad, tre gange morgenmad samt tre feltfrokoster. Vi skal
bo på Quality Hotel Prisma i Skövde.
Mødested: Busgaragen, Spånnebæk 38 i Holbæk klokken
07.00. Her kan man parkere bilen.
Opsamling: Jernbanevej 6 i Holbæk klokken 07:10 og
Trekroner Station ca. 07.40.
Turleder: Ole Bennike
Påklædning: Varmt tøj anbefales.
Medbring: Kikkert, frokost til torsdag, morgen-kaffe eller
morgen-te, 10 kroner til fuglekonkurrence, tallerken, bestik, krus
SAMT PAS.
Tilmelding er åben fra den 1. til den 15. november
Til Ole Bennike, e-mail obe@geus.dk. Angiv venligst hvor i står
på bussen. Oplys venligst telefonnummer og om i har ønsker til
kost (vegetar, sukkersyge eller andet). Angiv om i ønsker
enkeltværelse. Tilmelding gælder først når kvittering er
modtaget fra Ole.
Foreløbig pris: 2900 kr. pr. person (dobbeltværelse), 3500 kr.
(enkeltværelse)
Prisen afhænger af kursen på svenske kroner og af antal
deltagere.
Vent venligst med at betale til der foreligger en endelig pris.
Kontaktpersoner: Ole Bennike, obe@geus.dk og Dorrit
Jensen, tlf. 6128 0189
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Blå anemoner i Allindelille Fredskov
Lørdag den 23. april 2022, kl. 10-00 – 14.00
Allindelille Fredskov har en lang historie bag sig. Arealet med
gårde og marker bliver af Frederik d.2. skænket til Københavns
Universitet til studenternes underhold. Sidst i 1600-tallet
ophører agerdyrkningen, og i 1798 bliver skoven indfredet og
får dermed sin nuværende afgrænsning.
Helt tilbage i 1800-tallet er skoven kendt for sin rigdom af
plante- og insektarter, og botanikeren Christen Raunkiær
foretog omfattende undersøgelser af skoven. I årene efter
drænes og tilplantes skoven, og flere arter forsvinder. I 1953
bliver skoven underlagt en særlig fredning, som forbyder
yderligere tilplantning. Skoven er nu opkøbt af Danmarks
Natufredningsforening.
Det helt særlige ved Allindelille Fredskov er, at den ligger på en
flage af skrivekridt, som flere steder når helt op til overfladen og
som dermed skaber ideelle betingelser for kalkelskende arter
som hulkravet kodriver, blågrøn star og blå anemone, som her
findes i stor mængde. Senere ses blåtoppet kohvede og
pilealant, samt et stort antal orkidéarter, heriblandt flueblomst,
som ikke vokser andre steder i Danmark.
I skoven findes også mange
insektarter f.eks. grøn
pragttorbist. Af fugle findes stor
flagspætte, skovsneppe,
træløber, nattergal, huldue og
ravn.
Mødested: Forsamlingshuset
ved Langebjergvej 56
Turleder: Hans Øster
Kontaktperson: Hans Øster,
tlf. 6065 9599
Husk: Tag gerne frokost og drikkevarer med.
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Referater af arrangementer
Maj 2021 – Oktober 2021
Sten på stranden ved Kongsøre.
Lørdag den 20. marts
Så blev det endelig tid for og muligt at komme i gang med
foreningens ture. I dag mødtes 24 af foreningens medlemmer til
en “Stentur” ved Kongsøre. Vejret var måske ikke det bedste,
det var til gengæld vores turleder Else fra Stenklubben.
Indledningsvis fik vi en kort indføring i stenenes
tilblivelseshistorik og deres indhold af kemiske elementer
efterfulgt af en kort gennemgang af den nordvestsjællandske
geologi under inddragelse af de mange ledeblokke der er i
vores område og som giver en oversigt over isens bevægelser
under den sidste istid.
Og så var det ellers af sted ud
på stranden og finde sten og få
dem bestemt eller forklaret af
Else. Som afslutning på turen
blev der givet en samlet
gennemgang af nogle få af
dagens fundne sten. En rigtig fin
tur blev det til.
Vagn

Mandagsture.
Botanikture i Nordvestsjælland
Hver mandag i sommerhalvåret fra sidst i april til først i
september
Samkørsel fra Stark kl. 18.00 eller 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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Forårsblomstertur til Eriksholm Skov
Lørdag den 10. april 2021.
Efter en lang pause kom vi endelig i gang igen, og kunne
afslutte vinterhalvårets program med en af foreningens
traditionelle forårsture til Eriksholm Skoven for at se de første
forårsblomster.
36 af foreningens medlemmer var mødt op og vejret var med
os, solskin og ikke for megen vind. På denne tur var det i
hovedsagen anemonerne, vi koncentrerer os om, og de var der
alle tre, især den blå stod meget smukt på det lave område ved
bålpladsen.
Men ellers var der rød og hvid Hulrodet Lærkespore,
Guldstjerne, Desmerurt, Bingelurt og Liden Lærkespore, den
ser vi ikke så tit. En god og dejlig start op foråret.
Vagn
Gyrstinge Sø
Lørdag den 24. april 2021
April måned 2021 har budt på omskifteligt, men mest koldt vejr.
Så de Blå anemoner stod stadig i blomst, og både Hvide og
Gule anemoner dannede store tæpper i skovbunden. Af andre
forårsblomster kan nævnes Milturt, Skælrod, Hulkravet kodriver,
Hulrodet lærkespore, Vårgæslingeblomst og Mark-frytle.
Ved fugletårnet mødte vi en stor flok Landsvaler, desuden var
der mange Løvsangere og enkelte Munke. Over søen var der
ca. 15 Fjordterner og en gammel Havørn viste sig flot, mens en
Fiskeørn var temmelig langt borte og en Rørhøg han kun var
fremme kortvarigt. Af andefugle så vi blandt andet Pibeand,
Skeand, Krikand, en Sangsvane og to par Grågæs med
gæslinger.
Frokosten blev indtaget ved en gravhøj med mange blade af
Skov-Høgeurt. Af insekter kan nævnes Aurora og en koloni af
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Jordbier. Vi var ikke mindre end 28 deltagere på den ca. 10 km
lange tur rundt om søen – en tur der foregik i strålende sol.
Henning og Ole
Udby Enge og Hønsehals Skov
Lørdag den 1. maj 2021
Vejret var flot og solrigt denne 1. maj og 26 af foreningens
medlemmer stod klar kl. 10.00 til at tage på tur i Udby Enge og
Hønsehals Skov. April havde jo været både kold og tør, så da vi
kom ned på engdragene, kunne vi konstatere, at de var
sjældent tørre, hvilket selvfølgelig havde betydning for
mængden af arter vi kunne notere os i det område.
5 dage i forvejen havde jeg været ude og rekognoscere turen,
og da var det ikke lykkedes at finde orkideer på engene; men
stor var vor overraskelse og glæde da vi fandt 6 eksemplarer af
Salepgøgeurt på den meget tørre del af engene. Så det blev jo
alligevel en god tur.
Vagn
Bustur til Nordsjælland
Lørdag den 29. maj 2021
Turen gik til det ejendommelige nordøst-sjællandske
tunneldalssystem, der gennemstrømmes af Mølleåen. Vi
besøgte først en lille ås nær østenden af Buresø, her så vi
blandt andet Stivhåret kalkkarse og den sjældne Stivhåret
hønsetarm. Dernæst ned i Krogenlund Mose, der var temmelig
våd efter megen regn. Det var et pragtfuldt syn at se store
bestande af Melet kodriver og Bukkeblad. Desuden var der
mange blomstrende Vibefedt, Sumpsnerre, Tvebo Baldrian,
Langbladet ranunkel samt en lang række starer, blandt andet
Trindstænglet Star, Tråd-Star og den uanselige og sjældne
Tvebo Star. Af fugle sås Hvepsevåge i parringsflugt, og vi hørte
Nattergal og Havesanger.
Næste stop var Sækken nær Farum Sø, en meget speciel
birke-sphagnum hængesæk med blandt andet Blåtop, Tue14

Kæruld, Tranebær, Grå Star, Forlænget Star og Stilkporesvamp. Det var lidt af en udfordring at komme ud i mosen,
idet vi skulle krydse en grøft på vakel-vorne træstammer. Vi
slap dog over uden større uheld.
Sidste stop var Klevads Eng med et smukt landskab ved
Mølleåen. Vi gik langs en nordvendt skrænt med
overdrevsvegetation med blandt andet Krat-fladbælg, Håret
Frytle og Pille-star. Desuden så vi undervejs Strudsvinge, Vandkarse, Milturt, Nyrebladet Ranunkel og Foldfrø, som er
Danmarks mest sjældne skærmplante.
Stor tak til Per Hartvig for en mindeværdig tur med fysiske
udfordringer og meget artsrige lokaliteter med masser af starer.
Vi var 33 deltagere på turen, der i øvrigt var begunstiget af flot
solrigt vejr. Også tak til Kirsten Frederiksen der havde bagt
dejlig drømmekage.
Ole
Vinterundervisning
Mandag den 25. oktober 2021 – mandag den 21. marts
2022
Traditionen tro bliver der også i år gennemført vinterundervisning.
Vi starter den 25.oktober 2021 og fortsætter frem til 21. marts
2022, i alt 10 gange. Undervisningen finder sted hver 2. mandag
kl. 19.00 – 21.00 i Foreningshuset Bispehøj, Bispehøjen 2, 4300
Holbæk. Parkering kan finde sted på P-pladsen umiddelbart vest
for Foreningshuset.
Vi har valgt ikke at have noget gennemgående tema for sæsonens
undervisning, men med svampe, mosser, dag-sommerfugle, fugle,
tang og alger samt sten på programmet, kommer vi langt omkring
i naturen.
Hvis du gerne vil holdes orienteret om årets vinterundervisning,
og ikke er på Mandagsholdets mailingliste, så kontakt Merete
Gertz på E-mail merete2gertz@gmail.com .
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Referat fra generalforsamlingen
Lørdag d. 5. juni 2021 på Holbæk Fælled
Vi startede kl.10.00 med en kort tur på "Arnolds Bjerg", der var
helt hvidt af blomstrende tjørnebuske og vild kørvel. Fra
"bjerget" var der en flot udsigt over landskabet og den
nyrestaurerede fælled. Fandt lidt planter, blandt andet Tofrøet
Vikke - fuglene i krattet var flygtet - dog havde vi udsigt til den
larmende rågekoloni i det fjerne.
Generalforsamlingen:
1. Poul Baden blev valgt til dirigent.
Han takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen
var lovligt indkaldt.
Vibeke og Merete meldte sig som stemmetællere.
2. Formandens beretning for 2020 var sendt ud til
medlemmerne på forhånd. Den blev godkendt.
3. Kassererens regnskab for 2020 var ligeledes udsendt på
forhånd.
For tiden er der 148 betalende medlemmer.
Efter flere spørgsmål om foreningens formue, enedes man om
at
behandle det spørgsmål og pkt. 5 under ét. Under punktet
“indkomne forslag" var der indsendt et ønske om, at man tog
foreningens formue op til drøftelse med henblik på at diskutere
dens størrelse.
Vagn gjorde rede for, hvad formålet med vores formue er (bl.a.
betaling af depositum til flerdagsture og aflønning af foredragsholdere). Grunden til, at beløbet er ekstra stort nu er, at vi det
sidste år har måttet aflyse arrangementer (Corona), samt at vi
har opsparet et beløb til fejring af det forestående jubilæum.
Man var enige om ikke at ville betale negative renter (endnu
ikke påkrævet for foreninger), men hvor skal niveauet ligge?
Man besluttede at tage punktet op igen på næste generalforsamling, når vi igen har normale tilstande.
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4. Budgettet for 2021 blev godkendt. Kontingentet for 2021
fastholdes med de nuværende 175 kr. pr. husstand.
5. Indkomne forslag. Her var indkommet et ønske om, at man
tog foreningens formue op til drøftelse.
Det blev som nævnt behandlet under pkt. 3.
6. Valg af formand.
Vagn Gotfredsen blev genvalgt.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Bestyrelsesmedlemmerne Merete Gertz, Dorrit Jensen og
Grethe Rahr modtog genvalg.
Thomas Brønholm døde desværre i foråret 2021 og skulle
erstattes med et ny bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsessuppleant Sinnet Thueslev ønskede ikke at
genopstille
Nyvalgt som bestyrelsessuppleanter blev Hans Øster for 2 år og
Fritz Raae for 1 år.
8. Valg af revisorsuppleant.
Knud W. Kristensen modtog genvalg.
9. Eventuelt.
Dorrit opfordrede medlemmerne til at sende billeder til
hjemmesiden. De kan sendes til vores webmaster, Jan Jensen:
mail: jan@vipbus.dk
Vagn takkede Sinnet for godt arbejde i bestyrelsen siden 2017.
Poul takkede for god ro og orden.
-- Og så var der spisning med egen madkurv i det strålende
solskinsvejr. En rød glente kiggede forbi imens.
Hanne
Spidssnudet frø –
beskyttet art på fælleden
Se mere om Holbæks
naturgenopretningsplan
på Holbæk.dk
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Træer og højmose ved Ryegård
Lørdag den 12. juni 2021
34 var mødt op på denne dejlige dag for at gå en tur i skoven
og højmosen ved Ryegaard med Karsten Raae som turleder.
På vores vej gennem skove fik vi en indføring i hvilke træer, der
kan regnes for hjemmehørende her i landet, og det er ikke
mange – taks, ene og måske fyr. Stort set alle andre af vore
nåletræer er kommet til landet ved mennesker hjælp, og det var
især skovrejsningsloven af 1805 der satte skub i den proces.
Vi var også en tur rundt om de mange forskellige insektangreb,
der kan ramme vore træer, og som vi har set en del af de
seneste år. Elmesyge, sitkalus og asketoptørre for blot at
nævne et par stykker.
Endelig blev det også til en kort indføring i de tidshorisonter
man regner med i skovdrift, og de særlige forhold det giver
anledning til.
Frokosten blev holdt ved Kirkemosen/højmosen, hvor der blev
lejlighed til på egen hånd at udforske denne særlige biotop.
Foreningen har tilsyneladende ikke været på dette sted siden
2007. På området blev der fundet en pæn bestand af
Rundbladet Soldug ligesom også Porse lod sig dufte i det
solrige og varme vejr.
Turen sluttede på de bakkede overdrev, hvor der igen blev
lejlighed til lidt selvstændig botaniseren. En rigtig god tur og stor
tak til Karsten og Fritz.
Vagn
NVNF
Besøg vores hjemmeside www.nvnf.dk
-og få de seneste nyheder og se billeder fra vore mange ture.
Der er link til formandens årsberetning for 2020 og til regnskab for
2020 samt budget for 2021.
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De Vilde Blomsters dag
Søndag den 20. juni
Eskebjerg Vesterlyng
Vejret havde de forudgående dage været helt overdådigt; men
på dagen var der lovet regn; dog først fra kl. 13, så det var 14
optimistiske deltagere der stod klar på P – pladsen inden for
Eskebjergleddet kl. 10.
Men endnu en gang må vi erkende, at meteorologi ikke er en
eksakt videnskab, for det trak op med sorte skyer over vore
hoveder; men i gang kom vi da, og fik set Dansk Astragel og en
ganske stor bestand af Maj-Gøgeurt i det lave og fugtige
område lige vest for P-pladsen.
Herefter begyndte det at tordne og lyne og regne. De der havde
regntøj med, fik fat på det ved de parkerede biler, og turen
kunne fortsætte, minus et par deltagere der ikke havde
medbragt regntøj. Men regnen fortsatte og efter en god time i
regn, alle var på det tidspunkt godt våde, og vi var nu nede på 8
deltagere, besluttede turlederne at afkorte turen med en ½ time
og vende tilbage til P-pladsen, hvor der så blev takket af og
turen afsluttet.
Vagn
Maglesø rundt
Turen startede med bulder og brag og vi nåede lige at trække i
regntøj og gummistøvler, da det begyndte at klare op og det
blev det skønneste vejr. Men vejrudsigten var nok årsag til det
lave antal - 5, som ikke var medlem af foreningen samt 3 fra
NVNF.
Vi så bl.a. Liden Skjaller, Kragefod, Dusk-fredløs og alm.
Fredløs, Kærsvovlrod, Grønblomstret bjørneklo, Skovgaltetand
og Majblomst, samt Sværtevæld og Bukkeblad, som dog ikke
var i blomst.
Eva
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Foreningens 70-års jubilæum
Lørdag den 26. juni oprandt med et helt forrygende flot vejr. 54
af foreningens medlemmer havde tilmeldt sig fejringen af
foreningens 70-års jubilæum og kl. 15.00, gik det løs med start
fra restauranten Det Vilde Køkken.
Jørgen Stoltz, et kendt ansigt i foreningen, gav indledningsvis
en kort orientering om den sidste istids betydning for
morænedannelserne i det nordvestsjællandske landskab samt
indvirkningen på området af den efterfølgende landstigning på
4,5 m. I gennemgangen af de forskellige landskaber, der er i
området, blev det - måske lidt provokerende fremført, at
områdets store sommerhusbebyggelser på sin vis havde været
med til at bevare områdets hedelandskab.
Herefter førte Jørgen an i en tur rundt i landskabet omkring
Klint. Den første del gennem sommerhusene og plantagerne,
og der blev givet anvisning på planter, der kan anvendes i
madlavning. De invasive arter blev også nævnt, og et eksempel
med Japansk Pileurt demonstrerede klart alvoren i problemet.
Turens sidste del fulgte stranden tilbage mod startstedet og gav
anledning til en snak om strandvolde, rullestenskyster og
områdets særlige jordbundsforhold præget af kalk med deraf
særlige vegetation.
Tilbage ved Det Vilde Køkken var det
nu tid til anden del af fejringen.
Aftenens 3-retters middag hvori
indgik en del af de planter, vi havde
mødt på vores vej. I anledning af
jubilæet havde Ole Bennike
udarbejdet et smukt festskrift med
foreningens historie, og aftenens
festtale blev holdt af formanden, der var så dristig, at han
næsten lovede, at der også vil komme et 75-års jubilæum.
Vagn
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Bustur til Langeland og Ærø
Den 1. til 4. juli 2021
Referatet kan læses på foreningens hjemmeside:
www.nvnf.dk
Blomstertur til Ejby Ådal
Lørdag den 31. juli 2021
Ejby Ådal er en af de lokaliteter der er meget populær at
besøge i vor forening, og et deltagerantal på 28 synes at bevise
dette. Vejret var til gengæld ikke det bedste, blæst og
regnbyger. Området plejer at være god for en række
specialiteter og denne tur var da heller ikke ingen undtagelse
på dette punkt. Der blev noteret Aks-Ærenpris, Grenet
Edderkopurt, Bakke-Soløje, Almindelig Kattefod, Skov-Kløver,
Almindelig Vibefedt samt adskillige rester af forårets og
sommerens gøgeurter. Det var godt at se at både Aks-Ærenpris
og Grenet Edderkopurt står i pæne populationer og på steder
hvor de er blevet lidt nemmere at observere. Fin tur med Søren
Grøntved som kyndig turleder.
Vagn
Blomster- og fugletur til Stold
Søndag den 22. august 2021
Nøglerne til området var hentet, solen skinnede og 36
deltagere stod klar til at gå en tur på det militære skydeområde
Stold.
For de fugleinteresserede startede turen ret godt med en flot
flyveopvisning af en Fiskeørn. Senere på turen blev der set
Stenpikker, Regnspove (stor/lille?), Havørn, Vibe, Hjejle,
Edderfugl og Tårnfalk foruden en række andre arter som ikke
blev nævnt eller noteret.
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For de blomsterinteresserede var der også gode ting at hente.
Mest bemærkelsesværdigt vel nok Strandsiv, som må betegnes
som sjælden. Af arter som vi ikke ser så tit blev der noteret
Smalbladet Hareøre og Drue-Gåsefod. Af andre interessante
arter kan nævnes Smalbladet Kællingetand, Sand-Frøstjerne,
Græsbladet Fladstjerne, Langstilket Havgræs, Gul
Evighedsblomst, Hindebæger, Kødet Hindeknæ, MarkHindeknæ, Vingefrøet Hindeknæ samt Vår-Potentil, og så var
der alle de arter, vi bare gik forbi og lige bemærkede for os selv.
Efter et par timer blev frokosten nydt forskellige steder rundt om
på området, og efter yderligere et par timer kunne vi afslutte en
rigtig god tur på Stold, et område vi ikke har været i så mange
gange, faktisk kun tre i min tid i foreningen (ca. 20 år).
Vagn
Fugletur til Skåne
Den 1. og 2. september 2021
Grundet corona var vi nødt til at udsætte den traditionsrige
vintertur til de flotte landskaber i Skåne, men så snart Skåne
blev farvet grønt tog vi afsted. Vi kørte først til Falsterbo, som
foreningen ikke har besøgt siden 1984. Fra Kolabacken gik vi
forbi fyret ud til Nabben, hvor vi tilbragte et par timer.
Undervejs langs en strandsø hørte vi nogle fugleunger tigge
efter mad, men vi kunne ikke identificere lyden. På vej tilbage
åbenbaredes det dog at der var tale om unger af Lille
lappedykker. Der var desværre ikke meget gang i trækket, det
mest spændende var en del Spurvehøge, enkelte Hvepsevåger
og flokke af Gule vipstjerter. Dog var der en del rastende fugle,
herunder en ung Havørn der forsøgte at fange en and, flere
Rørhøge, Klyder, Splitterne, Grå fluesnapper mm. En
Sørgekåbe viste sig fint og på Måklappen fouragerede en Ræv.
Margit der blev på Kolabacken var heldig at se to Sorte glenter.
Vi fortsatte til Ljungen, men også her var der kun lidt træk:
Enkelte Fiskeørne, Musvåger og Hvepsevåger. Af rastende
fugle så vi en adult Havørn fint samt en flot Grønspætte.
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Desuden en Tiger-edderkop og en Myreløve samt Klokkeensian.
Vi forlod Falsterbo og kørte til Vombs Änge. Her var der
omkring ti Røde Glenter, nogle musvåger og tre Traner som
dog kun blev set af enkelte deltagere. Vi fortsatte østpå og
mødte 14 Hvide storke der fouragerede på nogle nypløjede
marker. Klokken 18 nåede vi frem til det hyggelige
Munkamöllan i Tranås.
Vi fik dejlig aftensmad med medbragte drikkevarer. Derefter
kage som Jan havde scoret i lufthavnen i Kastrup. Vi sang
fødselsdagssang for Kurt der fyldte 75 år på dagen og
gennemgik fuglelisten. Efter hygge og god snak gik vi godt
trætte til køjs.
Efter morgenmad og smøring af madpakker kørte vi afsted mod
Tosteberga, hvor der er en fin skærgård. Torben spottede to
Havørne i det fjerne, desuden var der en del Røde glenter og
en Dværgfalk, der efter et kort hvil på en stor sten trak mod syd.
Morten foreslog, at vi skulle besøge Pulken – her var der
minsandten omkring 300 Traner; et pragtfuldt syn og en herlig,
umiskendelig lyd. Lea spottede en adult Havørn og der var
desuden en meget stor flok Viber. Turen gik videre til Dorrits
vandfald i Degeberga, her var der to Bjergvipstjerter ved det
flotte vandfald.
Sidste stop var i Fyledalen, hvor vi først så nogle flere Røde
glenter og en lille flok Dådyr. Men så dukkede sørme en flot
adult Kongeørn frem. For flere af deltagerne var det første gang
det lykkedes at se Kongeørn, så det var en fin oplevelse. Ved
det nedlagte teglværk fik vi kage; en Sortspætte hørtes på
temmelig lang afstand.
Fugle-konkurrencen blev vundet af Torben og John – i alt
nåede vi op på 81 arter. Tak til alle 34 deltagere for en
udbytterig og hyggelig tur der var begunstiget af varmt, flot
sensommervejr.
Ole
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Mostur til Ulkerup skov
Lørdag d. 4. september 2021
I det mest vidunderlige sensommervejr var vi 16
forventningsfulde medlemmer, som mødte en fantastisk guide i
Irina Goldberg samt hendes mand. Vi havde næppe bevæget
os 50 m væk fra Skovriddergården, hvor vi hilste på Jens Peter
Simonsen, før vi fandt den første plet med masser af forskellige
mosser.
Vi måtte alle have luppen frem for at studere de småbitte
kendetegn for de forskellige mosplanter og vi stiftede
bekendtskab med følgende:
Skovjomfruhår, Alm cypresmos, Bølget krybstjerne, Alm.
fløjlsmos
Kløvtand, Bølget katrinemos, Alm. etagemos, Prydbregnemos,
Brunfiltet stjernemos, Forskellig bladet vortetand, Alm
kortkapsel,
Skov kortkapsel,Trind fyrremos, Plænekransemos, Stor
stammemos
Slank stammemos, Furehætte, Hartmanns gråmos - kun på
sten
Mat Broncemos (en levermos), Alm. gaffelløv, Krybende
silkemos
Det var en fantastisk lærerig dag, hvor vi fik øjnene op for en
plantegruppe, som vi ikke kender så godt. Irina var en utrolig
formidler og var meget glad for at have så interesserede
tilhørere.
Desuden viste Else os,
hvor resterne af Ulkerup
Landsby havde ligget. Der
var nogle fine modeller af
landsbyen og af Niels
Jenssøns gård, som er
udført af Mini Odsherred.

Ulkerupsjælene

Eva
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