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Kan du ikke læse nyhedsbrevet, tryk her

Danmarks Naturfredningsforening, januar 2014

Velkommen til DN-Vejles vinter-nyhedsbrev

I nyhedsbrevene fortæller vi om vores arbejde, om ture og arrangementer, og vi fortæller aktuelle
historier fra Vejle Kommunes natur.

Hvis du ikke fik tilsendt vores nyhedsbreve i 2013 kan du se dem her.

Send gerne nyhedsbrevet videre til venner og bekendte. De kan også tilmelde sig til nyhedsbrevet
på hjemmesiden, uanset om de er medlem af Naturfredningsforeningen eller ej.

Årsmøde

Engelsholm Sø og Nørup Kirke

Ved årsmødet den 7. november gav Uffe Rømer en beretning om årets arbejde i bestyrelsen. Du
kan se beretningen her

Bente Andersen blev nyvalgt til bestyrelsen og Torben Espersen blev vagt til suppleant.
Bestyrelsen består nu af Uffe Rømer, Anne Birgitte Levisen, Westy Esbensen, Ole Jespersen, Bodil
Asmund, Per Delphin, Erik Bjørksten, Hans Henrik Mikkelsen og.Torben Espersen er suppleant.Vi
holdt konstituerende møde den 19. november og genvalgte Uffe Rømer til formand og Anne
Birgitte Levisen til næstformand.

Efter årsmødet tog naturvejleder Peer Høgsberg os med på en meget spændende kuturhistorisk og
naturhistorisk "rejse" gennem Vejle Ådal fra Engelsholm Sø til Vejle Fjord.
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Hasselmus i Munkebjerg Strandskov

 

Hasselmusen er en lille gnaver med store øjne og en lang busket hale. Den ligner  en mus, men
den tilhører syvsoverfamilien. Den lever i skovbryn og løvskove med en rig undervegetation af
f.eks. bregner og brombær. I vegetionen finder den knopper og bladskud, bær, insekter og
nødder. Haselmusen er et natdyr.  Dagen tilbringer den sovende i en kuglerund rede, som bygges
oppe i vegetationen. Der er størst chance for at se den tidlig om morgenen og i skumringen.  Fra
september/oktober til april ligger den i dvale i et hulrum f.eks. mellem trærødder.

 

 Man kan hjælpe hasselmusen ved at opsætte redekasser.

 Hasselmusen er sjælden, og den er på den danske rødliste over truede dyr. Den findes på Syd-
og Midtsjælland og på Sydfyn, og der er mindre bestande syd for Åbenrå og syd for Vejle Fjord. I
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Munkebjerg Strandskov blev den sidst konstateret for en halv snes år siden. For at øge dens
overlevelsesmuligheder sætter bestyrelsen, i samarbejde med Vejle Kommune, redekasser op i
Munkerbjerg Strandskov i løbet af vinteren.

 Læs mere om Hasselmusen her.

Løv-tjæreporesvamp i Munkebjerg Strandskov

Løv-tjæreporesvamp på bøgekævle i Munkebjerg Strandskov 2. december 2013. Løv-
tjæreporesvamp kendes bl.a. på lugten, som minder om lugten af  anis eller lakrids

De danske skove har det dårligt. Der er for lidt liv i skovene. Der mangler bl.a. gamle træer og
dødt ved. Hulrugende fugle som spætter og ugler har reder i gamle træer, og de døde træer og
væltede stammer er levested for mange insekter og svampe.

Løv-tjæreporesvamp er en af de meget sjældne svampe, som er på den danske rødliste. Den lever
på væltede bøgestammer. Den er vidt udbredt Syd- og Mellemeuropa, og den bruges som
indikator for særlig værdifulde bøgeskove med lang kontinuitet. I Danmark fandtes den så sent
som i  i 50´erne mange steder i landet.  men i 80´erne havde den kun overlevet i Suserup Sko ,
Jægersborg Dyrehave og enkelte andre skove på Sjælland.  Siden har  den  i kraft af
naturskovsstrategien spredt  sig til andre skove på Sjælland og Lolland. Fundet ved Munkebjerg er
det første i Jylland i 50 år og et godt eksempel på, at man kan få en mere varieret natur i skovene
ved at efterlade dødt ved i skovbunden.

Det spæde forår ved Fårup Sø

Lørdag den 15.marts kl.13.30

http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=198


Nyt fra DN-Vejle, januar 2014 | Danmarks Naturfredningsforening

http://old.dn.dk/?ID=40090[09-01-2017 12:10:17]

Sidste år var det meget spædt forår med sne 

Selv om der måske ligger vinterfugle fra nord i Fårup Sø, og selv om jorden måske er snedækket
som sidste år, der mange forårstegn ved søen og i Jelling Skov.Vi vandrer op til skoven, lytter til
de første første fuglestemmer og kigger på de første forårsplanter.

Hvis vi har  mildt vejr i begyndelsen af marts, kan vi måske se de første anemoner

Vi mødes ved P-pladsen ved Skovdal Kro ved østenden af Fårup Sø

Turleder: Westy Esbensen 53 27 17 99

Fossiler ved Hundshage
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Lørdag den 5.april kl. 13.30 -16.00

      

Hundshage. 

Hvordan så Sydøstjylland ud i meget gamle dage? Vi vandrer fra Tønballegård til Hundshage, hvor
vi finder over 70 millioner år gamle forstenede søpindsvin, over 23 millioner år gamle snegle og
muslinger og blot 6-7.000 år gamle flinteflækker.

Hvis vandstanden ikke er for hø,j kan vi studere 22,5 mio. år gamle aflejringer af sand og ler i
klinten. De vekslende lag af sand og ler afspejler tidevandets døgnrytmer. Vi ser altså på
aflejringer fra enkelte dage for 22.5 mio. år siden.

 

 Vejle Fjord sand og ler. De mørke lerlag blev aflejret i roligt vand, når tidevandsstrømmen
vendte. Et dyr har (for 22,5 mio. år siden) gravet sig ned i havbunden. 
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Aftryk af muslingen Pecten hausmanii er almindelig i brunjernsten på stranden

Vi mødes på P-pladsen i skovkanten ved Tønballegård, Tønballevej 1, Snaptun, 7130 Juelsminde

Turleder: Westy Esbensen 53 37 179 9

 
Skaf et medlem og få en gave

Hjælp din forening ved at finde et nyt DN-medlem. For hvert nyt medlem du skaffer, kan du
vælge en gave. Du deltager også i lodtrækningen om en overnatning for to på et Scandic Hotel

                        Læs mere på DN's hjemmeside

 

> Afmeld nyhedsbrevet her    > Følg DN på Facebook    
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