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Kan du ikke læse nyhedsbrevet, tryk her

Danmarks Naturfredningsforening, juli 2014

Velkommen til DN-Vejles sommer-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 de tidligere nyhedsbreve, 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.

Biodiversitet.nu

Du kan være med til at skabe ny viden om den danske natur, når du tager i skoven, på stranden
eller cykler en tur i naturen.

Danmarks Naturfredningsforening inviterer med projektet Biodiversitet.nu alle danskere ud i
naturen for at registrere 30 udvalgte planter, svampe og dyr. Arterne er udvalgt af forskere ved
Århus- og Københavns Universitet. Du taster simpelthen arterne, du ser ude i naturen, ind på
smartphonen eller computeren. Ved at registrere de 30 arter kan du være med til at besvare
spørgsmål om den nationale og lokale natur: F.eks:

Går haren tilbage i antal? Haren er gennem de sidste årtier gået meget tilbage og er nu på
rødlisten over truede danske dyr. Med registreringer fra tusinder af borgere overalt pi landet over
en periode på 5 år, regner forskerne med at kunne besvare spørgsmålet: Går haren stadig tilbage
eller er udviklingen vendt. 
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Findes Grøn frø i Vejle Kommune? Den grønne frø er en stor grøn (eller brunlig) frø med sorte
pletter. Den har tit en lys stribe ned ad ryggen. Den er knyttet til rene, varme og solrige
vandhuller Den grønne frø er meget almindelig i Frankrig og Italien, hvor man indsamler dem og
spiser frølårene. I Danmark er den heldigvis fredet. Den findes spredt over hele landet. Findes den
i Vejle Kommune?

Klik dig ind på www.biodiversitet.nu og læs mere om projektet, se billeder og beskrivelser af de 30
arter og klik først og fremmest dine egne observationer ind.

Hasselmus i Munkebjerg Strandskov

http://www.biodiversitet.nu/
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Hasselmusen blev for en halv snes året fundet i Munkebjerg Strandskov. I begyndelsen af april
opsatte bestyrelsen 27 redekasser til Hasselmus langs Ibæk i Munkebjerg Strandskov, for at give
bestanden en hjælpende hånd. I efteråret, når ynglesæsonen er forbi, vil vi undersøge om
hasselmusen har bygget rede i en eller flere af kasserne.

Du kan læse mere om hasselmusen på Naturstyrelsens eller på DN´s hjemmeside

Høslæt ved Haraldskær

Søndag d. 29. Juni 2014 fra kl 10.00 – 16.00

http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/artsleksikon/dyr/pattedyr/gnavere/hasselmus/
http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=198
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Vær med til en fornøjelig dag i engen, giv en hånd med høslættet ved Kvak Mølle.

Medbring gerne din egen le, hørive eller fork hvis du har, ellers kan du låne. Alle er velkomne
uanset om man kan svinge leen eller hellere vil hjælpe med at rive græsset sammen.

Har man ikke mulighed for at deltage i det praktiske arbejde, er man velkommen til at indtage
medbragt kaffe i høet ca. kl. 15.00.

Efter kaffen vil interesserede kunne høre om Høslættets betydning for flora og fauna samt se et
udvalg af de karakteristiske planter for høengen.
Der vil blive sørget for frokost til alle deltagere.

Henvendelse til Ronni Røjgaard på tlf: 27149199 eller mail: ronni.roejgaard@gmail.com

Arrangementet foregår på engen nord for Bindeballestien nær p-pladsen ved Kvak Mølle.

Svampetur i Jelling Skov

Søndag den 14.september kl. 13.30 - ca. 15.30

Tragtkantarel er en fremragende spisesvamp

Tag med på svampeturen i Jelling Skov, få nogle historier om svampene og lær nogle giftige og
spiselige svampe at kende. Vi starter med en kort gennemgang af de forskellige svampegrupper.
Derefter vandrer vi gennem Jelling Skov. Hvis du tager en kurv med, kan du måske få nogle gode
svampe med hjem til middagen.

Husk en kniv, kaffe/the og solidt fodtøj.

Mødested: Abrahamsens gård, Skovgade 27 B, 7300 Jelling

Turleder Bo Levesen og Westy Esbensen, 53 37 17 99.

Familiesvampetur ved Kvak Mølle

Lørdag d. 20. September  2014 fra kl 14.00 – 16.00

mailto:ronni.roejgaard@gmail.com
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Turen starter med en kort introduktion til svampe, hvor vi kigger på de vigtigste grupper af
spisesvampe og giftige svampe.

Praktiske oplysninger: Medbring kurv og kniv.

Vi mødes på P-pladsen ved Kvak Mølle. Kør ad Bredstenvej  (ad rute 28) og drej fra ad Kvak Mølle
Vej.

Turleder: Biolog Lars Kromann-Larsen.

Om DN 

DN arbejder for mere natur, et bedre miljø og med bekæmpelse af klimaproblemer. Vi spreder
viden om natur og miljø, skaber løsninger og påvirker politikere og myndigheder. DN har 
133.000 medlemmer og 1500 frivillige i 98 lokale afdelinger.

                        Støt DN på www.dn.dk/beskytnaturen 

> Til- og afmeld nyhedsbrevet her    > Følg DN på Facebook    
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