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Kan du ikke læse nyhedsbrevet, tryk her

  Maj 2015

Kære alle

Vores juniture er spændende og anderledes.

• Der er en tur til DNs egen skov , husk tilmelding.
• Der er høslet.
• Der er vilde blomsters dag, to gange på samme dag .
• Der er tur til Helvigstrup skov.

Nyd den skønne juni.

Vi glæder os til at se jer

Venlig hilsen Tove Binzer, formand

Tur Til DNs egen skov, Allindelille Fredsskov

Tid: Lørdag den 30.05. kl. 10-12

Mødested v. Haraldsted forsamlingshus, Langebjergvej 56, Ringsted.

Vi skal på vandring i DN´s "egen" skov, der er helt unik, grundet det store kalklag i undergrunden.

Her skal vi b.la. se flueblomst, som ikke findes andre steder i DK. Ud over det kan vi være heldige
at se andre kalkelskende planter, og høre lidt om skovens historie. Naturvejleder Carsten
Christiansen fra DN Lejres bestyrelse viser rundt.

Tilmelding til Margrethe Gade 29 44 10 23

http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=44933&Purge=True
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Flueblomsten findes kun i Allindelille Fredskov og er i kritisk fare for at blive udryddet.

Vilde Blomsters dag søndag den 14. juni 2015

Vi byder på to ture samme dag arrangeret af DN Lejre i samarbejde med Dansk Botanisk
Forening. Turleder for begge ture er Søren Grøntved Christiansen.

Tur 1: kl. 10- 12. Vilde blomster i Ejby Ådal

Det fredede område omkring Ejby Å’s udløb i Isefjorden er et af Sjællands flotteste naturområder.
På kystskrænterne og i ådalen er en artsrigdom af blomster, der næppe kan opleves andre steder.
På denne naturvandring vil der blive fortalt om nogle af de mest iøjnefaldende og mest
interessante arter.

Mødested: P-pladsen for enden af Kyndeløse Strandvej (lidt syd for
naturistcampingpladsen).

Tur 2: kl. 14-16. Vilde blomster på høslætsengene i Bidstrupskovene

Ravnsholte Skov rummer nogle af Danmarks artsrigeste skovenge. På denne tur vil vi kigge på
orkidéer, engblommer og kødædende planter i Smuldmosen og Kildeengen, mens de står i fuldt
flor. Engene plejes med høslæt, så det er nu blomsterfloret skal nydes, inden leen forringer
oplevelsen, men på langt sigt bevarer naturværdierne. Hvis vi er heldige med vejret, vil vi også se
nogle af skovens mange sommerfugle.

Mødested: Den store P-plads for enden af Avnstrupvej (vest for Avnstrup
Modtagecenter).
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Midsommertur i Helvigstrup

Tid: søndag d. 21. juni kl. 14-16

Mødested: P-plads for enden af Lerbjergvej (lige efter Lerbjergvej 22, 4330 Hvalsø)

Skovfoged Hans Jessen viser rundt til de genskabte vådområder i og omkring Helvigstrup. Han
viser et par af dem frem og slår turen forbi et lignende projekt fra midten af 90’erne. Så bliver det
lidt mere tydeligt, hvad målet med genskabelsen er.

Alle projekterne er en del af en større plan om skabe sammenhængende natur. Det vil Hans
Jessen også gerne fortælle mere om. I forberedelsen til projekterne har skovens folk søgt i gamle
kort. Det gjorde det klart, at også her har landskabet skiftet karakter, alt efter tidernes behov. På
turen kommer vi forbi flere spor fra fortidens brug af området og kan se, at det skam er ganske
vist!

Det bliver en ”off road” skovtur, så frem med støvlerne, for vi skal ind mellem træerne og rigtigt
opleve skoven. De der var med på vinterturen får nu mulighed for at nyde sommerskoven.

Store høslætdag - Kildeengen

Åbent arrangement - alle er velkomne.

Lørdag d. 27. juni kl. 10 – 16 med efterfølgende grillet rådyr og hygge.

Tilmelding til Erik og Inge på eriko1@live.dk af hensyn til forplejningen (alle er velkomne).

mailto:eriko1@live.dk?subject=Tilmelding
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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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