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ALLE ER VELKOMNE, OGSÅ IKKE-MEDLEMMER
Alle møder foregår på Naturhistorisk Museum i Århus
Onsdag 25. januar kl. 19.30:
Rejseforedrag om Estland ved Peter
Wind
Estland er det nordligste af de tre Baltiske
Randstater omgivet af hav om nord og
vest, Rusland i øst og Letland i syd.
Foredrag vil blive indledt med en kort
gennemgang af landet spændende og
omskiftelige historie. Fokus vil dernæst
være på landets geografi og naturforhold,
hvor artsrigdom af dyr, svampe og planter
vil blive gennemgået. Hovedvægten vil
blive lagt på landets flora og
vegetationsforhold baseret på en
ekskursion i juni 2016.

Estland: Den imponerende middelalderborg i hovedbyen
Kuresaare på Saaremaa.
Foto: Peter Wind, 06-06-2016

Ekskursionens hovedmål var kalkøerne Saaremaa og Hiumaa, hvor der vokser store bestande af
orkidéer bl.a. Fruesko, Flueblomst og Ridder-gøgeurt.
Kommende arrangementer i Jydsk Naturhistorisk Forening:
Tirsdag 21. februar kl. 19.30: Foredrag
om skovforvaltning ved Steffen
Bengtsson
Foredrag om rådgivning i forbindelse med
store naturgenopretningsprojekter med
fokus på vildtets rolle i naturforvaltningen
samt om genudsætning af elge i Lille
Vildmose. Emner er skovforvaltning,
skovlovgivning og muligheder og
begrænsninger for at tilgodese
biodiversitet indenfor disse rammer.

Danmark: Skovbæk i tidligt forår.
Foto: Peter Wind, 27-03-2011.
Fortsættes

Lørdag 18. marts kl. 13-18: Temadag ’Du
danske strand’
Temadagen har 9 aktuelle indlæg om
naturens livsbetingelser i Danmarks
kystområder. Dette skal ses i lyset af
regeringens vision om at lempe af
mulighederne for at opføre permanente
anlæg på hidtil strengt beskyttede
kyststrækninger og øget sikring af udsatte
kyststrækninger.
Bulbjerg.
Foto: Peter Wind, 13-07-2011.

Onsdag 22. marts kl. 19: Jydsk Naturhistorisk Forenings generalforsamling
Hermed indkaldelse til Jydsk Naturhistorisk Forenings ordinære generalforsamling, hvis
dagsorden fremgår af foreningens vedtægter § 7 på hjemmesiden: http://jydsknaturhistorisk.dk.
Forslag fra foreningens medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen, som sammen med bestyrelsens forslag lægges på foreningens
hjemmeside. Forslag sendes til formanden.

Onsdag 22. marts kl. 20: Drikkevand ved
Inga Kofoed (efter generalforsamlingen)
Vand er grundlaget for alt liv på Jorden. Jo
tættere på et vandløbs udspring desto
mindre forurenet er vandet. Mange
dambrug blev derfor placeret tæt på
kilderne. Foredraget fokuserer på vands
mange former og de problemer gødskning
af landbrugsarealer skaber bl.a. som følge
af overbelastning af vandløb og iltsvind i
indre danske farvande.

Gudenåens kildeområde.
Foto: Peter Wind, 23-07-2011.

Fortsættes

Tirsdag 18. april kl. 19.30: Foredrag om
Thy Nationalpark ved Else Østergaard
Andersen.
Nationalpark Thy er Danmarks første med
et areal på 244 km2 indviet 29. juni 2007.
Parken har stor national og international
betydning på grund af det
sammenhængende klitlandskab mellem
Hanstholm og Agger Tange og de store,
uberørte klithedearealer. Foredraget
fokuserer på tilblivelse, pleje,
naturbeskyttelse og visioner for
nationalpark Thy.

Klithede ved Lodbjerg Fyr.
Foto: Peter Wind, 11-07-2014.

Lørdag 6. maj kl. 10-16: Ekskursion til
dambrugsområder ved Rikke Trachsel og
Peter Wind
For at forbedre naturtilstand og
vandkvalitet i Hald Sø blev alle dambrug
ved søen og dens opland opkøbt og
nedlagt i 1980’erne, ligesom byspildevand
og udledning fra landbruget blev bremset.
Vi vil se på resultatet af den storstilede
naturgenopretningsindsat i Hald Sø. Dagen
afsluttes med et besøg på et
velfungerende, moderne dambrug ved
Karup, der lever op til myndighedernes
kvalitetskrav.

Moderne dambrug ved Karup.
Foto: Peter Wind, 19-11-2016.

Onsdag 31. maj kl. 18.30-21: Ekskursion til
Staksrode Skov ved Peter Wind
Staksrode skov står på plastisk ler, der
mange steder i skoven skrider i Vejle Fjord.
Den stadige udskridning giver sammen
med jordbundsforholdene specielle
vækstbetingelser på vegetationen. Her
forekommer flere sjældne plantearter som
Stor Gøgeurt, Langsporet Gøgelilje og SkovVikke.
Staksrode Skov, Bjergfald, voksested for Stor Gøgeurt.
Foto: Peter Wind, 24-05-2012.

