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Kan du ikke læse nyhedsbrevet, tryk her

Danmarks Naturfredningsforening, april 2013

Velkommen til DN Nyborgs nyhedsbrev

Efter en længere pause er vi i DN Nyborg igen begyndt
at udsende nyhedsbreve.

Vi sender nyhedsbrevet til alle jer, der før har
modtaget det, samt til alle de medlemmer af DN, som
bor i Nyborg Kommune og som vi har e-mail adresser
til.

Hvis du ikke ønsker at modtage nyhedsbrevet kan du
afmelde det her.

Kom og vær med til forårsrengøring i naturen

Affaldsindsamling 2013 finder sted Søndag d. 21.
april kl. 10.00 – 12.00 
Mød op ved Pavillonen ved Hesselhuset,
Skræddergyden 34, 5700 Nyborg

Yderligere information, også om andre
indsamlingssteder: tlf. 21 75 44 48 - Bo Gangelhof.
Læs mere om affaldsindsamlingen på vores
hjemmeside 

Nattegaletur til Hjulby Mose

Med foråret kommer også nattergalen. Vi inviterer på
tur til Hjulby Mose den 1. juni kl. 05.30-7.30.

Her bliver der god mulighed for at høre Nattergalen
synge. Der vil også være andre fuglestemmer, som vi
lytter til. Vores guide er Eske Mortensen, som kan
kontaktes på tlf: 40 18 16 28.

Vi mødes ved Hjulbyvej ved hundetræningsbanen ved
motorvejsbroen.
Husk gummistøvler og gerne kikkert og kaffe.

Læs mere om turen på vores hjemmeside 

Forår og frøer

Går man en tur langs et vandhul eller mose på en
solbeskinnet vindstille dag her i foråret, er der chance
for at høre og se flere paddearter. De samles nemlig i
de solbeskinnede vandhuller for at sikre næste års
generation. De forskellige paddearter yngler lidt
forskudt. De første, som vandrer til vandhullerne, er
skrubtudse og butsnudet frø.

På varme dage kan man også være heldig at høre de
to arter kvække. Butsnudet frø lyder som en knallert
langt borte, hvor imod skrubtudsens stemme er små
korte fløjt.
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Desværre er butsnudet frø og skrubtudse de eneste to
arter, som foruden stor og lille vandsalamander findes
i forholdsvis store bestande i Nyborg Kommune. De
øvrige arter har ikke gode betingelser på trods af, at
flere af arterne tidligere var meget udbredte.

Springfrø findes formentlig kun i Kajbjerg skov, og
bestanden er meget lille. Spidssnudet frø findes
muligvis kun i Juelsberg skov, og formentlig er der
tale om en meget lille bestand. Grønbroget tudse
findes i et fåtal ved Knudshoved færgehavn, men der
findes ikke egnede ynglelokaliteter.

Det er også usikkert hvorvidt grøn frø og løvfrø yngler
i kommunen mere. Strandtudse er formentlig uddød,
men der er de seneste par år udsat yngel ved
Refsvindinge i et forsøg på at genskabe en bestand.

Klokkefrø findes i området omkring Tårup Strand, og
det er en art der er forsøgt hjulpet de senere år ved
at etablere flere søer i det område.
Problemet for de fleste arter er nemlig, at deres
spredningsmuligheder ikke er gode, fordi der er alt for
langt mellem egnede vandhuller, som ikke er for
tilgroede og for næringsrige.
Nyborg Kommune har i 2011 og 2012 overvåget
bestandene af padder i kommunen. Se rapporterne på
Nyborg Kommunes hjemmeside.

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 
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