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Meget affald blev fjernet fra naturen

Det var dejligt at se et stort fremmøde ved
affaldsindsamlingen den 21. april. Ca. 30 mennesker i
alle aldre gav naturen en hånd i Nyborg. Der var også
indsamlingssteder rundt om i landsbyerne. I alt
samlede vi lidt over 500 kg affald ind.

Ved Knudshoved blev der fundet en bunke storskrald,
som en eller anden har syntes, skulle dumpes der. Vi
har informeret kommunen om det. De er i øjeblikket
ved at undersøge, hvem der ejer det område, affaldet
ligger på, og derfor skal påtage sig at fjerne det, hvis
gerningsmanden ikke kan spores.

Tak til alle der hjalp den dag.
 

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. Da Eske Mortensen er blevet forhindret bliver
vores guide istedet Helle Suadicani.

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

Læs mere om turen på www.dn.dk/nyborg

Vi svinger leen, og plejer naturen den 9. og 16.
juni

To gange i juni mødes vi og svinger leerne.

Første gang er på arealet ’Skovmærket’ ved
Ullerslev den 9. juni. 
Anden gang er ved Lille Mølle den 16. juni.

Begge dage kl. 10-15, tilmelding er ikke nødvendig.

Leslåning er et traditionelt dansk håndværk, der er en
sjov og motionerende aktivitet for hele familien. Før i
tiden blev engene afgræsset af kvæg, eller der blev
taget et til to årlige slæt hø på dem. Men i dag er
interessen for at have græssende dyr ikke så stor, og
tidligere tiders dejlige blomsterenge med orkideer og
engblommer er ved at gro til i græs, tidsler og
nælder.

Hvis vi ønsker at disse flotte blomsterenge i fremtiden
skal være en del af vores naturoplevelse, er vi nødt til
at pleje dem manuelt.
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Arrangementet er gratis, og der bliver undervist i
leslåning. Der er leer og høriver til alle, men tag også
gerne din egen med. Børn kan også deltage. Medbring
selv forplejning.

I Ullerslev mødes vi ved Skovmærket. Kør ad
Skellerupvej og følg Hindemaevej mod Ulsa Pack.
Hindemaevej deler sig i to – her følges vejen mod
højre – og så er det første vej/sti til højre. (Se efter
DN- skiltet).

Ved Lille Mølle mødes vi ved møllen, Lillemøllevej
14.

Kontaktperson er Jette Ørsnes, tlf: 21 34 15 49
Læs mere om turene på www.dn.dk/nyborg

Kom med til Blomsternes dag

Igen i år afholder vi i samarbejde med Dansk
Botanisk forening De Vilde Blomsters Dag søndag d.
16. juni 2013 kl. 10-12.

Over hele Norden er der denne dag De Vilde
Blomsters Dag, hvor anslået mere end 10.000
naturinteresserede er med på ture i Danmark,
Sverige, Norge, Finland, Færøerne, Island og
Grønland den samme søndag i juni.

Turen går i år til Hjulby sø ved Nyborg, hvor man kan
se karakteristiske plantearter fra forskellige mose- og
engområder samt nyde at gå på de offentlige stier,
kommunen har anlagt.

Vi mødes ved Fiskerhuset på Lindenborgvej, ved
indgangen til naturområdet.

Medbring gerne forfriskning til pause undervejs, evt.
gummistøvler.

Turleder er Signe Nepper Larsen, biolog fra Dansk
Botanisk Forening.

Læs mere om turen på www.dn.dk/nyborg

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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