Årsprogram 2016
Onsdag 6/1

CO2-neutralitet - hvad er meningen? Set ud fra skovens perspektiv.
Informationschef Martin Einfeldt fra Dansk Skovforening vil forklare CO2-neutralitetbegrebet
og skovenes betydning for CO2-balancen. Herunder CO2-regnskabet ved brænde- og flisfyring.

Torsdag 21/1

Havet omkring Danmark. Professor Katherine Richardson fra KU fortæller om den sidste
nye forskning vedr. havenes diversivitet, deres betydning for CO2-optaget og klimaforandringerne og evt. lidt fra Galatheaekspeditionen.

Torsdag 4/2

Danmarks kyster. Professor emeritus, dr. scient. Johannes Krüger. Kampen mellem land og
hav før og nu.

Onsdag 24/2

Marsvin. Seniorforsker, ph.d. Jonas Theilmann fra AU vil fortælle om broers indflydelse på
marsvins adfærd, og hvad forstyrrelser af dyrenes adfærd betyder for bestanden.

Torsdag 3/3

Trækfuglenes gåder. I samarbejde med DOF.
Leder af Naturfaglig afdeling i DOF cand.scient. og ph.d Mark Desholm fortæller om de nyeste
undersøgelser af trækfugle, herunder nattrækkende fugle og de problemer, vindmølleparker
udgør.

Tirsdag 8/3

På jagt efter sjældne fugle og ny viden om evolutionen af disse flyvende dinosaurer. Professor Jon Fjeldså er såvel ekspert i fugle som ekspert i at tegne fugle og ekspert i
biodiversitet og artsudvikling ved KU med en lang række videnskabelige ekspeditioner og en
omfattende videnskabelig produktion bag sig.

Tirsdag 29/3

Giftige planter. Per Mølgaard, botaniker og ph.d., har forsket i læge- og giftplanter gennem
et helt liv. Han er forfatter til bogen “Giftige planter - i naturen, i haven, i køkkenet og på
marken” fra 2014. Vi skal høre om de giftige planter, hvordan de kendes, hvilke symptomer,
de kan give, og hvordan forgiftning kan forebygges.

Søndag 10/4

Fugletur

Tirsdag 12/4

Pindsvin. Aslaug Bugge Clausen fra foreningen “Pindsvinevennerne” vil fortælle om det arbejde, de udfører, for at pindsvinene kan få de bedst mulige forhold her i landet, og hun vil
fortælle os, hvad vi kan gøre i vores haver. Hun har lovet at medbringe levende modeller.

Søndag 17/4

Medicinsk Museum. Besøg Medicinsk Museion, det oprindelige Kongelige Kirurgiske Akademi, Bredgade 62 kl. 9.45 - 11.15.

Torsdag 5/5 til
søndag 8/5

Kr. himmelfartstur til Fyn. Få danske egne rummer så mange kultur- og naturoplevelser
som området imellem Assens og Svendborg. Vi skal bo naturskønt og mangestjernet på Hotel
Gl. Avernæs ved Helnæsbugten

Søndag 22/5

Fugletur

Tirsdag 10/5

Bævertur. Aftentur til bæverland v. Skovfoged Ole Andersen. Mødested aftales nærmere.

Onsdag 10/8

Guidet rundvisning i Botanisk Have kl. 18.30. Her er der en spændende mulighed for at
komme ind i nogle af de drivhuse der normalt ikke er adgang til.

Tirsdag 30/8

Kulturspor i landskabet. Rundvisning i Nymølle og/eller Lynge området kl. 18.30 - 21.00
med museumsinspektør Susan Monica Johnsen fra Museum Nordsjælland.

6+10+14/9

Fotokursus. Teori tirsdag 6/9, workshop lørdag 10/9 og evaluering onsdag 14/9.

Søndag 18/9

Fugletur

September

Svampetur

Onsdag 28/9

Naturen set fra oven. Om brugen af kort og luftfotos.
Lektor, ph.d. Stig Svenningsen vil vise os, hvor på nettet man kan finde nutidige og historiske kort, luftfotos og andre landskabsoplysninger. Hør en geograf fortælle om, hvordan kort
og luftfotos bruges til undervisning, forskning og administration.

Søndag 9/10

Fugletur

Mandag 31/10

Frivillige kogræsserforeninger. Hvad er det, og hvad kan de gøre for naturen?
Cand.scient. Anna Bodil Hald fortæller om sin forskningserfaring fra projekter med fokus på
planteøkologi og naturforvaltning, som nu udnyttes til at vejlede kogræsserforeninger.

Mandag 21/11

Generalforsamling

Ret til ændringer forbeholdes

