Søndag den 3. oktober
Trækfugletur til Bøtø Nor og Gedser.
Vi kører til Gedser Fuglestation, hvor vi ser på trækfugle og går evt. en lille tur ned
til havet, inden vi går tilbage til Fuglestationen og spiser vores madpakker. Derpå
kører vi til Bøtø. Bøtøskoven er på 153 ha og ejes af Den Danske Naturfond. I
2017 blev der gennemført en større naturgenopretning i skoven, og der blev sat
højlandskvæg og vilde heste ud. De går der hele året og skal sørge for, at området
ikke gror til i tæt skov. Man skal holde en afstand på 50 m til dem, og de må ikke
fodres. Vi skal gå 1,5 – 2 km ad skovveje og stier i blandet terræn, mest jævnt,
men også ujævnt. Her er i øvrigt toiletter. Om efteråret er der mulighed for
trækfugle, idet tusindvis af bramgæs, finker, spurve og rovfugle raster der på
deres vej sydover.
Vi skal også besøge områdets fugletårn, hvorfra der er en smuk udsigt over et
vådområde med mulighed for at se traner, sølvhejre og havørn, foruden gæs,
ænder og vadefugle.
Carl Axel Henrichsen bor i sit sommerhus i området hele sommeren, og han vil
guide os på turen.
For at få varmen slutter vi af med en kop kaffe i Marielyst.
Hvis vi er så heldige igen at få et tilskud fra Køge Kommune til en bus, vil dette
blive en bustur. Så hold øje med vores hjemmeside, hvor du/I kan se, om det
lykkes.
Mødested- og tid: Busholdepladsen overfor Køge Station klokken 8.00,
hjemkomst ved 17- tiden.
Pris:
Hvis samkørsel: de sædvanlige 2 kr. pr. km fordelt på alle i
bilen, eller i bus: 0 kr., idet Køge Kommune betaler og evt.
restbeløb betaler foreningen. Kaffen koster nok 50-60 kr.
Medbring:
Frokostpakke og drikkelse, gode tætte travesko, overtøj efter
vejret og vandrestav.
Tilmelding:
Senest onsdag den 29. september til Karen Margrethe på
kmhoeg@icloud.com eller tlf. 23 48 81 29
Arrangører:
Carl Axel og Karen Margrethe

