Københavns Akvarieforening
Københavns Akvarieforening afholder i år vores sommertur for medlemmer og deres familie
søndag den 3. juni 2018. Turen vil gå til nogle skovområder på Midtsjælland, hvor vi skal se nogle
vilde, danske orkideer samt flere interessante og sjældne planter, og vi vil også undervejs høre lidt
om områdernes historie.
Vi starter fra København hvorfra vi kl. 9.00 kører samlet i så få egne biler som
muligt, eventuelt kan man, hvis man bor nærmere Ringsted starte andetsteds fra. Vi
mødes herefter på parkeringspladsen ved Haraldsted forsamlingshus,
Langebjergvej 56C, Ringsted, hvor vi samles kl. 10.00.
Herfra går vi ind i Allindelille Fredsskov, der er berømt for sin specielle natur, der
rummer mange sjældne planter, heriblandt flere arter af orkideer.
Efter et par timer samles vi igen og kører en kort tur til den lille by Ny Tolstrup, hvor der inde i
skoven er en parkeringsplads med borde og bænke, og her indtager vi så vores frokost – Foreningen
vil sørge for frokost og drikkevarer.
Efter frokosten går vi så en tur her i Bidstrupskovene, der er et andet kendt område
med speciel natur. Da jordbunden i dette område er af en anden karakter, vil vi her
kunne finde helt andre arter af planter og dermed også andre orkideer.
Ligeledes kan man her finde flere arter af sjældne eller spændende planter, som vi
naturligvis også lige vil kigge efter.
Herefter kan man samles igen ved parkeringspladsen og eventuelt drikke en kop
kaffe, inden man kører hjem igen, eller måske finde en kro i nærheden.
Vi forventer at køre samlet, så bilerne bliver fyldt op – Foreningen vil prøve at
koordinere deltagere og eventuelle mødesteder, således at det bliver nemmest for
alle. Køreturen fra København bliver på 130-150 km, en udgift som afregnes
deltagerne i de enkelte biler imellem.
Tilmelding med deltagernavn(e) senest søndag den 27. maj
2018 til: Sven Erik Riedel,
e-mail: riedel@mail.dk, eller på tlf.: 38 28 27 27.

