Inventeringsweekend på Møn lørdag 30. september til søndag 1. november
Kom med til Møn og vær med til at kortlægge de mange sjældne svampe som vokser her.
Klinteskoven er Danmarks bedste Svampelokalitet, med 135 rødlistede arter og mange andre hits.
Alligevel er den relativt dårligt undersøgt, og der er mange gode fund at gøre. Naturstyrelsen har
brug for at få kortlagt den nøjagtige udbredelse af de bedste svampeområder ned på skovparcelniveau for at kunne tilgodese svampene i de meget ambitiøse planer om at give den biologiske
mangfoldighed bedre kår. Det er planen, at der skal skabes samenhæng mellem overdrevene ved
Klinten og Høvblege. 15. juni-fonden har doneret penge til undersøgelserne bl.a. med et budget til
en inventeringweekend for Svampeforeningens medlemer.
Mens vi nyder de flotte omgivelser, vil vi i små grupper undersøge skoven for sjældne svampe, idet
vi noterer hvilken skovparcel (skovlitra) der er tale om. Martin vil forinden have lavet en
kortlægning af alle skovlitra mhp en fysisk beskrivelse og kan derfor komme med anbefalinger til,
hvor der er meget dødt ved, fremspringende kalk, bestemte mykorhiza-arter osv. Ligesom vi vil
kunne gå på jagt efter nogle af de gamle hits, som måske ikke har været set i mange år, men hvor
forholdene ikke har ændret sig.
Vi regner med at kunne dække kost og logi for 15 deltagere ved indkvartering på vandrerhjem på 4mandsstuer, men kommer der flere (og det håber jeg der gør), vil vi fordele udgifterne mellem
deltagerne. Der er derfor tilmelding nu inden 1. juli, så vil jeg vende tilbage med en pris, hvorefter
der er bindende tilmelding.
For flere oplysninger ring til Martin Vestergaard 25 14 15 89.
Vi mødes på P-pladsen ved Vandrerhjemmet syd for Magleby kl. 10.00 og læsser dér folk om i
færre biler inden vi kører på klinten. Medbring madpakke til første frokost. Slut søndag
eftermiddag.

