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BFN's Naturkurser udbyder i 2018 en fuglestudiekreds
samt en række kurser, hvoraf flere er knyttet til
Nationalpark Thy:








Lær de vilde blomster at kende
Fuglestudiekreds forår 2018
Sten, fossiler og skaller på stranden
Plantekendskab for begyndere
Hvad er Nationalpark Thy
Lodbjerg-områdets historie og natur
Svampekursus

NB: Alle kurser er åbne for deltagelse på timebasis á 30 kr.
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Lær de vilde blomster at kende
Kurset i botanik begynder mandag d. 14. maj kl. 19.00 på Thisted Gymnasium.
På første mødeaften vil vi aftale resten af kurset, der foregår i ”marken”, og der vil
blive gennemgået nogle få botaniske begreber, samt vist en lille billedserie af nogle af
de blomster, vi støder på i forbindelse med vores ekskursioner.
Ekskursionerne foregår på følgende datoer:
Mandag d. 28/5 kl. 18-21.
Mandag d. 4/6 kl. 18-21.
Mandag d. 11/6 kl. 18-21
Mandag d. 6/8 kl. 18-21.
Mandag d. 13/8 kl. 18-21.
NB: På ekskursionerne og på introduktionsaftenen bliver der en kaffepause med
medbragt kaffe.
Varighed: 18 timer
Pris: 425 kr. for alle timerne eller 310 for forårstimerne. Er man forhindret på flere af
datoerne kan kurset fås for 30 kr. pr. time
Lærere: Maria Bartolomé (9196 7420) og Jørgen Nordkvist (9792 4165)
Max deltagerantal: 25
Tilmelding til Jens Handrup på handrup@outlook.dk eller på tlf. 3050 6992 senest
d. 4. maj.
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Fuglestudiekreds forår 2018
Studiekredsen foregår på Koldby skole (indgang fra Kastanievej) fra kl. 19.00 til kl.
21.30.
Der er én mødeaften om måneden for hvert hold. På begge hold vil der være
mulighed for at udveksle oplysninger om, hvilke fugle man har set siden sidst. På det
øvede hold vil der, de fleste aftener, være en foredragsholder. På begynderholdet
snakker vi om de fugle, som er aktuelle netop nu. Vi lærer også de almindelige
fuglestemmer, som vi kan høre i vore haver. På hvert månedsmøde introduceres
næste ekskursion til en lokalitet i området.
Bemærk: Man kan deltage på begge hold og på alle ekskursioner for samme pris.
Mødedatoer:
Øvede hold: 9/1 - 6/2 – 6/3 – 10/4 – 15/5 – *5/6
Begynderholdet: 23/1 – 20/2 – 20/3 – 24/4 – 29/5 – *5/6
*) Fælles afslutning for begge hold hos Ivan og Elly i Svankær.
Ekskursioner forår 2018:






Agger Tange. Lørdag den 6. januar 2018. Mødested: Færgelejet, kl. 9.00. Turen
arrangeres i samarbejde med BFN
Foderbrætsfugle. Lørdag den 3. marts 2018. Mødested: Kystvejen 75, kl. 9.00
Nordmors. Lørdag den 7. april 2018. Mødested: Skarregård, Feggesundvej 53,
kl. 8.00
Skjern Enge. Lørdag den 26. maj 2018. Mødested: Draget Thyholm, kl. 7.00
Afslutning for BFN’s fuglestudiekreds og Natravnetur Tvorup Hul. Tirsdag den 5.
juni 2018. Mødested: Kystvejen 75 Svankær, kl. 19.00

Pris: 100,- kr. (unge under 14 år 50 kr.) til dækning af annonceudgifter mm.
Studiekredsleder: Elly Hansen tlf. 29 46 75 53
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Sten, fossiler og skaller på stranden
8 timer ved David Jessen.
Kurset er en grundlæggende introduktion til de geologiske hændelser, der ligger til
grund for de sten, fossiler og skaller, vi kan finde ved forskellige lokaliteter i Thy. Vi
skal beskæftige os med at fortælle den naturhistorie, der forklarer os, hvorfor vi finder
de ting, vi gør på de lokaliteter, vi besøger. Vi skal omkring istider, opskubninger,
kysterosion og en periode med voldsom vulkansk aktivitet.
Når man går tur langs strandene i Thy finder man, hvis ellers man tager sig god tid, et
væld af endda særdeles spændende fund. - Men de færreste tænker vel egentlig over,
at den muslingeskal eller sten, man lige samler op og synes er vældig pæn, ofte har
en ganske unik og dybt fascinerende historie at fortælle os. Vi skal bare lige trænes
lidt i at læse den naturhistorie, vi kan få fortalt. Så kan en tilfældigt fundet sten fra
stranden lige pludselig være vidnesbyrd om katastrofale vulkanudbrud, hvordan vejret
var i kridttiden, eller hvordan norske fjelde er blevet knust og flyttet gennem millioner
af år.
Første gang: På VUC i Thisted torsdag d. 3. maj kl. 19.00-21.00
Først: En generel introduktion til fossildannelse, dannelsesmiljøer for de forskellige
ledeblokke og de landskabsdannende processer, der gør det muligt at finde de ting, vi
kan, på de 2 lokaliteter
Derefter: Fokus på den naturhistoriske baggrund for hhv. Silstrup Hoved og Stranden
ved Lodbjerg
Anden gang: Ekskursion til Silstrup Hoved torsdag d. 10. maj kl. 18.00-21.00
Silstrup Hoved består af de samme lag, som man finder ved Hanklit på Mors. Det er et
af de bedste steder i landet at finde fossiler, og selve klinten fortæller om nogle meget
voldsomme perioder i vores områdes historie. Desuden vil vi her undersøge og
forklare, hvilke strandsten vi finder her, hvordan de er dannet, og hvorfor de er lige
her.
Medbring gerne hammer, mejsel og lup.
Tredje gang: Ekskursion til stranden ved Lodbjerg torsdag d. 17. maj kl. 18.0021.00
Lagene vi finder i kystklinten ved Lodbjerg beretter om en ret detaljeret historisk
gennemgang af, hvordan klimaet og miljøet har været på denne lokalitet gennem den
nuværende mellemistid. Desuden finder vi enkelte steder opskubninger af noget ældre
lag med en helt anden historie. Den voldsomme erosion, der er foregået på denne
kystlinje de sidste ca. 500 år, har blotlagt en meget fin serie af hændelser, vi direkte
kan se her. Vesterhavskysten er også markant anderledes end limfjordskysterne i
forhold til hvilke sten, vi kan finde, og hvordan de ser ud.
Medbring gerne hammer, mejsel og lup.
Pris: 240 kr.
Tilmelding til Jens Handrup på handrup@outlook.dk eller på tlf. 30 50 69 92 senest
d. 23. april
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Plantekendskab for begyndere
9 timer ved Jens Handrup
Kurset er en slags fortsættelse af sidste års begynderkursus i botanik, men alle med
en smule interesse for planter kan være med. Kurset sigter mod at få et godt
grundlag for at kunne kende og selv bestemme de mest almindelige vilde planter i
nationalparken. Vi skal igen snakke om biotoper/levesteder, og om hvad man kan
forvente at finde hvor.
Første gang: På VUC i Thisted, torsdag den 24. maj, kl. 19.00-21.00
Generelt om planter og deres gruppering med fokus på blomsterplanterne. Ved hjælp
af uddelt materiale, egen baggrundsviden, forskellige håndbøger/floraer og lup eller
online digitale bestemmelsesnøgler skal vi øve os i at bestemme medbragte planter.
Anden gang: Torsdag den 31. maj kl. 18.30-21.00 syd for Stenbjerg. Mødested
aftales.
Ekskursion til klithede og plantage, hvor vi finder de almindeligste planter på de
forskellige voksesteder – herunder genoprettet klithede - og øver os i selv at
bestemme nogle af dem.
Tredje gang: Torsdag d. 14. juni kl. 18.30-21.00 ved Vorupør.
Her skal vi bl.a. finde de almindeligste planter på den meget fugtige og varierede
klithede.
Fjerde gang: Torsdag d. 2. august kl. 18.30-21.00
Vi skal denne gang øve os i at kende årstidens karakteristiske blomsterplanter på
klitheden med varierende lokaliteter.
Pris: 270 kr.
Tilmelding til Jens Handrup på handrup@outlook.dk eller på tlf. 30 50 69 92 senest
d. 14. maj
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Hvad er Nationalpark Thy
15 timer ved: Else Østergaard, leder NPT, Charlotte B. H. Andersen, arkæolog
Museum Thy og Ib Nord Nielsen, DN Thy og tidl. klitplantør.
Kurset giver en grundlæggende viden om, hvad Nationalpark Thy er for en størrelse,
og hvad den egentlig indeholder.
Første gang: På VUC i Thisted onsdag d. 6. juni kl. 19.00-21.00
Else Østergaard Andersen giver en introduktion til, hvorfor og hvordan vi har fået
nationalparker i Danmark, hvad der ligger i Lov om nationalparker, og hvad
Nationalpark Thy er sat i verden for. Hun vil desuden fortælle, hvordan organisationen
bag Nationalpark Thy arbejder, hvad der er af planer for de kommende år, og hvad
nationalparken har skabt af resultater indtil nu.
Anden gang: Felttur i nationalparken onsdag d. 13. juni kl. 19.00-21.00
Ekskursion til Stenbjerg Landingsplads, hvor vi besøger nationalparkens første
bemandede informationshus og på en gåtur i området kommer omkring, hvad de
forskellige formål med etableringen af nationalparken konkret betyder i et område
som dette.
Tredje gang: På VUC i Thisted onsdag d. 20. juni kl. 19.00-21.00
Charlotte Andersen giver en bred introduktion til nationalparkens landskab og
kulturhistorie, især med fokus på den sidste sandflugt, som i den grad har haft
betydning for det landskab, vi i dag bevæger os rundt i. Nationalparkens kulturhistorie
er lang og mangfoldig, og både på undervisningsaftenen og på feltturen vil vi dykke
ned i nogle af de spændende historier.
Fjerde gang: Onsdag d. 27. juni kl. 17-21
Ekskursion til Lodbjerg, hvor kystskrænterne vidner om sandflugt og kysterosion, og
hvor bebyggelse i området, og sporene af vore forfædre under og over sandet
beretter om livet i dette barske hjørne af Danmark. Medbring mad og drikke til turen.
Femte gang: På VUC i Thisted torsdag d. 9. august kl. 19.00-21.00
Ib Nord Nielsen gennemgår de vigtigste naturtyper og arter i nationalparken. Der
fokuseres især på det åbne klitlandskabs naturtyper, flora og fauna, men også
klitplantagerne og deres fremtidige udvikling berøres.
Sjette gang: Torsdag d. 16. august kl. 18.00-21.00
Ekskursion til den nordlige del af Nationalpark Thy. Vi besøger udvalgte lokaliteter:
Fra den hvide klit i vest til klitplantagerne længst mod øst. Nærmere detaljer aftales
på undervisningsaftenen, den 9. august.
Pris: 450 kr.
Tilmelding til Jens Handrup på handrup@outlook.dk eller på tlf. 30 50 69 92 senest
d. 28. maj
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Lodbjerg-områdets historie og natur
11 timer ved tidl. klitplantør Eigil Andersen og biolog Jørgen Nordkvist.
Kurset giver et udvidet kendskab til kulturlandskabet og naturen omkring Lodbjerg
Fyr.
Første gang: På VUC i Thisted mandag d. 25. juni kl. 19.00-21.00
Her vil Eigil Andersen komme ind på generelle emner som: geologi og
landskabsdannelse, landskabets udvikling, skoven indvandrer og forsvinder igen,
pollenanalyser fra kystskrænten samt sandflugten og kampen mod sandet.
Specielt for Lodbjerg området: arkæologiske fund, stenalderen, jættestuen ved
Lodbjerg Fyr, bronzealderhøje i plantagen, litteratur omkring området, landskabets
benyttelse og beskyttelse, Lyngby-Flade Sø fredningen, Lodbjerg plantage og
Nationalpark Thy.
Anden gang: ekskursion i Lodbjergområdet lørdag d. 30. juni kl. 13.00-17.00 til
velvalgte steder. Temaet er noget med: geologi og landskabsdannelse i relation til
kulturhistorien, områdets træer og buske samt Lodbjerg Plantage.
Tredje gang: På VUC i Thisted onsdag d. 15. august kl. 19.00-21.00
Jørgen Nordkvist vil gennemgå botanikken i Lodbjerg-området. I den forbindelse vil
han komme ind på planternes tilpasning til livet i det barske miljø.
Fjerde gang: Ekskursion til Lodbjerg-området mandag d. 20. august kl. 17.30-20.30
Jørgen Nordkvist vil vise og fortælle om områdets planteliv.
Pris: 330 kr.
Tilmelding til Jens Handrup på handrup@outlook.dk eller på tlf. 30 50 69 92 senest
d. 18. juni
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Svampekursus
6 timer ved svampekenderen Henning Christensen, Nørre Sundby
Henning vil guide os igennem den righoldige svampeflora i nationalparkens
klitplantager. Vi skal – med hovedvægt på de almindelige arter - i fællesskab fordybe
os i svampenes spændende biologi og økologiske funktioner. Vi skal desuden lære at
kende de gode spisesvampe fra de mindre gode og især fra de farlige.
Kurset strækker sig over en weekend og omfatter følgende: en introduktionsaften og
en ekskursion til en plantage.
Fredag d. 7. sept. Kl. 19.00-21.00 i Hummerhuset, Klitmøller.
Gennemgang af: arternes levevis og kendetegn, hvor de findes og hvornår, de gode
og de giftige samt litteratur om svampe m.m.
Lørdag d. 8. sept. Kl. 13.00-17.00 til velvalgte lokaliteter.
Vi skal lære at spotte svampene i naturen og få nogle med hjem i kurven. Mødested
aftales.
Pris: 180 kr.
Tilmelding til Jens Handrup på handrup@outlook.dk eller tlf.: 30 50 69 92 senest d.
31. aug.
Husk: Om søndagen leder Henning i forlængelse af kurset en offentlig
svampeekskursion til et udvalgt sted kl. 13.00-17.00
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