
15.30-17.30 FIND VILD MAD I NATUREN
Bliv fortrolig med din ”vilde mads” voksesteder og 
sæsoner, få ideer til tilberedning og opskrifter. Turen er 
ca.5 km, medbring gerne poser eller en kurv, notesbog 
og pen til dine notater. V/ Natur- og stressvejleder Doreen 
Møller Holmquist/MIND4NATURE.

15.30-17.00 PLANTE- OG DYRELIV PÅ BJERGET
I 2007 blev �oraen på Bjerget kortlagt, siden er området 
blevet afgræsset af geder, får og kvæg, og vi skal se, om 
det har betydet noget for, hvilke planter, der gror på 
Bjerget. Vi kigger også efter sommerfugle, fugle og 
guldsmede. v/Rene Andersen, DN Sorø

16.00-17.45 DE VILDE PLANTER
Vær med til at kortlægge plantelivet langs Møllebækken, i 
Frederikskilde Skov, på Rytterbjerg mm. Det er et område, 
som er meget spændende, og hvor der gemmer sig �ere 
sjældne planter. v/Naturvejleder og botaniker John Holst

16.30-17-30 BILLEJAGT
Med forskellige fangst-metoder går vi på jagt efter biller 
og andre insekter. De små dyr kan blandt andet fanges 
med faldfælder eller ved at sigte den jord, de lever i. 
v/Morten Pedersen

17.00-18.00 INDVIELSE AF STIEN RUNDT OM BJERGET
Bjerget byder på den smukkeste udsigt ud over Tystrup 
Sø og landskabet omkring Kongskilde. Få en guidet tur 
på den nye sti af DN Sorøs sporgruppe.

18.00–21.00 BESTEMMELSE AF PLANTER, SVAMPE OG INSEKTER
Vi kigger på de indsamlede planter, svampe og insekter, 
ser på hvordan man artsbestemmer, og indrapporterer 
fundene. V/Elise Hvelplund, Naturvejleder Vordingborg 
Kommune; U�e B. Nielsen, naturvejleder Lolland Kommu-
ne; John Holst, naturvejleder og botaniker; Rene Ander-
sen, DN Sorø; Morten Pedersen, som ved en masse om 
smådyr og fugle m.�.

18.00-19.30 LIVET I HUNDESØEN
Med ruser, net og �skestænger undersøger vi livet i 
Hundesøen. Tag gerne selv en �skestang med. v/Morten 
Kantsø, Naturstyrelsen Storstrøm og biolog, Claus Koch

18.15-19.45 MØD DE VILDE PATTEDYR
Vi lister ud og kigger efter rådyr, harer og de andre 
pattedyr på markerne. Vi kigger efter i de opsatte fælder 
for at se, om vi har fanget mus og mår, og vi slipper 
dyrene fri igen, når vi har registreret de forskellige arter. 
v/Marie Roland, Naturvejleder fra Naturstyrelsen 
Storstrøm.

18.30-20.00 FUGLESAFARI
Tag med på fuglesafari i området omkring Kongskilde, og 
bliv klogere på sensommerens fugleliv. v/Rolf Lehrman, 
DOF Vestsjælland

18.45-20.15 SVAMPETUR
Gå med i skoven og på engene og �nd efterårets svampe. 
I BioBlitzen tæller alle svampe, både dem der kan spises, 
og dem der ikke kan. v/ Jan Woolhead, DN Sorø

20.00-22.00 FLAGERMUSEJAGT
Kom tæt på �agermusene, når de kommer frem i skum-
ringen. Ved hjælp af en detektor som opfanger �agermu-
senes skrig, kan vi høre �agermusene og følge deres jagt 
efter insekter i mørket. Hver �agermusart har sin egen 
lyd, og vi skal �nde ud af, hvilke �agermus det er, ved at 
lytte til dem. v/Morten Christensen

20.30-22.00 DE NATAKTIVE INSEKTER
Vi lokker de nataktive insekter med uv-lys. Efter mørkets 
frembrud er der både sommerfugle, sværmere, målere og 
ugler, som alle bliver tiltrukket af lys. v/Morten Pedersen, 
som ved en masse om smådyr, fugle mm.

PROGRAM EFTERMIDDAG OG AFTEN

BioBlitz ved Kongskilde Friluftsgård 
11. september 2015

HVOR: Kongskilde Friluftsgård, Skælskørvej 34, 4180 Sorø. Alle aktiviteter udgår fra Kongskilde Friluftsgård, så mød op 
på gårdspladsen, så hjælper vi dig ud i naturen.

9.00-14.00 250 elever fra Sorø Borgerskole og Pedersborg Skole deltager i Bioblitzen i naturen omkring Kongskilde 
Friluftsgård. Naturens Ambulance fra Danmarks Naturfredningsforening  er åben fra kl.12. Sorø Bibliotek guider i 
bøgernes verden.

15.30-22.00 Bioblitzen er åben for alle. Der er guidede ture, hvor du kan hjælpe lokale frivillige, naturvejledere og 
andre fagfolk med at �nde, artsbestemme og registrere fugle, svampe, planter, pattedyr og �agermus. Det kræver 
ingen forkundskaber at være med, alle både små og store er velkomne. Se programdetaljer nedenfor.


