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2017
Biologimarathon

- vi gentager successen!

24 timers feltkursus ved Vadehavet og Draved Skov. Benyt chancen til at fordybe
dig i feltbiologiens herligheder sammen med andre biologientusiaster på årets
Biologimarathon. Bliv fagligt opdateret og få masser af nye ideer til undervisningen
samtidig med at du selv får frisket feltbiologien op.
Tid Lørdag d. 30. september kl. 14 – søndag d. 1. oktober kl. ca. 14.
Sted Vi overnatter i spejderhytten ved Brede Å Dal, Søgårdsvej 1, 6240 Løgumkloster.
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Foreløbigt program
(med forbehold for ændringer)

Lørdag d. 30. september
14:00	Ankomst og indkvartering. Velkomst,
præsentation af deltagere og gennemgang af programmet.
14:45	Afgang mod Vadehavet. Alt efter tidevandet er der flere mulige scenarier.
Vi skal lave feltundersøgelser, så husk
gummistøvler. Langs med diget gør vi
holdt og kigger på det rige fugleliv.
Aften	Sort sol ved Ribe. Vi håber på, at
stærene giver en flot opvisning lige
inden solnedgang. Derefter aftensmad
i Ribe.

Tilmelding
Senest 15. september til Biologiforbundets
Sekretariat på tlf.: 8696 3635 eller på mail:
kaskelot@mail.dk. Oplys medlemsnummer
og evt. skoles EAN nr. ved tilmelding. Maks.
deltagerantal 24.

Pris
Medlemmer af Biologiforbundet: 250 kr.
Ikke medlemmer:
600 kr.
Prisen dækker overnatning og forplejning (kaffe/te,
aftensmad, morgenmad, frokost og drikkevarer). Der
må påregnes transport rundt i området i egen bil.

Praktisk

Søndag d. 1. oktober
8.00 – 9.00	Morgenmad og gennemgang af dagens
program
9:00	Afgang til Draved Skov. Vandretur (ca.
4 km) i Danmarks største stykke urørte
skov, hvor vi får et indtryk af, hvordan
Danmarks skove så ud for tusinder af
år siden. Vi går på opdagelse og ser
måske nogle af skovens mange spætter
eller andre af de 198 forskellige
fuglearter, der er registreret her. Også
plantelivet er værd at studere og helt
unikt. Husk gummistøvler, da der
nogle steder er meget fugtigt.
Ca. kl. 13:00	Tilbage til hytten. Frokost,
oprydning og opsamling.

Medbring sovepose, lagen og håndklæder, godt terrængående fodtøj, kikkert, lommelygte/pandelygte og
hvad du ellers ikke kan undvære.
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