Vild med Rebild
Fælles indsats for rigere natur i Rebild Kommune

Naturture til Klingerhøj.
Vild med Rebild arrangerer naturture til det fantastiske område, Klingerhøj, som har en meget
spændende eng,- og overdrevsnatur med Jørgen Stefansen, som er huskendt i området og
med i Klingerhøj Høslætlaug.

Tur 1: Eng- og overdrevsblomster på Klingerhøj
Lokaliteten har en stor bestand af Majgøgeurt (ca 1500,) mindre bestande
af Kødfarvet gøgeurt, Engblomme og andre mere almindelige engarter.
På de nærliggende skrænter og lyngoverdrev er der Guldblomme, Plettet
kongepen, Opret kobjælde, Lav skorzoner, Spæd og Alm. mælkeurt og alt
det løse.
På solrige dage er der mulighed for at se Isblåfugl, Alm. blåfugl, Sortåret
hvidvinge, Violetrandet ildfugl og diverse bredpander.

Tid: Lørdag den 18. juni kl. 13 -16. Sidst i programmet vil der være god tid til
at gå på opdagelse på egen hånd. Husk vandtæt fodtøj og kamera samt kikkert, hvis man er til
fugle.
Mødested: Guldbækvej 66, Guldbæk. Drej mod vest ad grusvejen lige efter byskiltet (ud af
byen ad vejen mod Godthåb)

Tur 2: Djævelsbid og Brun bjørnesvirreflue på Klingerhøj
Den anden tur finder sted sidst i august, hvor der er et væld af Djævelsbid
og en mængde svirrefluer, humlebier og sommerfugle (i 21 sås bl.a.
Storplettet og Mark-perlemorsommerfugl, Skov-, Sand- og Vejrandøje) på
skrænterne. Der vil bl.a. blive mulighed for at se Brun bjørnesvirreflue og der
vil være mulighed for at kigge på biller, myrer, firben og andet spændende
småkryb. Meget afhænger dog af vejret! Jo mere sol og jo mindre vind jo
bedre.

Tid: Søndag den 21.8. kl. 13-16 Sidst i programmet vil der være god tid til at gå på opdagelse på
egen hånd. Husk vandtæt fodtøj og kamera samt kikkert, hvis man er til fugle.
Mødested: Guldbækvej 66, Guldbæk. Drej mod vest ad grusvejen lige efter byskiltet (ud af
byen ad vejen mod Godthåb).
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