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Program for efteråret 2016
Aktiviteterne i efteråret er tilrettelagt så aftenarrangementerne er for voksne og større børn. Insektsafarien og
projektafslutninger er for alle aldersklasser. Alle arrangementer foregår i Økologiens Have bortset fra turen d.
10. august.

3. august kl.16-17.30: Insektsafari i Økologiens Have
v. Mogens Gissel Nielsen, Biolog
Med net og ketcher og forstørrelsesglas skal vi ud i Økologiens Have og se på humlebier og fange
insekter og andet småkravl. Vi ser på dyrene og får en lille snak om deres naturhistorie og om biologisk
mangfoldighed. Der bliver nok at se og snakke om for alle aldersklasser. Vi vil også vise telefonbrugere
hvordan de kan medvirke i projektet naturtjek (app kan downloades på DN hjemmeside
http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=45000)

10. august kl.19-20.30: Tur til Grobshulevej
Som del af “Brumbasser, Børn og Bedster”- projektet har Odder Kommune sået vilde ”biplanter”
langs et stykke af den nye Vej. Er vejkanterne blevet mere attraktive for bierne og er de pænere.
Der bliver mulighed for at få en snak om grøftekanter og vedligeholdelsen af dem.
Mødested: På Grobshulevej efter den ny rundkørsel ved Torrild

31. august kl.19-21: Honningbier og deres spændende verden
v. Jørgen Pedersen, agronom og biavler
Honningbier er fascinerende dyr. De flyver, de danser og de stikker – af og til. Og de laver en masse
honning, som mennesker gennem årtusinder har eftertragtet. På grundlag af mine erfaringer som biavler,
vil jeg fortælle om honningbiernes levevis og store nytte for såvel mennesker som naturen. Vi vil
desuden se på de levende bier i havens observationsstade.

21. september kl.19 - 21: Myrernes fascinerende levevis og hvordan de bruges til bekæmpelse af skadedyr
v. Mogens Gissel Nielsen, Biolog
Foredraget omhandler myrernes fantastiske biologi med komplicerede sociale samfund. Jeg vil også
fortælle om myrernes kommunikation og hvorledes de ernærer sig som jægere, ”kvægavlere” og
gartnere. Endelig vil vise hvorledes myrerne kan anvendes til bekæmpelse af skadedyr og hvorledes de
kan anvendes som menneskeføde.

17. oktober kl.14-16.30: Projektafslutning med teaterforestilling
1. Velkomst
2. Radio bille præsenterer: Insektudsigten
En forestilling for børn og voksne (se http://www.insektudsigten.dk/)
3. Forfriskning
4. Vinderne af fotokonkurrencen kåres
5. Hvad fik vi ud af projektet og tak til alle

