Bioblitz evaluering 2014
ajo/iddni
Rundturen:
Bil og Cykelkaravanen, kørte stort set som den skulle og tidsplanen blev holdt ret godt. I sig selv en bedrift!
Godt med en cykelguide og cykellån. Det gav sammenhold at alle kom rundt, men det tog også tid.
Der burde have været bedre tid på hver lokalitet, men samtidig gav det også en mangfoldighed at der var
mange arealer i spil. Det kunne være en mulighed at reducere til 4 lokaliteter
Indlæggene (de to første, var dem jeg var med til) var for lange og tog tid fra registreringen, men fint med
en kort introduktion ved hvert sted
Vagtplan så ud til at virke, men formidling til folk var der ikke behov for, derfor godt at det var kombineret
med indtastning, så tiden ikke blev spildt.
Basen:
Kåten fungerede ok som samlingssted. Pc og stereolup afd. var for presset. Skal have bedre plads.
Udstoppede dyr mv. var ikke nødvendig, når der ikke kom folk udefra, så væk eller mindre plads.
Svampefolk udnyttede deres bord.
Plancherne var der ingen der så på, så det er ikke værd at bruge for meget tid på.
Fugle og Natur basen:
Ostrupgårdområdet, burde have været med som lokalitet, da der faktisk var en del reg. her
Registreringskemaerne var gode for indtastningerne, men de blev ikke brugt. Der var derfor en del
manglende oplysninger. Kan måske forenkles? Folk var mest tilfredse med bare at skrive ned på et hvidt
blankt papir.
Det var guld værd at have nogle indtastningshajer med stor ansvarsfølelse, men andre kan faktisk hurtigt
lære det, bare de har de oplysninger, de skal bruge og det er skrevet læseligt og med det fulde navn. De to
studerende var fantastiske og meget lette at arbejde sammen med, samtidig med at det gav dem en god
kontakt og respekt til en række folk.
Sammentællingen, var trods ”Fjern dubletter” funktionen i excel, et noget kompliceret arbejde. Det ville
være godt om vi havde et fornavn f.eks. Gribskov, … så det var nemt at finde alle indtastninger. Alternativt
lave en stor lokalitet. Som det er nu har vi så til gengæld lister fra de forskellige lokaliteter, vi kan bruge i
anden sammenhæng.
Forplejning:
Fungerede godt. Det var ok med egen frokost, som blev indtaget, når den enkelte havde tid. Grillmad var
meget værdsat.

Tidspunktet:
Sidst i maj er et godt tidspunkt for især planter og for folks engagement i naturen. Lidt for køligt til
natinsekter.
Ikke særlig godt i forhold til store elever og studerende pga. eksamen.
Start kl. 10.00 er fint i forhold til at nå og være klar og komme lidt længere fra. Men søndag var ikke et
trækplaster. Kunne det have været anderledes med en anden tidsforskydning?
Planlægningen:
Måske skal vi næste gang benytte os mere af Fugle og natur til at søge fagfolk og være tidligere ude, så vi
har de specialister, der skal til de enkelte områder. Særligt på insekterne ville vi kunne vinde mange arter.
Presse:
Lokalaviserne tog ikke nyheden. Her skal der nok mere opsøgende arbejde til. Flot i Frederiksborg AA. Vi
skal måske også være tidligere ud mht. radioer mv. Bioblitzen skal nok beskrives mere som turmulighed,
hvis vi skal have alm. mennesker med, hvor de kan være tæt på en ekspert. Kunne vi få en som Flemming
Rune med- ham fra fjernsynet, til den populære del, ville det nok hjælpe.

En næste gang?
Det kunne være sjovt at lave en bioblitz, der ikke krævede en rundtur på samme måde som denne gang. At
alle tog ud på egen hånd fra basen til de steder de finder mest interessante. Omvendt gav det også et
sammenhold at se at vi var en masse der var ude samme sted i samme ærinde. Der kunne så være en
registrering omkring basen, som også rettede sig til alm. mennesker + nogle ture, som vi havde aften, nat
og morgen. Evt. en opsamlingstur til de mest interessante steder.
Hvor?
I Tisvilde Hegn er Slotsporthus oplagt. Her er strøm og indendørs sidepladser. Her er skov, lysåbent og vand
indenfor et meget lille område.
Tidspunkt
Det kan overvejes om døgnet skal gå fra fredag til lørdag, for at kunne give store elever og stud. bedre
muligheder og have Skovskolen tættere med i planlægningen. Men så skal det måske også ligge på et andet
tidspunkt end i eksamenstiden?
(På Mols startede de kl. 24 med èn person. Senere i forløbet kom der så op mod 200.)

