Davinde grusgrave
29-11-2020, 10:00

Tarup-Davinde grusgrave
Søndag d. 29. november 2020 kl. 10.00

Grusgravene i Tarup-Davinde sydøst for Odense er et helt særligt naturområde, der er opstået i takt med at
områdets store grusgrave er blevet overtaget af et kommunalt selskab efter at de er gravet tomme for grus
og sten.

Området er efterhånden ganske stort og der graves stadig i den vestlige del. Det areal, som selskabet TarupDavinde I/S ejer, er udlagt som naturområde, med mange stier og og store vådområder og søer.

Vi vil på turen gå rundt om 3 søer i den nordlige del af området langs med Ørbækvej ikke langt øst for
Birkum by. En af de 3 søer - Davinde Sø har været udgravet i mange år efterhånden og er nok mest kendt
som badesø, hvor det klare og rene vand er en fornøjelse at bade i, hvis man da er til den slags.

Vi går i en ganske varieret natur og går både næsten helt nede ved søbredden og længere oppe i landskabet
på vejen rundt om de 3 søer.

Vi starter fra parkeringspladsen ved Langager Sø, hvorfra vi går ind i hundeskoven og følger stien syd om
søen. Når vi er halvvejs oppe ad søens østside, drejer vi til højre af ad den sti, der gennem en tunnel under
Ørbækvej fører over til Davinde Sø,
Vi går herefter hele vejen rundt om Davinde Sø og derefter tilbage igen gennem tunnelen til den sidste del
af stien øst og nord om Langager Sø. Når vi er næsten tilbage ved parkeringspladsen, hvor vi startede,
følger vi den lille sidevej og fortsætter rundt om Birkum Sø. Det er muligt at afkorte turen, sådan at man
ikke går med rundt om Birkum sø, men direkte tilbage til parkeringspladsen.

Vi holder en spisepause og en kaffepause undervejs. Der er toiletter på nordsiden af Davinde Sø.

Påklædning:
Stierne kan være våde og mudrede og det kan også være blæsende, når man vandrer langs søer, så det er
anbefalelsesværdigt at tage vandtæt fodtøj på og påklædning efter vejret.

Medbring:
Der skal medbringes frokost/drikkevarer, kaffe/the og måske lidt kage samt penge til samkørsel. Husk
også siddeunderlag til pauserne.

Mødested:
Vi mødes på parkeringspladsen ud for Dannebrogsgade 3, 5000 Odense C. kl. 10.00.

Mødested i Tarup-Davinde:
Vi mødes kl. 10.30 på P-pladsen, som ligger på hjørnet af Ørbækvej og Langagervej en god halv
kilometer uden for den østlige ende af Birkum - målt fra byskiltet.

Antal:
På grund af de aktuelle begrænsninger på størrelsen af forsamlinger kan der max. deltage 20 personer i
turen. Hvis vi bliver mere end 10 deltagere deler vi os op i 2 grupper, der ikke har kontakt med hinanden.

Samkørsel:

Vi opfordrer fortsat til samkørsel for dem, der har lyst til det. For at minimere smitte fra COVID-19 er det
vores holdning, at vi bruger mundbind ved samkørsel. Passagererne i bilerne betaler i fællesskab 1 kr. pr.
kørt km. tur- retur til chaufføren.

Tilmelding:
Senest lørdag d. 28. november kl. 20 pr. mail: naturklub@gmail.com.
Angiv venligst dit medlems- og mobilnummer.
Kan du lægge bil til.
Ønsker du at køre med andre.
Kører du selv til startstedet.

Afbud på dagen sendes på sms til:
Ole 6073 6348
Arne 4076 9310

Vel mødt - vi glæder os til at se jer.

Med venlig hilsen
Naturgruppen
Ole og Arne
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