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FOR ALLE MED INTERESSE
FOR TRÆER OG BUSKE!

Dendrologi betyder læren om træer, og Dansk Dendrologisk Forening (DDF) er for dem – amatører og
professionelle – der interesserer sig for vedplanter,
dvs. træer og buske, både de i landet naturligt forekommende og de mere eller mindre eksotiske arter,
som dyrkes i haver, parker og i særlige træsamlinger,
såkaldte arboreter.

Ekskursioner
En vigtig del af foreningens aktiviteter er at arrangere
ekskursioner til områder af særlig dendrologisk interesse, f.eks. haver, parker, arboreter og planteskoler,
men også til skove og andre landskabstyper.
Ekskursionerne går såvel til indland som udland.
Der er tale om arrangementer, som varer fra en halv
dag til flere uger. Oftest er det dog 1-2 dags udflugter
i Danmark eller tilstødende landområder.
Længere udlandsrejser afholdes normalt hvert andet år. Tidligere udlandsture er primært gået til alle
egne af Europa, men også fjernere mål som Kaukasus,
Sydafrika og det nordøstlige USA har været besøgt.

Årsskriftet
Foreningen udgiver et fyldigt årsskrift med illustrerede artikler, f.eks. grundige beskrivelser af enkelte træslægter og artssamlinger i arboreter, parker og
skove, og beretninger fra foreningens rejser i Danmark og udlandet. Årsskriftet udsendes til alle foreningens medlemmer.

Træregisteret
Foreningen har opbygget og vedligeholder et register
over bemærkelsesværdige træer i Danmark. Registeret kan findes via foreningens hjemmeside.

Hjemmesiden
Foreningens hjemmeside www.dendron.dk indeholder flere oplysninger om foreningen og dens aktuelle
program. Ældre numre af årsskriftet kan her ses indskannet, og der er artikelindeks til de nyere. Endvidere er der et debatforum, hvor der er mulighed for at få
besvaret dendrologiske spørgsmål.

Indmeldelse

JA TAK,

Indmeldelse i Dansk Dendrologisk Forening kan ske
via hjemmesiden. Man kan også udfylde og fremsende blanketten til højre. Når indmeldelsen er modtaget, vil det seneste årsskrift og et girokort blive tilsendt. Det årlige kontingent er 250 kr. Evt. spørgsmål
vedrørende indmeldelse kan rettes til kassereren på
telefon 21 42 21 61.
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