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 KVÆRKEBY  FUGLERESERVAT 

Nyhedsbrev 14. juni 2022

Så er der kommet nyt tag på huset
       I mere end et år har vi arbejdet på at få et nyt
tag på huset.

  
       Nu lykkedes det! I løbet af den sidste uges tid
har Aller Tagenterprise fjernet det gamle græstag
og lagt et nyt lag tagpap på og oven på det et
tykt lag med Stenurter, Sedum. Det ser bare så
godt ud! Der mangler lige lidt tagrender derude,
men det kommer snart. Det er et tag, der ikke
behøver vanding takket være planternes evne til
at oplagre vand i blade og stængler. Det er
således vedligeholdelsesfrit og samtidig godt for
insekterne. 

        Arbejdet er gjort muligt via tre fondsbevillinger:
AP Møllers Fond , Trelleborgfonden og Ringsted
Kommunes Helhedsplanpulje. 
       Vi siger mange tak!

Aftenfugletur onsdag den 15.juni kl. 19-21. 
Nattergalen synger stadig i reservatet og så er
der lige nu mulighed for at opleve en sjælden
gæst i reservatet: Drosselrørsanger - selvom den
mest opholder sig lige nord for reservatet.

        Benny Rosenqvist viser rundt i reservatet. Kom
og vær med, det er gratis og alle interesserede er
velkomne.        

De Vilde Blomster Dag den 19. juni kl. 10
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På søndag den 19. juni er det De Vilde Blomsters
Dag. Den er arrangeret af Botanisk Forening. 
Dagen fejres med mange ekskursioner over hele
landet. Også i Kværkeby Fuglereservat er der tur,
det er kl. 10 ved P-Pladsen, Bjergvej 77, 4100
Ringsted. Inge Ambus fortæller om de vilde
blomster i reservatet og om hvad vi kan bruge
dem til. Kom og vær med, det er gratis og alle
interesserede er velkomne.        

Der er meget liv i reservatet
       Det er en fornøjelse med alle de unger der har
set dagens lys i reservatet. Grågæssene har haft
en kanon sæson med masser af gæslinger,
Hættemågerne ligeså og både Blishøns og
Gråstrubet Lappedykker har fået unger i
området. Om ca. fjorten dage bliver det mere
stille, så det er med at skynde sig.

Den nye Åvej
Åvejen er ændret på 2 strækninger. Sidste efterår blev de laveste dele af Åvejen ved Goddiks Sø
forhøjet med 20 cm grus og i foråret blev den samme strækning forsynet med sidebrædder for at holde
på vejmaterialet ved oversvømmelser. 

Der er lavet en ny, ånær sti over Sletten, så hættemågerne ikke forstyrres af gæsterne. Ved den gamle
sti står der skilte, der leder gæsterne den rette vej. Til gengæld må man i år færdes omkring Lillesø i
yngletiden. Det er første gang vi prøver det. Umiddelbart ser det ud til at virke efter hensigten. 

God sommer
 Jon Feilberg
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