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 KVÆRKEBY  FUGLERESERVAT 

Der bliver lagt en del energi i at holde reservatet pænt og besøgsværdigt. Derfor bliver der over tid udført en
del arbejdsopgaver. Lige nu trænger vi til at kaste alle opgaverne op i luften og finde frem til en ny
sammensætning af opgaverne og forhåbentligt få lidt flere medlemmer med på holdene.

Derfor har vi forsøgt at finde frem til nogle arbejdsgrupper, der selvstændigt kan løse forskellige opgaver på
tidspunkter, der ikke nødvendigvis falder sammen med årets 2 – 4 fælles arbejdsdage.

Har du lyst til at give en hånd med, er du mere end velkommen til at melde ind på en eller flere
arbejdsgrupper. Ring eller skriv til Peter. Eller kom meget gerne onsdag den 1. september kl. 19 i reservatet
– inde ved huset. Så gennemgår Peter opgaverne og svarer på spørgsmål efter bedste evne.

Alle grupper har foreløbig fået en tovholder fra bestyrelsen.

Forslag til arbejdsgrupper:

Snedker- og malergruppe: Vedligeholdelse og
eftersyn af hus og bænke i hele reservatet, samt
stolper mv. ved indgangspartiet. Erik er tovholder.

Plæne- og græsgruppe: Græsslåning i reservatet:
Veje, stier og omkring huset. Med havetraktor,
græsslåmaskine og med traktor/brakpudser. Steen
er tovholder.

Naturplejegruppe: Friholdelse af tagrør og træer i
alle udsigtskiler. Samt slåning omkring bænke og
både rundt i reservatet. Bekæmpelse af trævækst
på tangen – hele strækningen mellem de to
nedgange. Samt friholdelse af tagrør mellem vej og
tangen på samme strækning. Peter er tovholder.

Naturpleje ø-gruppen: Holde nogle af de mindre
øer fri for høj trævækst. Jørgen er tovholder.

Høslætgruppe: Bekæmpelse af hestehov
(herregårdsskræpper), bjørneklo og gyldenris
overalt i reservatet samt høslæt på Sletten, ved
parkeringspladsen og område med orkideer ved
huset - med kratrydder og/eller le. Jon er tovholder.

Beskæringsgruppe: Tilpasning af træer mv. langs
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med veje og stier rundt i hele reservatet. Vejen skal
være fri til bil og traktor. Per er tovholder.

Fuglekassegruppe. Vedligeholdelse og rensning af
fuglekasser. Opsætning af nye kasser. Pasning af
mågekasser. Henning er tovholder.

Skiltegruppe: Eftersyn og pasning af stolper og
QR-koder. Inkl. slåning omkring stolperne. Ulf er
tovholder.

Digesvalegruppe: Vedligehold af stejle skrænter
for digesvaler på Tårnfalkehøjen. Henning er
tovholder.

Stenhøjsgruppe: Holde stenhøjen åben, så
stenene kan ses og snogene kan sole sig. Merete
er tovholder.

Mange venlige hilsener
 
Peter
Telefon 20 83 60 90
Mail: ph@carlhansens.dk

 

       

NB: Husk at der er ”Snapsetur” med
smagsprøver i reservatet på
søndag kl. 10.

Se årets sidste arrangementer på
www.fuglereservat.dk

Denne mail er sendt på vegne af Kværkeby Fuglereservat. Afmeld
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