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Foreningen har skiftet navn 

På den nyligt overståede generalforsamling blev det vedtaget, at foreningen skal have samme 
navn som reservatet – vi har med andre ord droppet ordet ’venner’ i navnet og hedder nu kun 
Kværkeby Fuglereservat. 

Nu må du gå en rundtur i hele reservatet – også i yngletiden 
Nær hættemågekolonien har vi valgt at lukke den normale sti for at give mågerne lidt mere 
fred og i stedet henviser vi nu til en ny rute langs åen. Indtil videre bare slået med traktor og 
slagleklipper. På kortet er den nye rute markeret med blåt. Den lukkede strækning er stien 
mellem de to røde markeringer. 

  

 

  



Lørdag den 30. april kl. 13-16. 
Tematur ’Lær foreningen at kende’. 
Er du ny i foreningen, så er der her en god 

mulighed for at høre lidt fra ’maskinrummet’. 
Jon viser rundt og fortæller om arbejdet i 
foreningen og de forskellige udvalg og 
grupper. Der er mange ting, der skal 
tilgodeses i det daglige arbejde. Kom og hør 
om arbejdet og oplev forårets rige fugleliv. 
Mødested: P-pladsen ved Bjergvej 77, 4100 

Ringsted. 

 

 

  

Lørdag den 7. maj 9-14: Gyrstinge Sø rundt. 
Ekstern tur i samarbejde med MidtNatur. 

Så er det tid til at snøre vandrestøvlerne! Den 10 km lange tur omkring kommunens største sø 
er smuk og varieret og går bl.a. gennem 2 store skove. Og så er søen tillige en af de mest 
fuglerige i kommunen. Husk drikkevarer, madpakke og kikkert! Turen er gratis – mød bare op 
på Øvej, P-pladsen nær dæmningen kl. 9. Guide: Jon Feiberg 40150598. Turen er desværre 
ikke for gangbesværede! 

Søndag den 8. maj kl. 9-12: Ekstra arbejdsdag  
Siden vi aflyste den sidste arbejdsdag, er der dukket nye gøremål op. Derfor håber vi at se 
nogle af jer til at hjælpe den 8. maj mellem kl. 9 og 12. Vi mødes inde ved huset. Her er lidt 

eksempler på opgaver dagen byder på: 

• Indkørsel af stabilgrus til vejen langs med åen. Gøres med traktor. Primært der, hvor vandet har 
eroderet vejmateriale væk. Udjævning med skovl. Der skal bl.a. etableres nogle støttebrædder til at 
holde på stabilgruset. Og der skal sås lidt græs. 

• Ude på Sletten er der blevet slået græs. Dette skal rives sammen i nogle bunker. 

• Der skal fjernes flydende tagrør i nogle af bugterne – med specialrive fra bredden. To river findes i 
værkstedet. 

• Maleriet fra Goddik skal ophænges i fuglekikket. 

• Der skal ryddes op i værkstedet. 

• Det væltede træ i Vigersdal å skal beskæres, så vandet uhindret kan løbe igennem. Og et par andre 
mindre træer, der hænger over vejen skal fjernes. 

• Og måske et par andre ting. 

Tag gerne madpakke med, så vi kan spise sammen inden vi går hjem. Drikkevarer sørger 
foreningen for. Tilmelding ikke nødvendig. Du kommer bare, hvis tiden tillader det. Peter: 20 
83 60 90. 

Torsdag den 12. maj 2022 KL. 19-21. Nattergaletur 
Merete Sørensen er guide på en af vores traditionelle nattergaleture. Vi håber på, at den lille 

fugl har taget vores nye pilebeplantninger i brug, så vi kan nyde dens fantastiske sang flere 
steder. Desuden er der jo mange andre fugle at opleve på denne skønne årstid. Mødested: P-
pladsen ved Bjergvej 77, 4100 Ringsted. 

Søndag den 15. maj kl. 10-13. Fugle i reservatet 

Jørgen Madsen guider denne tur. Det bliver spændende at få opklaret om drosselrørsangeren 
igen i år vil berige os med sin kraftige sang. Vi er også spændte på om skægmejserne stadig 
opholder sig i reservatet. Måske dukker der noget helt nyt frem - for de opmærksomme er der 
altid gode oplevelser i vente! 



Tirsdag den 17. maj kl. 19-21. Reservatets historie 
Denne aften vil Peter Hansen fortælle om reservatets historie. Fra etablering for mere end 50 

år siden og til i dag. Peter kommer også ind på foreningens overtagelse af reservatet for 12 år 
siden. Desuden er der rigtig meget liv i reservatet for tiden! 

Søndag den 5. juni 7-10. Pinsemorgen i reservatet 
Vi starter med en kort rundtur i reservatet kl. 7. Derefter, ca. kl. 8, er der vores traditionelle 
morgenbord med kaffe og morgenbrød ved museet. Vi har afholdt det hvert år – uanset vejret. 
Undertiden har vi trukket ind under halvtaget, for at kaffen ikke skulle blive alt for tynd! Kaffe 
og morgenbrød mv. sørger foreningen for. 

  

Se mere i kalenderen på hjemmesiden 
www.fuglereservat.dk 

Det vil altid være en idé at følge kalenderen 

på hjemmesiden. Følg også reservatet på 
Facebook. Vores facebookside har nu næsten 
300 medlemmer. Der er for tiden mange 
opslag med fotografier fra reservatet. Bliv 
’medlem’ og følg udviklingen fra dag til dag. 

Velkommen til vores nye medlemmer og rigtig 
god sæson til alle. 

Jon Feilberg 
Mail: info@fuglereservat.dk 
Telefon: 40150598 
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