
 

  

Nyhedsbrev Fuglereservatet juni 2019 

  

Nattergalen synger på livet løs 
Sjældent har nattergalen sunget så intenst som netop i disse dage. Adskillige steder i reservatet kan 
den smukke sang høres fra flere forskellige steder. Ofte blandet med sang fra sivsanger, rørsanger, 
gransanger og løvsanger. Ja, der er rigtig mange flotte fuglestemmer i reservatet lige nu. Derfor er 
der gode oplevelser i vente på de kommende ture eller, hvis du/I selv lægger vejen forbi. 

  

Nattergaletur søndag den 2. juni kl. 07 
Vores meget fuglekyndige Jørgen Madsen guider 
fra morgenstunden. Han vil allerede fra kl. 07 
hjælpe med at lokalisere og skældne mellem de 
mange fuglestemmer. Turen starter fra 
parkeringspladsen på Bjergvej 77. 

 

 

  

Aftentur tirsdag den 4. juni kl. 19 
Her guider Peter Hansen og Benny Rosenqvist et 
åbent arrangement for alle – også medlemmer. 
Her vil du/I have mulighed for at vise reservatet 
frem for jeres naboer og venner. Tag dem trygt 
under armen og giv dem en god oplevelse. Vi 

mødes ved parkeringspladsen kl. 19. 

 

 

  

Pinsemorgen for de friske – den 9. juni – 
kl. 07 eller kl. 08 
Allerede kl. 07 er der en medlemstur rundt i 
reservatet – efterfulgt af en dejlig kop 

morgenkaffe med rundstykker kl. 08, som 
foreningen serverer. Sædvanen tro samles nye 
og gamle medlemmer til hyggeligt samvær og 
udveksler erfaringer og får sig en god snak om 
fugle, naturen og meget mere. Bare kom og 
oplev reservatet og atmosfæren omkring huset. 
De friske mødes ved parkeringspladsen kl. 07 og 
de næst friskeste kl. 08 ved huset. 

 

 

 

 



De vilde blomsters dag bliver måske endnu 
vildere 
Næsten hvert eneste år på denne tur i reservatet 

findes der nye arter. Et år var det bulmeurt, flere 
år var det kødfarvet gøgeurt. Hvad mon der 
venter i år. Inge Ambus er årets kyndige guide. 
Netop denne tur trækker mange besøgende til 
reservatet. Og det er vi rigtig glade for. Også 
dette er et åbent arrangement, hvor venner og 
familie også er velkommen. 

Vi mødes den 16. juni kl. 10 ved 
parkeringspladsen på Bjergvej 77. 

 

 

 

 

Rosengårdsstien i nabolaget er også en tur 
værd 
Jon Feilberg guider en tur på Rosengårdsstien 
mellem Vigersted og Kværkeby den 20. juni kl. 
19 til ca. 21. Få kan mere om planter end Jon. 
Derfor vil der med stor sandsynlighed kunne 
svares på selv de vanskeligste spørgsmål om 
planterne undervejs. 

Vi mødes den 20. juni kl. 19 ved 
parkeringspladsen på Bjergvej 77. 

 

 

  

Også børnene er meget velkomne i 
reservatet 
Som noget helt nyt forsøger vi også at gøre 
reservatet lidt spændende for børnene den 4. 
juli. Her vil bl.a. Kristen Kristensen hjælpe med 
at finde svar på nogle af naturens 
hemmeligheder. Vi mødes på parkeringspladsen 

senest kl. 10. Tag bare barnevogn og trækvogn 
med. Og noget drikkeligt og spiseligt. Alle er 
velkomne – også forældre og bedsteforældre. 

  

  

Vi hjælper digesvalerne 
Gennem efterår og vinter har flere medlemmer 
arbejdet ihærdigt på at etablere stejle skrænter 
på ”den store grusbunke”. Det er lykkedes over 
alt forventning og med indflytning af mange 
digesvaler. Så lige nu ses landsvaler, mursejlere, 
bysvaler og digesvaler i reservatet. 

 

 

  



Også spætmejsen er flyttet ind 
Takket være spætmejse-kassen, som vi for et 
par år siden fik foræret af reservatets 
grundlægger, Gunner Goddik, har vi i dette forår 
fået det første kuld spætmejseunger. Dette er 
måske lidt usædvanligt, da biotopen måske ikke 
helt passer til en spætmejse, der normalt 
foretrækker rigtig gamle træer med gammel 
bark. Men den er fotograferet adskillige gange 
og er for nylig set med mad til ungerne.  

 

 

  

Og hættemågerne er så stille begyndt at 
flytte tilbage igen 
Efter et par år er hættemågerne vendt tilbage. 
Ikke i store mængder som tidligere. De 
forsvandt pludselig over et døgn – måske pga. af 
mink. Vi ved det ikke. Men i år er der 4-5 
rugende par. Det er glædeligt, da netop disse 
måger er en del af reservatets dna. 

 

 

  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

Ankomst af nogle af Danmarks ynglefugle til Kværkeby Fuglereservat 2010 – 2019. 
Ref. DOFbasen 

Nedenstående skema, ved Jørgen Zeeberg Madsen, viser tidligste og seneste dato for en række 
ynglefugles ankomst til reservatet de seneste 10 år. 
Den hvide firkant angiver tidspunktet, hvor man normalt regner med fuglens ankomst til Danmark. 
 

Som det fremgår af skemaet er de fugle, som overvinter i Afrika (rød), dem som kommer sidst til 
landet, og samtidig indenfor et relativt begrænset tidsrum. 
Enkelte af de fugle, som kommer fra henholdsvis Vadehavet (blå) og sydvest Europa (grøn), kan i 
meget milde vintre overvinter i Danmark. 

  



 



_______________________________________________________________________________________ 

  

Husk nu at nyde alle de gode oplevelser i 
Fuglereservatet. 

De kan først opleves igen til næste år. 

Mange gode hilsner 
Bestyrelsen 

 

 

 

    

  

Denne mail er sendt på vegne af kasse@fuglereservat.dk. Afmeld 
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