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 KVÆRKEBY  FUGLERESERVAT 

Generalforsamling
       Vi har besluttet at aflyse generalforsamlingen helt
i 2021.  

Til gengæld har vi fundet en dato for
generalforsamlingen i begyndelsen af 2022. Det
bliver tirsdag den 1. februar kl. 18:00 i Vigersted
Forsamlingshus. For at gøre mødet lidt mere
festligt, er der tilbud om spisning inkl.
drikkevarer fra kl. 18 mod tilmelding og betaling
af kr. 50. Efterfølgende holdes selve
generalforsamlingen fra kl. 19:30 med kaffe og
småkager. Nærmere oplysning kommer i
nyhedsbrevet i november. Men sæt allerede nu
kryds i kalenderen.

Sommer i Fuglereservatet 
Der er godt gang i reservatet i denne tid. Mange småfugle har unger derude og drosselrørsangeren
høres nu næsten dagligt i området. Gæslinger, ’svanlinger’, mågeunger og strandskadeunger ses hver
gang man går en runde omkring mosen. Fra den 1. juli er der også mulighed for at gå den store runde i
reservatet.

Gravænder i Tårnfalkehøjen          
Fotos fra vores vildtkamera og 6 små grå ællinger tyder på, at et par gravænder har ynglet i
rævegraven på Tårnfalkehøjen. Hele familien blev set et par gange. Desværre har de igen forladt
reservatet.

Automatisk vandhane og håndtørrer
For at spare på vandet og gøre håndtørring mere hygiejnisk, bliver der i disse dage monteret en anden
vandhane og en ny lufttørrer på toilettet.

Reparation af vejen i reservatet
Flere steder på rundturen er der i efterår og vinter kommet nogle lidt for store ujævnheder, der kræver
reparation. Dette vil vi gøre hen over sommeren, når vejen kan bære en traktor med læs. Grus hentes
fra den store grusbunke ved tårnfalkehøjen og en mindre bunke ved parkeringspladsen.

Plejeplan
Hen over efterår og vinter har vi arbejdet med en plejeplan for reservatet. Det har affødt, at vi fra
sidste år bl.a. startede på mere åbning af udsigtskiler, ved bådepladserne, omkring mågekasserne, i
kanalerne og andre steder. Dette arbejde udføres, for at vi alle får bedre mulighed for at få gode
oplevelser, når vi går på vejen rundt i reservatet. Og vi gør det, for at reservatet over tid ikke gror helt
til.
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Genaktivering af minkfælder i en periode
       Da vi desværre lidt for ofte ser mink i reservatet, har vi genaktiveret de to mink-klapfælder vi har fået
dispensation til. Desuden har kommunen opsat to tilsvarende fælder i Vigersdal Å.

Kommende arbejdsdage – alle hænder er
velkomne
       Selvom reservatet ikke er kæmpestort, er der
hele tiden ting, der skal ordnes. Derfor er det
rigtig dejligt, at mange medlemmer giver en
hjælpende hånd med på vore arbejdsdage – eller
ved særlige gøremål. Så hvis du også har lyst til
at hjælpe, er du mere end velkommen til at
kontakte Peter på 20 83 60 90 eller på mail:
ph@carlhansens.dk

Sedumtag og fjernelse af gamle solfangere
på huset
       Vi har besluttet at arbejde for at få et sedum-tag
på huset, ligesom vi vil fjerne de gamle
solfangere. De er alligevel ikke i drift. Og vi vil
fjerne de gamle rørføringer og vandtanke. Dette
vil ske på en kommende arbejdsdag. Til
finansiering af sedum-taget vil vi forsøge at sætte
en proces i gang med fondsansøgninger. Måske
kender du nogen, der kan hjælpe - eller nogen,
der har de rigtige kontakter?

Bænk ved den ”Hemmelige sti”
Ude bag ved de høje grantræer sydvest for bænken ved Udsigten, tænker vi at anlægge en lille
trampesti og opsætte en bænk. Herfra er der en flot udsigt ned over græsmarken mod vest. Også dette
vil blive arrangeret en af de kommende arbejdsdage.

Nilgæs er et problem og de vil blive bekæmpet
Desværre har et par nilgæs invaderet reservatet i perioder. De er invasive og spolerer livets gang.
Derfor vil vi forsøge at få dem ud af reservatet.

Galleriet
       Følg med i vores galleri. Der er over 100 albums og der bliver jævnligt lagt nye flotte billeder op. Der er
ualmindelig mange flotte billeder, som vores dygtige fotografer har taget.
https://galleri.fotofuglereservat.dk/#collections  

Kommende arrangementer

Smådyr og insekter. Den 4. juli kl. 11 – 13
Natfotografering. Den 6. august kl. 20 – 24
Snapsetur. Den 22. august kl. 10 – 13
Arbejdsdag. Den 5. september kl. 9 – 14
Naturens Dag for børn. Den 12. september
kl. 10 – 13
Fiskedag for børn og voksne. Den 19.
september kl. 9:30 – 14
Ekstern fugletur. Den 10. oktober kl. 9 - 14

Velkommen til alle de mange nye medlemmer
Selvom mange foreninger er ramt på medlemstilgangen grundet Corona, er vi i foreningen så heldige,
at rigtig mange nye medlemmer er kommet til i årets løb. Så lige nu har vi aldrig været flere. I alt er vi
nu 512 husstandsmedlemmer. Og en stor tak til jer alle - og tak fordi i behandler vores reservat pænt
og sætter pris på herlighederne. Uden jer, havde vi ikke mulighed for at kunne give så gode
naturoplevelser.

Genslyngning af Vigersdal Å
       Som det ser ud nu, vil Ringsted Kommune med stor sandsynlighed igangsætte et større
genslyngningsprojekt af Vigersdal Å sidst på sommeren. Projektet betyder bl.a. at der genslynges helt
ude fra vest i reservatet frem til Haraldsted Sø. Desuden lægges der gydegrus og kampesten i
forskellige steder. Alt dette betyder, at der opstrøms vil ske en vandstandsstigning i åen. Derfor ligger
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der i projektet en hævning af vores vej fra den første udsigtskile ved svinget langs åen. Så i perioder vil
der være mærkbare anlægsarbejder i reservatet langs med åen.

Jon Feilberg
       40 15 05 98

Denne mail er sendt på vegne af Kværkeby Fuglereservat. Afmeld
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