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 KVÆRKEBY  FUGLERESERVAT 

NYHEDSBREV JULI 2022

KOMMENDE ARRANGEMENTER

Aflysning
Sommerfugledagen den 27. juli kl. 11-13 er
desværre aflyst. Det er ikke lykkedes at
skaffe en guide til denne tur, hvorfor vi må
aflyse den. Vi håber, at den kan gennemføres
næste år. Men fortvivl ikke, det næste
arrangement handler også om smådyr!

       AFLYST

Natfotografering fredag den 12. august
       Vi mødes kl. 20 ved huset og når det er
tilstrækkeligt mørkt, tændes en kraftig pære,
der lokker nattens insekter og andre smådyr
til. Her er der en enestående chance for at se
nattens insekter på tæt hold - så tæt, at de
kan fotograferes med mobilen. Jette og Per
er guider.  Ring evt. til Per B. Thomsen, 51
20 95 74 og hør om det er noget for dig! 

Kryddersnapsens tur søndag  den 21.
august

        Så er det igen sæson for et underholdende
og spændende åbent arrangement med Jens
Kruse, der levende og humørfyldt vil berette
om reservatets mange snapse-muligheder.
Undervejs på turen bydes der på meget
lækre smagsprøver, som Jens Kruse har
fremstillet. Snapsetur ved Jens Kruse, Blå
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Flag Ringsted. Søndag den 21. august 2022
kl. 10:00 - 13:00. Mødested
parkeringspladsen, Bjergvej 77, Kværkeby.

Kom trygt til arbejdsdagen søndag den
4. september

        Et par gange om året mødes en flok
medlemmer og giver en hånd med til
vedligeholdelse af reservatet. Det foregår i en
hyggelig atmosfære. Der er flere forskellige
opgaver, der skal udføres - lette, mellem og
svære. Så der er opgaver for alle. F.eks. skal
der beskæres hele vejen rundt langs med
vejen og parkeringspladsen. Foreningen
sørger for drikkevarer, men tag gerne en
madpakke med. Arbejdsdagene er en rigtig
god måde at lære reservatet bedre at kende.
Du/I behøver ikke melde jeres deltagelse. Vi
mødes inde ved huset kl. 9:00, hvor man kan
melde ind på de opgaver, der passer bedst.
Sten arrangerer. Telefon 22 46 15 14. 

Naturens Dag søndag den 11.
september. 'Krible-Krable Dag' for børn,
forældre og bedsteforældre 

        Vi fejrer Naturens Dag med et krible-krable
arrangement ved revlen i reservatet. Vi
starter med at gå ned til huset/museet, hvor
vi fylder trækvognen op med remedier og
drikkevarer. En halv snes fangstnet tager vi
under armen. Vi fanger ikke fisk, men i
stedet Vandkær, Vandkalv, Bugsvømmer,
Dansemyg, Vandedderkop og en masse
forskellige snegle. Husk at tage gummistøvler
og tøj med, der passer til vejret. Og en lille
madpakke. Dagen arrangeres sammen med
Danmarks Naturfredningsforening. Vi starter
kl. 10 ved parkeringspladsen på Bjergvej 77
og slutter senest kl. 13. Jon Feilberg m.fl. er
guider. Telefon 40 15 05 98. Tilmelding ikke
nødvendig. Bare kom og få en god oplevelse
sammen med børnene. 

Fiskedag for medlemmer og deres børn
søndag den 18. september 

        Årets eneste fiskedag i reservatet afholdes
her. Der fiskes medefiskeri. Til alle der ikke
lige har fiskestænger, kan sådanne lånes, da
reservatet har fået doneret en god del
fiskegrej. Børn og nybegyndere får al den
hjælp, der er brug for. Børnene får en rigtig
god dag med mulighed for præmier. Husk at
tage det rigtige tøj på, der passer til vejret
og tag også drikkevarer og en lille madpakke
med. Vi mødes kl. 9:30 inde ved huset inden
det går løs. Og der sluttes kl. 14:00 med
fangst vurdering og præmieoverrækkelse.
Pris for deltagelse: Barn kr. 50. Voksen kr.
100. Tilmelding efter først til Mølle-

å



princippet. Tilmelding til Henning på 25 36 66
03 eller på kasse@fuglereservat.dk. 

Årets sidste arbejdsdagen søndag den 2. oktober
Vi ordner, de opgaver, som vi ikke nåede den 4. september. Foreningen sørger for drikkevarer,
men tag gerne en madpakke med. Du/I behøver ikke melde jeres deltagelse. Vi mødes inde
ved huset kl. 9:00, hvor man kan melde ind på de opgaver, der passer bedst. Sten arrangerer.
Telefon 22 46 15 14. 

Ekstern fugletur til en aktuel fuglelokalitet sammen med Midt Natur søndag den 9.
oktober kl. 9 - 14

        Også i år arrangeres der en ekstern fugletur. Der køres fra Ringsted Station – p-plads ved
rundkørsel. Tilmelding til Jon Feilberg på 40 15 05 98.  

Mange fugleunger i reservatet
       Mange af reservatets fugle har haft held med
formeringen i år. Der er set mange
hættemåge unger og gæslinger, og
tårnfalkene får 2 kuld på vingerne. Der er
meget at glæde sig over i reservatet!

Huset har fået nyt sedum-tag. 
Et længe næret ønske om et smukt,
vedligeholdelsesfrit tag på huset er gået i
opfyldelse - næsten, takket være flotte
donationer fra Mærsk-fonden, Bank
Trelleborg-fonden og Helhedsplanpuljen i
Ringsted Kommune. Der mangler lige nogle
småting, inden vi kan erklære taget for helt
færdigt, men det er dog tilladt at nyde taget
og studere den store mængde insekter, der
samler nektar der.

Ny rampe til fuglekikket
Vi vil hen over den nærmeste tid arbejde på at etablere en ny adgangsvej til fuglekikket for
svagt gående og kørestole og nedlægge trappeliften. Liften benyttes næsten aldrig og er
meget dyr i drift. Den nye adgangsvej vil blive en græsrampe udvendig fra husets østside og
op til fuglekikket, hvor vi tænker at etablere en ekstra dør ind.

God tur i reservatet!

Jon Feilberg
 40 15 05 98
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