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 KVÆRKEBY  FUGLERESERVAT 
Undskyld. Arrangementet "Reservatet og naturbeskyttelsesloven" er lørdag den
24. april kl. 10 - 13 og ikke om søndagen.

Vi håber at se jer alligevel.
       Nedenstående findes et tilrettet og korrekt nyhedsbrev.

Jubilæumsarrangement 15. maj aflyses
       Det er med stor beklagelse, at vi må aflyse fejringen af reservatets 50-års jubilæum og foreningens 10-
års jubilæum den 15. maj. Usikkerheden omkring smittefaren og fremtidens gældende restriktioner er
for stor til, at vi tør afholde arrangementet, som vi er sikre på ville tiltrække rigtig mange deltagere. Vi
håber at kunne invitere til et større arrangement på et andet tidspunkt.

Lær foreningen at kende. Søndag den 18.
april kl. 10-13
       Vi går en tur i reservatet. Bestyrelsesmedlemmer
fortæller om arbejdet i foreningen og de
forskellige udvalg. Der er mange ting, der skal
ordnes og tages hensyn til i det daglige arbejde.
Kom og hør om arbejdet og oplev også forårets
fugleliv.

Reservatet og naturbeskyttelsesloven.
Lørdag den 24. april kl. 10-13
       På dagens tur er der fokus på
naturbeskyttelseslovens §3, som sikrer moser,
enge, overdrev, heder, strandenge, søer og
vandløb i hele landet mod ændringer i
naturtilstanden. Mange har ikke hørt om denne
lovgivning, men hvis man påtænker ændringer i
naturområder omfattet af §3, så skal man
forinden søge om tilladelse i kommunen. For at få
bedre kendskab til gældende regler, har vi
inviteret biolog Anne-Marie Bürger, som i mange
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år har kortlagt sådanne områder i hele landet. Vi
håber, at få mere klarhed over reglernes
betydning. Tilmelding ikke nødvendig.

Nattergaletur. Onsdag den 12. maj kl. 19-21
       De sidste mange år er vi allerede på
parkeringspladsen blevet budt velkommen af
nattergalesang. Mon ikke også det vil lykkes
denne gang? Merete Sørensen guider denne
aftentur. Tilmelding er ikke nødvendig.

Fugle i reservatet. Søndag den 16. maj kl.
10-13
       Jørgen Madsen vil guide denne tur. Det bliver
spændende at få opklaret om drosselrørsangeren
igen i år vil berige os med sin ualmindelige
skønne sang og måske kan vi også få en
fornemmelse af, om skægmejserne har taget
nogle af de opsatte ”rørhytter” i brug. Eller om
der dukker noget helt nyt frem i reservatet. For
de iagttagende er der altid gode oplevelser i
vente.

Reservatets historie. Tirsdag den 18. maj kl. 19-21
Denne aften vil Peter Hansen, efter bedste evne, fortælle om reservatets historie. Fra etablering for
mere end 50 år siden og om foreningens overtagelse af reservatet for godt 10 år siden.

Den lille rundtur i yngleperioden
       Følg meget gerne anvisningerne på skiltningen i
yngleperioden. Så får fuglene længst mod vest
mere fred og ro.

Se altid kalenderen på hjemmesiden
www.fuglereservat.dk
Det vil altid være en idé at følge kalenderen på
hjemmesiden. Især i disse tider med forskellige
restriktioner og forsamlingsforbud.

Generalforsamlingen 
Den ordinære generalforsamling var planlagt til afholdelse i februar. Vi håber at kunne afholde den
udendørs i stedet i løbet af foråret. Der udsendes et nyhedsbrev om dette snarest.

Alle der går med tanker eller ønsker om opstilling til bestyrelsen må gerne sende bestyrelsen en mail
eller et opkald og høre nærmere om bestyrelsesarbejdet. Der vil også blive mulighed for at stille
spørgsmål om bestyrelsesarbejdet på rundturen den 18. april.

Allerede nu kan du se det reviderede regnskab fra året 2020 og budgettet for 2021 på hjemmesiden.

Følg reservatet på Facebook
Vores facebookside har nu over 200 medlemmer.
Der er for tiden mange opslag med fotografier fra
livet i reservatet. Bliv medlem og følg udviklingen
fra dag til dag.

http://www.fuglereservat.dk/


Seneste observationer 
       Henning deler - som sædvanligt - sine oplevelser
med os, om alt hvad der rører sig i reservatet.
Følg med i de spændende opslag under seneste
nyt. Det er utroligt, hvad der kan opleves derude,
når man har øjnene og ørerne med sig.

Velkommen til alle vores nye medlemmer og rigtig god sæson til alle
Vi kan mærke en stor og vedvarende interesse for vores fuglereservat. Sidste års rekord på 485
husstande er allerede slået. Og dette er gjort uden, at vi har haft nævneværdige arrangementer i
meget lang tid. Også vi kan mærke interessen for at komme ud og nyde naturen. Tak for jeres
interesse – alle sammen.

Rigtig god sæson i Fuglereservatet

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

Denne mail er sendt på vegne af Kværkeby Fuglereservat. Afmeld
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