
 

 

  

Nyhedsbrev april 2019 

  

Forårets første arrangementer er lige på trapperne 

 

  

Inspirationstur i reservatet for 
nuværende og kommende guider 4. maj 
kl. 13-16 

Denne gang ser vi på blomsterne i reservatet. 
Det kan være overvældende at give sig i kast 

med bestemmelse af planter, hvis man sidder 
med en plante og ikke har nogen ide om, 
hvor i floraværkerne, man skal begynde at 
lede. 

Derfor vil Jon vise deltagerne nogle af de greb 
han bruger, når han begrænser 

valgmulighehederne. Jon har samlet alle 
punkterne på én A4 side, der udleveres i 

lamineret udgave. 

Der skal ikke tælles støvdragere, bruges lup 

eller kniv. ”Blomsterne Omkring Os” bruges 
som reference, den udleveres  på dagen (gave 
til deltagerne, så længe lager haves). 

Tilmelding til Peter på tlf. 20836090 eller mail 
kasse@fuglereservat.dk 
Der bydes på sandwhich og drikkevarer. Vi 
mødes ved parkeringspladsen, Bjergvej 77. 

 

 

 

 

 

5. maj kl. 19. Ved parkeringspladsen 
Nattergaletur med Merete – 20 68 17 62 

12. maj kl. 10. Ekstern tur til Tissø. AFLYST 

  

mailto:kasse@fuglereservat.dk


Spætmejsen ser på bolig 
For et par år siden gik grundlæggeren Gunner 
Goddik og et bestyrelsesmedlem en tur i 
reservatet og hørte spætmejsen. Denne var 
ikke set yngle i reservatet og Goddik 
besluttede at forære reservatet en speciel 
spætmejsekasse. Denne har i dette forår fået 

besøg af spætmejsen og er her fotograferet af 
John Kristensen fra fotogruppen. Så helt 
målrettede opsætninger af fuglekasser kan 
med lidt held give det ønskede resultat. 

 

 

  

Indberetninger fra fuglereservatet er steget kraftigt 

Kværkeby Fuglereservat er et dejligt sted at se på fugle, og så er der mange arter året rundt. 

Hvor ved vi det fra? Jo for nogle medlemmer af Kværkeby Fuglereservats Venner (KFV) er også 
medlemmer af Dansk Ornitologisk Forening (DOF). DOF har en database på nettet, hvor man 
kan taste de fugle ind man ser på en lokalitet. En af lokaliteterne er netop Kværkeby 
Fuglereservat. 
KVF købte reservatet i 2010, og dette år blev det til en enkelt indrapportering af 2 fuglearter i 
DOF basen. Men efterfølgende er indrapporteringen til DOF basen steget støt og roligt, ligesom 
antallet af sete fuglearter. I 2018 blev det til 108 dage med indrapportering af 105 fuglearter 

(fig.1). 

  

 

  



Arbejdsdag på søndag 

På sidste arbejdsdag nåede vi ikke det hele 
bl.a. fordi alt var så vådt at traktoren ikke 
kunne komme rundt uden at sætte dybe spor. 
Kom og deltag i vores hyggelige arbejdsdag 
kommende søndag den 28. april kl. 9 – 14. Vi 
mødes inde ved huset, hvor man kan melde 
ind til nogle af de forskellige gøremål. Tag selv 

lidt spiseligt og kaffe med. Øvrige drikkevarer 
sørger Merete for. 

 

 

  

Huldue fotograferet et par gange de 
sidste dage 
Steen Drozd Lund har været heldig at få nogle 
rigtig flotte billeder af hulduen, som ellers kun 

sjældent besøger reservatet.  

 

 

  

Også sølvhejren er set flere gange i dette 
forår – som regel 4 – 5 stykker ad gangen. 

Gå også ind på hjemmesiden 
www.fuglereservat.dk og se Hennings seneste 
observationer. Så får du er godt billede af livet 
i reservatet. 

 
 

  

Projekt for genslyngning af Vigersdal Å 
Ringsted Kommune har netop igangsat forundersøgelser for genslyngning af Vigersdal Å fra 
Roskildevej til og med reservatets vestlige ende. Et spændende projekt, som dog kræver 
enighed og medvirken fra berørte lodsejere. På borgermøde om projektet var kommunen 
rimelig optimistisk omkring gennemførelsen. Der vil fremover blive informeret om, hvilken 

indflydelse det vil få på reservatet og på vandstanden i å-løbet. 

  

Tak til alle for jeres medlemskab 

Lige nu er vi 407 husstandsmedlemmer i reservatet. Det er rigtig flot og det giver en fantastisk 

base for at vi kan vedligeholde og lave arrangementer. Samtidig skal der lyde et stort 
velkommen til alle jer nye medlemmer. 

Som det fremgår af hjemmesiden, kan der nu også indbetales kontingent på MobilePay 31852 
eller på sædvanlig måde på bankkontoen 6823 – 1022168. Opgiv altid mailadresse, da 
medlemskort udsendes på mail. 
Måske kunne andre i din omgangskreds også få glæde af et medlemskab! 

  

Transportabelt lydanlæg 
Vi har været så heldige at vi har fået et transportabelt lydanlæg fra Temaudviklingsmidlerne i 

http://public.heyloyalty.com/redirect/redirect.php?l=DGVgHvN0&m=6d15f80b-be46-4e96-a023-058b45a056b3&url=http://www.fuglereservat.dk?utm_campaign=Tilmeldte+Nyhedsbrev+april+2019136401%26utm_source=Ikke+medlem%26utm_medium=email


Ringsted Kommune. Dette blev afprøvet med stor succes ved foredraget om Havørnene, hvor 
mere end 120 deltog. 

Anlægget vil fremover blive benyttet ved arrangementer – også udendørs, når der er mange 
deltagere. Så kan alle langt bedre høre guiderne. 

  

Brug også hjemmesiden www.fuglereservat 

Alle arrangementer og Hennings seneste observationer kan altid ses på hjemmesiden. Her kan 
du også se en del af de meget flotte billeder, der hele tiden tages af fotogruppen. 

Rigtig god sæson i reservatet 

Kværkeby Fuglereservsts Venner 

Telefon: 20836090 
Mail: kasse@fuglereservat.dk 
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