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På søndag løber den eksterne fugletur til en aktuel fuglelokalitet af stablen 
Vi har valgt, at turen i år skal gå til Avnø, da luften de sidste par dage har genlydt af bramgæssenes ”gækken”. Vi 
forventer tusinder af gæs i området og sammen med sælerne giver det liv i området. 

Mødetid/sted: Ringsted Station (ved rundkørslen) kl. 9. Hjemme igen ved 14-tiden. 
Transport: Samkørsel i private biler. Hav mundbind eller visir parat, hvis ”fremmede” skal køre med i bilen. 
Medbring: Kikkert, madpakke og drikkevarer. 
Turledere: Arne Hastrup og Jon Feilberg. 

  

Velkommen til de mange nye medlemmer 
I nærheden af 480 husstande er nu medlemmer af Kværkeby Fuglereservat. Det er langt flere end nogensinde. Og 
det til trods for, at vi hele foråret var nødt til at aflyse de fleste arrangementer. Også fuglereservatet kan mærke den 
øgede interesse for naturoplevelser. For reservatets økonomi tæller alle medlemmer, og derfor er vi rigtig glade for 
den store opbakning. 

Når forskellige bestyrelsesmedlemmer møder besøgende medlemmer, hører vi altid mange venlige og positive 
bemærkninger om reservatet stand. Tak for det. 

  



Krible, krabledagen blev en overvældende succes 
Ikke mindre end 56 børn, forældre og bedsteforældre 
deltog i arrangementet med at finde smådyr i reservatet, 
så det blev vores mest velbesøgte ”Naturens Dag” 
nogensinde. 

Som det første fik alle børn deres navne skrevet på 
ketchere og luppe, så vi på den måde kunne begrænse 
smitterisikoen. Børnene kastede sig over smådyrene 
med stor entusiasme. 

 

 

  

Der blev fanget - og studeret - mange dyr: Vandkalv, Bugsvømmer, Skorpiontæge, Pigsmerling, Hvirvlere, to arter 
Guldsmedenymfer, Vandnymfe-nymfe, Andeigle, Mosesnegl, Posthornsnegl, Vinbjergsnegl m.fl. Alle 20 ketchere, 
luppe, fade, vandkikkerter og spande kom i fuld sving. 
 
Den nye bænk kom i anvendelse og vi nød den lette adgang til revlen. Medbragt kaffe og sodavand blev indtaget 
sammen med de medbragte madpakker. 
Da vi var færdige med fiskeriet, gik vi til museet, hvor isene (tak Skee Is!) vakte børnenes begejstring. 
Vejret var lunt, men blæsende og gråt. De medbragte stenposer kunne ikke holde bestemmelsesdugene helt på 
plads, men alligevel blev det en skøn dag for børn, forældre, bedsteforældre og guider. 

  

På fiskedagen blev der fanget en ”krokodille”Jesper 
og barnebarnet Carl havde taget ophold mellem 
Pilesumpen og Vildnisset. De gav udtryk for tilfredshed 
med deres fangst – en skalle og to aborrer fanget på 
krog med majs og maddiker. De fangede senere en flot 
større gedde. Udseende var som en krokodille, som Carl 
sagde.   

Joachim havde fundet sin fiskeplads midt mellem 
Knækket og Næsset ved Vigersdal Å. Han var også godt 
tilfreds med sin fangst – fire skaller, en aborre og en 
gedde på 1,5 kg og hurtigt derefter igen en gedde. 
Vægten denne gang viste 2,5 kg og en længde på 78 
cm. Årets fiskedag byder altid på store oplevelser. 

 

 

  

Sandet fra Ringsted torv ligger nu på revlen i 
fuglereservatet 
Tirsdag den 6. oktober blev omkring 40 tons sand kørt 
fra vores parkeringsplads til revlen. Gode flittige 
medlemmer gav den gas hele dagen. Jørgen havde lejet 
en stor Hydrema dumper og lånt en læsser. Herefter blev 
der kørt 10-12 læs på vores lidt skrøbelige vej gennem 
reservatet. Peters traktor fordelte sandet på en 
strækning af ca. 65 meter på revlen. Ulf, Benny, Erik og 
Sten hjalp til med skovle og stor energi. Den sidste finish 
blev ordnet dagen efter. 

 

 

  

Mange tagrør var dagen foringen klippet væk ca. 10 cm under vandoverfladen. Så nu er revlen næsten igen kommet 
tilbage til Goddiks oprindelige tanke med at kunne rumme mulighed for forskellige strandfugle som præstekrave, 
strandløber, strandskader m.fl. 
 



Maskinernes lidt voldsomme aftryk på vejen ind gennem reservatet kan ses den kommende tid og hen over vinteren, 
men til foråret vil alt igen være flot og grønt. 

  

 

 

 

 

 

  

De sidste arbejdsdage har budt på kraftig beskæring 
På arbejdsdagene den 6. september og den 4. oktober blev der beskåret træer og buske langs vejen rundt i 
reservatet. Dette er en nødvendighed, hvis vi også skal kunne komme rundt med traktor og maskiner. Beskæringen 
er også nødvendig, hvis reservatet ikke over tid skal gro helt til og ødelægge de åbne og attraktive udsigtskiler. Vi har 
besluttet, at alt afklip bliver liggende til glæde for insekter og fugle. Derfor ser det måske lidt rodet ud indtil forårets 
komme. Hen over vinteren falder meget af det afskårne dog sammen. Der skal lyde en kæmpe tak til de mange 
medlemmer, der lægger rigtig mange kræfter og timer i arbejdet. Uden deres indsats havde vi ikke et så smukt og 
velordnet reservat. Derfor er det altid en opmuntring, når nye medlemmer melder ind til arbejdsdagene. 

Jon Feilberg, formand 
Telefon: 40 15 05 98 

  

 


