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Støtteforeningen for Tystrup-Bavelse Naturpark
Tiden nærmer sig vores generalforsamling – 20. marts 2013.
Flere har spurgt efter Støtteforeningens bankkonto, så de kan nå at få betalt sit kontingent inden den 20.marts
Her den: foreningens konto: Danske Bank: reg.nr.1551 kontonr. 10916291
Hvis du har betalt kontingent fra midt i november 2012 eller senere, så har du betalt for 2013 og er derfor
stemmeberettiget.
De kommende dage vil I kunne læse (forhåbentlig) i de lokale ugeaviser en pressemeddelelse fra Støtteforeningen og dens medlemsmøde den 3.feb. 2013, Ligeledes vil Generalforsamling være annonceret samme
sted. (Bl.a. i Glumsø Ugeblad den 26.feb 2013).
Der har netop været afholdt en Havørne-tur på Hørhaven (24.feb 2013). 8 deltagere trodsede vintervejret og
kom til den næsten helt islagte Tystrup sø (syd-enden) og man kunne høre isen ”synge”. Havørn blev det til en
enkelt af, som sås ret godt siddende på isen og flyvende lavt over isen med en lille flok gråkrager efter sig. Også Tårnfalk, Musvåge, Grågæs, ænder og enkelte spurvefugle sås på den knapt 3 timer lange tur. Alle deltagere
drog hjem med friske kinder efter et ”opstigning” af den frosne ”Bavnen” mod P-pladsen, med informationsmateriale om: Havørnen i Danmarks Natur, om farvemærkede Havørn – blandt andet en Havørn fra Estland
som sås i Letland 8.-13.feb 2013 for første gang efter den blev mærket i 1989. Også materiale om Rød glente
og en Halsbåndmærket Sangsvane fra Lithauen s,om netop er set ved Gunderslevholm de sidste par uger.
Der blev orienteret om områdets flere tusinde overvintrende gæs – Sædgæs, Grågæs, Blisgæs, Bramgæs og
Kanadagæs. Endvidere om Havørnene, hvor en sammentælling fra de 4-5 forskellige personer, som kigger efter
Havørne næsten dagligt, er kommet frem til at der har været min. 12 forskellige Havørne ved Tystrup-Bavelse
sø i december til slutningen af februar – dog ikke nødvendigvis samtidigt eller hele perioden. Der er iagttaget
mindst 1 dansk mærket Havørn mærket i 2012, 1 ungfugl fra 2012 mærket i det svenske indland, 1 3 års fugl
fra det baltiske Sverige (østkysten), 1 ungfugl fra 2012 fra det sydvestlige Finland, 1 ungfugl fra 2012 fra det
finske Lapland samt en 3 år gammel og en 4 år gammel fugl fra Tyskland. Desværre har ingen af ørnene været
så tæt på, at man har kunnet aflæse koder på ringene – kun farvekombinationer. Det viser med tydelighed, at
Havørnen kommer langt omkring – den fra det finske Lapland er i hvert fald 1500 km i lige linie fra sit fødested.
Støtteforeningen ser frem til mange flere aktiviteter og snart vil vores endelige hjemmeside komme op ”in
cyber-space” – den vil hedde www.naturpark-tystrup-bavelse.dk . I den netop overstået week-end deltog
Kongskilde Friluftsgård (rene deLaCruz, Gitte Torp Olsen, Hørhavegård (begge fra vores bestyrelse) sammen
Sorø Turistkontor/Outdoor Gateway, Kongskilde på stor feriemesse i Herning. Mange har sikkert hørt om vores
dejlige natur og Støtteforeningen nuværende og kommende arbejde.
Her vil du kunne finde både Nyhedsbreve kommende ture og oplysninger om hvad der sker i Tystrup-Bavelse
Naturpark og meget mere. Indlæg, oplysninger og historier om fauna, kultur, historie og meget mere er velkommen til hjemmeside. Send det til: kongskildefriluft@gmail.com
www.naturpark-tystrup-bavelse.dk
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