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Støtteforeningen for Tystrup-Bavelse Naturpark

Nyhedsbrev Marts 2013.
Der blev afholdt generalforsamling på Kongskilde Friluftsgård den 20.marts 2013. Referat af generalforsamling er udsendt som PDF-fil til alle medlemmer.
Husk at forsat medlemskab/nyt medlemskab løber fra 1.april 2013 til 31.marts 2014.
Hjemmesiden for Støtteforeningen er på vej op. Flere sider er allerede ”in space” og mere kommer snart
til. Gå ind og se på www.naturpark-tystrup-bavelse.dk og se hvad der er på vej. Her vil du også kunne
se de kommende arrangementer, som Støtteforeningen laver/deltager i. Dog er ikke alle arrangementer
endelige klar, men så snart de er, vil du kunne finde dem der.
Ligeledes vil du altid kunne finde de udsendte Nyhedsbreve og evt. referater fra ture og afholdte arrangementer.
I har sikkert bemærket at vinteren har været lang og kold. Snestorme i sidste del af marts, is på TystrupBavelse søerne i næsten hele årets første tre måneder. Det har blandt andet været medvirkende til flere
interessante naturoplevelser. Der er således set 14-16 forskellige Havørne ved søerne i december-marts.
3 af dem var fra Finland (Ålands-øerne, SV-Finland og Lapland), 3 forskellige fra Sverige (søerne i Sydsverige og det baltiske område), 2 fra Tyskland og 2 danske mærkede fugle, som ikke var fra TystrupBavelse området. Havørne fra de forskellige lande kunne identificeres, fordi de var ringmærket med
farveringe på begge ben.
Mange gæs har overvintret omkring søerne – op mod 2000 Grågæs, i januar-februar mere end 1500
Sædgæs (én halsbåndmærket sædgås – fra NØ-Finland og i øvrigt knapt 10 år gammel), feb. -marts 4500 Blisgæs (kommer fra Sibirien), i feb-marts 150-200 Bramgæs, mens antallet af Kanadagæs har været
forholdsvist lavt 150-200 i perioder. Også mange Sangsvaner – mere end 350 i feb. og marts. Blandt
disse var en Sangsvane, der var halsbåndmærket som unge i Lithauen i 2011, og som sidste vinter
(feb.2012) overvintrede ved Marrebæk/Gedser på Falster. 2 andre Sangsvaner, der blev halsbåndmærket nær Oldenburg i Niedersacshen, Tyskland i starten af februar 2013, dukkede op henholdsvis ved
Søgardsøen ved Herlufmagle og ved Gunderslevlille/Bavelse sø den 8.marts 2013 og er stadig i området.
Både Stor og Lille skallesluger har kunnet ses i antal på 25-40 ud for Kellerød skov, Suserup skov og ved
Tamosen/Susåens udløb i december til midten af marts.
Nu venter vi bare på det, der normalt vil være forår, så vi også kan få lidt blomster, insekter og sommerfugle i området.
Husk vi modtager informationer om alle mulige forhold omkring Tystrup-Bavelse naturpark – bare send
dine informationer og historier til kongskildefriluft@gmail.com
Håber vi ses til flere af vores ture og arrangementer

På gensyn

Du kan også finde os på Facebook
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