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Hovedparten af efterårstrækket er passeret. Der ses stadig sydvestgående bevægelser af både 
duer, alliker og gæs. En del 'vejrfugle' er her stadig fx viber, hjejler, sanglærker og engpibere. Går 
den så går den. Hvis det bliver frostkoldt og sne er de hurtigt væk i retning af det livgivende 
Vadehav eller lidt længere mod sydvest.

     Nogen bliver dog tilbage. Standfuglene. Kragefugle, måger, mejser, gærdesmutte osv. Her sidst 
på efteråret og vinteren over får de selskab af fugle nord og øst for os. I år er der allerede 
ankommet en del kvækerfinker, gråsiskener og bjergirisker. Der er også kommet en del korsnæb. 
Alle 3 arter kan med lidt held ses i vores område. I Boserup skov kan man hver dag høre den lille 
korsnæbs 'klip-klip'. Den hvidvingede korsnæb skal først og fremmest findes i forbindelse med 
lærketræer. Den kan ved et hurtigt blik minde om en bogfinke, men den har lidt kraftigere nakke 
og farverne er alligevel ikke helt som hos bogfinken.

     Den store korsnæb er der allerede kommet en del af rundt omkring specielt i Nordsjælland i 
området ved det gamle skydeterræn på Melby Overdrev. Kør ned til P-pladsen og vent ved de 
lave fyrretræer. Den store korsnæb siger 'tøp-tøp'. Det er smadder svært at høre, hvis der bare er 
lidt vind. Det er lettere, når den sidder. Kraftig nakke og som det aller vigtigste: over-og undernæb 
er parallelle helt ud til krumningen (i modsætning til lille korsnæb, hvor overnæbbet skråner lidt 
ned ad, således at næbbet spidser lidt til).

     Indrømmet! Det er lettere at skrive det, end at se det, når man er derude. Fuglen sidder for kort 
tid, er måske lidt dækket af en gren eller drejer sig, så man ikke kan nå at få set kendetegnene, 
inden den flyver.


DOF-Roskilde havde en tur til Liseleje Strand og Melby Overdrev midt i oktober. Det blæste en 
del, så vi kunne ikke høre de overflyvende fugle. Kun se, at det var korsnæb. Til alt held havde Ib 
Misfeldt sit kamera med. Han fik fotograferet både flyvende og siddende korsnæb. Da han sendte 
billederne til mig, var det tydeligt, at der både var små og store korsnæb i flokken. Vi var sikre på, 
at det var mindst 2 store. De seneste meldinger fra området går på, at der er mindst 34 store.


Vintertid er også tiden for indendørsaktiviteter. Følg endelig med på vores hjemmeside, hvor du 
kan se de forskellige aktiviteter. Fx et foredrag d. 29.11, hvor Alex Rosendal fortæller om fuglelivet 
i Ecuador. Det er på VUC-Roskilde kl 19-21.

     Få dage efter indbyder vi til 'Sort Måne'. Vadehavet har deres sort sol, når stærene i tusindtal 
bliver jaget op af en rovfugl kort før de vil gå til ro i rørskoven. 'Sort Måne' er meget mere 
sjældent! Fænomet kan ses ved Store Kattinge Sø, når de mange tusinde troldænder om aftenen 
forlader søen for at flyve ud på fjorden for at fouragere - under forudsætning af, at det er 
fuldmåne, at man kan se månen og at man står sådan, at troldændernes udflyvning dækker 
månen. Lørdag d. 2. december er det fuldmåne. Vejret er vi ikke herre over, men vi er ude ved 
pumpehuset på Kattinge Værk, hvor vi fra 16 til 18 håber på i det mindste vingesuset fra de 
mange troldænder, og på, at du har tid og lyst til at komme derud, smage på vores gløgg og 
æbleskiver og få sagt 'god jul'.
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