Nyhedsbrev december 2017
Året går mod den korteste dag og den længste aften - specielt for børn, der glæder sig til
julegaverne.
De lyse timer er få, og nogle gange næsten ikke til at få øje på.
DOF-Roskilde indledte december måned med et velbesøgt julearrangement i slusehuset ved
Kattinge Værk. Vi var mindst 30 forventningsfulde, der håbede på 'sort måne', når de mange
tusinde troldænder i Kattinge Sø lidt efter solnedgang lettede fra søen for at flyve ud og fouragere i
Roskilde Fjord, mens de fløj forbi og nærmest formørkede fuldmånen.
Efter gløgg og æbleskiver drog vi i mørket i gåsegang ud til borgbanken lidt vest for Kattinge
Værk. En stor flok alliker på vej til overnatning lavede volter i luften som om de blev angrebet af en
rovfugl. Troldænderne begyndte at trække ud midt på søen, så de kunne lette mod vinden. Alt
tegnede rigtigt, - eller næsten alt. Der var ikke ret mange troldænder, højst 500. Og månen, der
dagen efter skulle blive til en supermåne, viste sig kun i et kort glimt. Ænderne lettede i småflokke,
- og her var heldet dog med os, - de fløj lige hen over os.
Ideen var god nok. Vi havde blot ikke det fornødne held. Bedre held til næste år, for vi gør det
igen. Og denne gang skal vi nok også sørge for noget varmt at drikke til børnene.
På fuglefronten er der lidt ro, men alt kan ske. (næsten). For tiden er der mange store gråsiskener i
landet. I flokkene er der også hvidsiskener, som 'Haaning i felten'/Pandion 21.12.2016 (ses på
Netfugl.dk) har lavet en fin beskrivelse af. For tiden er der en større flok grå med et par hvide nede
omkring Køge Sydstrand. Her kan man også være heldig at finde bjerglærker på den nye
sandstrand, der strækker sig fra havnen og mod syd. Ofte er de helt ude ved tangen. Det er nok
bedst tidligt på dagen, for de bliver skræmt

væk af de mange, der går tur stranden.
Sidste gang skrev jeg om korsnæb, både stor-, lille- og hvidvinget-. Det ser ud, som om de stadig
er her. Jeg skrev ikke om deres større slægtning, krognæbbet. Den ses uhyre sjældent i Danmark.
Når det sker, er det oftest i Nordjylland, specielt Skagen.
Midt i november blev der dog set en fugl ved Kikhavn nær Hundested. Få dage efter blev der
set en fugl, der godt kunne være en krognæb - i Roskilde. Den fløj desværre inden den blev
foreviget.

Kik efter den forfløjne fugl, der er meget
glad for rønnebær. Få venner og naboer til at

være med til at se efter den. Billederne er taget i Finland i sommeren -16.
Hvis du ser sådan et kræ, må du endelig sikre dig, at den bliver meldt ud på enten Birdalarm eller
på birdcall DK. Der er rigtig mange, der gerne vil se den. Hvis du ikke ved, hvordan du skal melde
en fugl ud, kan du kontakte DOF-Roskilde. Vores numre står på hjemmesiden.
Apropos hjemmesiden:
Der er tur til Staunings Ø d. 27.12 kl. 10
og
der er foredrag om Lille Vildmose d. 10.1 kl. 19 på VUC i Roskilde
Til slut vil Styregruppen i DOF-Roskilde ønske alle en dejlig jul og et godt nyt år med mange gode
oplevelser - også med fuglene.
Med venlig hilsen
DOF-Roskilde

