
 

 

Nyhedsbrev  
august-september 2018 
 
Beklager, at der har været en 'mindre pause' i udsendelsen af Nyhedsbreve. Jeg skulle 
skifte farvebånd på maskinen, og det var ret svært at få fat i;-)) 
 
Fugletrækket er ved at komme i gang. Mursejlerne er væk fra byområderne. Andre fugle 
dukker op på uventede steder. I dag sad der en løvsanger lige uden for mit vindue, hvorfra 
jeg for et par dage siden så en fiskeørn. Retning sydvest.  
     Hvepsevågerne er også begyndt deres ret tidsmæssigt koncentrerede efterårstræk. 
Allerede på søndag d. 26. august er det Hvepsevågens Dag. Det er et arrangement, der er 
inspireret af Falsterbos 'Bivråkens vecka'. Dagen afholdes i Østdanmark på 2 lokaliteter, 
hhv. Hyllekrog og Nyord Enge. Et godt tip 
kunne være at tage til Stevns specielt hvis 
vinden ikke er for kraftig og fra vestlige 
områder. Går vinden mere i syd eller 
endda over mod sydøst kan Roskilde på 

egne hvepsevåger. 
 
På DOF-Roskildes hjemmeside er der pt. oprettet 4 ture. 3 i september og 1 i oktober. 
Den første tur søndag d. 9.september fra 09-12 er et arrangement i samarbejde med DN 
og Friluftsrådet, der hvert år afholder 'Naturens Dag'. Vores offentlige arrangement foregår 
ved Selsø, hvor der hvert efterår er mængder af gæs og og ænder. Ofte også rovfugle, der 
kan få de store flokke på vingerne. 
De næste 2 ture i september er hhv. tirsdag d. 11.september og lørdag d. 29.september 
begge dage fra 0730 til 14. Målet er at opleve fugletræk. Småfugle, rovfugle eller havfugle. 
Hvis vejrudsigten er til kraftig blæst fra nordvest går turen til Nordsjællands kyst. Hvis der 
ikke er kraftig vind, finder vi et sted på Sjælland til at se på træk. Hvis det regner hele 
dagen, ser vi ikke på fugle. 
Den 7. oktober kl. 09-12 er der en tur til Valborup Skov, hvor Jens Brøndum vil føre 
deltagerne rundt i hans yndlingsskov for at se på efterårets fugle. 
 
DOF-Roskilde passes for tiden af en styregruppe på 5. Vi har hvert vores resortområde 
(koordinering, kommunekontakt, høringssvar, fredninger, hjemmeside, arrangementer, 
ture og formidling). Vi kan godt nå det hele, men vi vil meget gerne dele opgaverne med 
andre i ønsket om at 'komme bredere ud'. Har du tid, lyst og interesse er du meget 
velkommen til at være med i vores arbejde. 
 
Mange hilsener  
DOF-Roskilde/Poul Holm 


