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Efterårstrækket er ved at være forbi, og vintergæsterne nordfra er ved at indfinde sig. I 
Roskilde fjord er der allerede kommet mange hvinænder, og sangsvanernes 
trompeterende kald høres oftere og oftere.

     Det har været et godt efterårstræk med store træktal og spændende arter på både de 
lokale og de store træksteder. 


Midt i september rastede der 4 fiskeørne i flere dage ved Selsø, hvor der også var mange 
hundrede gæs og ænder og flere havørne. 

     Havfugletrækket har været et af de bedre i mange år. En kraftig orkan over det 
sydøstlige USA fortsatte mod nord og nordøstlig retning, inden den tabte pusten. Det 
resulterede ca 8 dage senere i et vældigt blæsevejr, der startede med sydvestlige vinde 
ud for Sydengland. Vinden fortsatte med at være stærk, mens den drejede mod vest og 
nordvest og - wupti - så var der fri bane fra Nordatlanten til Nordsjællands kyst. Alle 4 
kjovearter, stor stormsvale, sodfarvet-, almindelig- og Atlantisk skråpe (tidligere hed den 
Kuhls skråpe), den smukke sabinemåge samt mængder af suler, mallemukker og rider 
blev fundet mellem de frådende bølger. 


De dage var havfugle-nørderne i paradis. Nu 
er der stille igen, men der er nok nogle af de spændende fugle tilbage i Kattegat. Hvis der 
kommer kraftig vind fra vest og nordvest,  kan de måske ses fra nordkysten.

     Måske kommer der nogle helt andre. Alkefuglene lomvie, alk, tejst kan ses både i 
blæst og stille vejr. Både Liseleje strand og Tisvilde strand (ved den store parkeringsplads) 
er gode steder for at se efter de små, sort-hvide fugle. I blæsevejr kan man være heldig at 
se en søkonge suse forbi. 




Begge steder + Asserbo strand er også et dejligt sted for en frisk gåtur langs vandet. Med 
lidt held og samtidig lidt tidligt på dagen før de mange hundeluftere er ude, er der chance 
for både snespurve, sandløbere og enkelte sortgrå ryler i vandkanten.


Denne måned byder på det helt enestående arrangement: Sort Måne, som vi startede 
med sidste år. Kort fortalt går det ud på at opleve troldænderne på Kattinge Sø lette fra 
søen, hvor de har hvilet hele dagen, for at tage ud på fjorden for at søge føde. Er flokken 
tilstrækkelig stor, og er der fuldmåne, kan den dække for månen: sort måne! 

     Lørdag d. 24. november er der fuldmåne. Vi vil derfor gerne invitere jer alle til at 
deltage i arrangementet kl. 15.30-17.30. Vi starter i slusehuset ved Kattinge Værk. Vi 
serverer gløgg, saft til børnene og æbleskiver, inden vi ca 16.10 går ud til borgbanken for 
at afvente troldændernes udflyvning. Pt. er der ca 5000 troldænder, der raster i søen. Af 
hensyn til logistikken vil vi bede dig om at tilmelde dig arrangementet. Det kan du gøre 
enten på vores Facebook-side eller ved at sende en mail til Solveig på sj@kabelmail.dk


DOF-Roskilde er i fuld gang med at planlægge nye arrangementer. Hold derfor øje med 
hjemmesiden. Vi har planer om et arrangement med fugleårets fugleoplevelser på VUC i 
januar. Her kan man bla. vise nogle af sine billeder. I februar er der planer om en 
rejseberetning fra Marokko med både natur-og fuglebilleder. Datoerne kommer i løbet af 
december.

     DOF-Roskilde har etableret et samarbejde med DOF-Køge på det naturpolitiske 
område. Vi har også gjort det på arrangementsområdet, således at Køges ture og møder 
bliver opslået på vores hjemmeside og omvendt. Så hold øje med hjemmesiden.

     Hvis du har ønsker, forslag eller ideer til arrangementer; har ris eller ros eller lyst til at 
være aktiv i Styregruppen i DOF-Roskilde, er du meget velkommen til at kontakte os.


