Ravnstrup Sø - fuglekassedag med bål og pandekager. Søndag den 8/3 kl. 10.0013.00
Familiedag ved Ravnstrup Sø, hvor vi går en tur og spejder efter forårstegn blandt
fugle og blomster. Måske hører vi den gråstrubede lappedykker og vandriksen kappes
om at lyde mest som stukne grise, og vi prøver at fange nogen af de smådyr, som
fuglene jagter under vandet. Bagefter bygger vi fuglekasser, bager pandekager og
brygger cowboykaffe.
Mødested: P-pladsen v. Ålehusvej (ved indkørslen til nr. 12). Ålehusvej er
beliggende to kilometer vest for Herlufmagle mellem Ringsted og Næstved og er en
sidevej til Ravnstrupvej, hvorfra der er skiltet til søen. (Bus linje 680 mellem Næstved
og Ringsted stopper ved hjørnet af Ravnstrupvej/Ålehusvej i timedrift, og det tager
fem-ti minutter at gå herfra til P-pladsen på Ålehusvej).
Turleder: Fugleværnsfondens arbejdsgruppe ved Ravnstrup Sø.
Ravnstrup Sø - forårskor og blomsterflor. Lørdag den 11/4 kl. 13.00-15.00.
Vi lytter efter frøer og skrubtudser på det lave vand inderst i rørskoven. Under alle
omstændigheder er en række sangfugle på plads, og vi indprenter os deres stemmer og
nyder skovbundens vårflor med bl.a. den sjældne skælrod, der blomstrer just nu i
april. Hvis vi er heldige, spiller rørhøgen skyhøjt over vore hoveder.
Mødested: P-pladsen v. Ålehusvej (ved indkørslen til nr. 12). Ålehusvej er
beliggende to kilometer vest for Herlufmagle mellem Ringsted og Næstved og er en
sidevej til Ravnstrupvej, hvorfra der er skiltet til søen. (Bus linje 680 mellem Næstved
og Ringsted stopper ved hjørnet af Ravnstrupvej/Ålehusvej i timedrift, og det tager
fem-ti minutter at gå herfra til P-pladsen på Ålehusvej).
Turleder: Henrik Wejdling
Ravnstrup Sø – fuglestemmeaften for trænede såvel som begyndere. Mandag den
27/4 kl. 19.00-21.00.
Fuglestemmer skal høres i naturen – ellers lærer man dem aldrig. Denne – og fire
mandagsaftner i maj – går vi turen ud til det fjerneste fugleskjul ved søens bred og
tilbage igen, mens vi igen og igen repeterer de mange fuglestemmer, der lyder fra
rørskov, pilekrat og løvskov – eller fra de omkransende marker og enge. I løbet af
foråret bliver der chance for at få de første halvt hundrede fuglestemmer ind under
huden – og så, på ’Fuglenes Dag’ 31/5, bliver der chance for en repetition.
Mødested: P-pladsen v. Ålehusvej (ved indkørslen til nr. 12). Ålehusvej er
beliggende to kilometer vest for Herlufmagle mellem Ringsted og Næstved og er en
sidevej til Ravnstrupvej, hvorfra der er skiltet til søen. (Bus linje 680 mellem Næstved
og Ringsted stopper ved hjørnet af Ravnstrupvej/Ålehusvej i timedrift, og det tager
fem-ti minutter at gå herfra til P-pladsen på Ålehusvej). Turen gentages 4/5, 11/5,
18/5 og 25/5
Turleder: Henrik Wejdling
Ravnstrup Sø – fuglestemmeaften for trænede såvel som begyndere. Mandag den
4/5 kl. 19.00-21.00
Fuglestemmer skal høres i naturen – ellers lærer man dem aldrig. Denne – og de tre
følgende mandagsaftner – går vi turen ud til det fjerneste fugleskjul ved søens bred og
tilbage igen, mens vi igen og igen repeterer de mange fuglestemmer, der lyder fra
rørskov, pilekrat og løvskov – eller fra de omkransende marker og enge. I løbet af

foråret bliver der chance for at få de første halvt hundrede fuglestemmer ind under
huden – og så, på ’Fuglenes Dag’ 31/5, bliver der chance for en repetition.
Mødested: P-pladsen v. Ålehusvej (ved indkørslen til nr. 12). Ålehusvej er
beliggende to kilometer vest for Herlufmagle mellem Ringsted og Næstved og er en
sidevej til Ravnstrupvej, hvorfra der er skiltet til søen. (Bus linje 680 mellem Næstved
og Ringsted stopper ved hjørnet af Ravnstrupvej/Ålehusvej i timedrift, og det tager
fem-ti minutter at gå herfra til P-pladsen på Ålehusvej). Turen gentages 11/5, 18/5 og
25/5.
Turleder: Henrik Wejdling
Ravnstrup Sø – fuglestemmeaften for trænede såvel som begyndere. Mandag
11/5 kl. 19.00 – 21.00.
Fuglestemmer skal høres i naturen – ellers lærer man dem aldrig. Denne – og de
følgende to mandagsaften – går vi turen ud til det fjerneste fugleskjul ved søens bred
og tilbage igen, mens vi igen og igen repeterer de mange fuglestemmer, der lyder fra
rørskov, pilekrat og løvskov – eller fra de omkransende marker og enge. I løbet af
foråret bliver der chance for at få de første halvt hundrede fuglestemmer ind under
huden – og så, på ’Fuglenes Dag’ 31/5, bliver der chance for en repetition. Turen
gentages 18/5 og 25/5.
Mødested: P-pladsen v. Ålehusvej.
Turledere: Henrik Wejdling
Ravnstrup Sø – fuglestemmeaften for trænede såvel som begyndere. Mandag
18/5 kl. 19.00 – 21.00.
Fuglestemmer skal høres i naturen – ellers lærer man dem aldrig. Denne – og næste
mandagsaften – går vi turen ud til det fjerneste fugleskjul ved søens bred og tilbage
igen, mens vi igen og igen repeterer de mange fuglestemmer, der lyder fra rørskov,
pilekrat og løvskov – eller fra de omkransende marker og enge. I løbet af foråret
bliver der chance for at få de første halvt hundrede fuglestemmer ind under huden –
og så, på ’Fuglenes Dag’ 31/5, bliver der chance for en repetition. Turen gentages
25/5.
Mødested: P-pladsen v. Ålehusvej.
Turledere: Henrik Wejdling
Ravnstrup Sø – fuglestemmeaften for trænede såvel som begyndere. Mandag
25/5 kl. 19.00 – 21.00.
Fuglestemmer skal høres i naturen – ellers lærer man dem aldrig. Vi går turen ud til
det fjerneste fugleskjul ved søens bred og tilbage igen, mens vi igen og igen repeterer
de mange fuglestemmer, der lyder fra rørskov, pilekrat og løvskov – eller fra de
omkransende marker og enge. Det er sidste træningsaften inden den store finale:
’Fuglenes Dag’ 31/5, hvor der bliver chance for den store repetition.
Mødested: P-pladsen v. Ålehusvej.
Turledere: Henrik Wejdling
Fuglenes Dag. Ravnstrup Sø. Søndag den 31/5 kl. 03.00-05.00
Den sidste søndag i maj er ’Fuglenes Dag’, som fejres ved Ravnstrup Sø med en tidlig
morgentur. Vi mødes i mørke og hører de forskellige arter starte én for én i takt med
daggryets komme. Først natugle og nattergal, siden solsort og sangdrossel og til slut et
kor på mere end 30 forskellige stemmer!

Mødested: P-pladsen v. Ålehusvej (ved indkørslen til nr. 12). Ålehusvej er
beliggende to kilometer vest for Herlufmagle mellem Ringsted og Næstved og er en
sidevej til Ravnstrupvej, hvorfra der er skiltet til søen.
Turleder: Henrik Wejdling

Ravnstrup Sø. Høsttur med de første efterårstegn. Søndag den 6/9 kl. 10.00-13.00
Vi fejrer efterårets komme med en høsttur. Vi ser admiralerne flokkes på
nedfaldsfrugt og prøver at fange nogen af dem – og sætte dem fri igen. Vi ser ænder
søge asyl i den jagtfrie sø, mens de første efterårsgæster som fiskeørn og kvækerfinke
måske lægger vejen forbi, og vi studerer dyrelivet under vandoverfaden.
Vi slutter af med cowboy-kaffe og pandekager ved shelteret.
Mødested: P-pladsen v. Ålehusvej (ved indkørslen til nr. 12). Ålehusvej er
beliggende to kilometer vest for Herlufmagle mellem Ringsted og Næstved og er en
sidevej til Ravnstrupvej, hvorfra der er skiltet til søen. (Bus linje 680 mellem Næstved
og Ringsted stopper ved hjørnet af Ravnstrupvej/Ålehusvej i timedrift, og det tager
fem-ti minutter at gå herfra til P-pladsen på Ålehusvej).
Turleder: Fugleværnsfondens arbejdsgruppe ved Ravnstrup Sø.
Ravnstrup Sø - fuglefoder. Søndag den 25/10 kl. 10.00-13.00
Familiedag ved Ravnstrup Sø, hvor vi laver fuglefoder til vinterens fugle i haven.
Kom og lær en masse tricks til hvordan du lokker en masse fugle ned i din have og
”stjæler” alle naboens. Undervejs bliver der også tid til at se på nogle af de lokale
fugle mens vi popper popcorn, bager pandekager og brygger cowboykaffe.
Mødested: P-pladsen v. Ålehusvej (ved indkørslen til nr. 12). Ålehusvej er
beliggende to kilometer vest for Herlufmagle mellem Ringsted og Næstved og er en
sidevej til Ravnstrupvej, hvorfra der er skiltet til søen. (Bus linje 680 mellem Næstved
og Ringsted stopper ved hjørnet af Ravnstrupvej/Ålehusvej i timedrift, og det tager
fem-ti minutter at gå herfra til P-pladsen på Ålehusvej).
Turleder: Fugleværnsfondens arbejdsgruppe ved Ravnstrup Sø.
Ravnstrup Sø – oplev Mortensanden live og se ringmærkning af vinterens
småfugle. Søndag den 8/11 kl. 10.00-12.00
Mortens aften står for døren med and og brun sovs, men ved Ravnstrup Sø kan du
opleve Mortensanden live! Hvert efterår søger småflokke af grå-, krik-, pibe-, ske- og
knarænder asyl i den jagtfrie sø – undertiden garneret med både trold- og hvinand og i
blandt også den kry lille lappedykker. Vi studerer ænderne og lærer os deres lidt
svære efterårsdragter. Og hvem ved – måske får vi også en rovfugl eller to at se. Hvis
vejret egner sig, vil der også foregå ringmærkning af vinterens småfugle.
Mødested: P-pladsen v. Ålehusvej (ved indkørslen til nr. 12). Ålehusvej er
beliggende to kilometer vest for Herlufmagle mellem Ringsted og Næstved og er en
sidevej til Ravnstrupvej, hvorfra der er skiltet til søen. (Bus linje 680 mellem Næstved
og Ringsted stopper ved hjørnet af Ravnstrupvej/Ålehusvej i timedrift, og det tager
fem-ti minutter at gå herfra til P-pladsen på Ålehusvej).
Turleder: Fugleværnsfondens arbejdsgruppe ved Ravnstrup Sø.

