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Nu hvor vinteren banker på, er det egentlige
efterårstræk overstået. Alligevel bevæger fuglebestandene sig stadig rundt, så nye kommer til og andre
trækker videre. Gæs og svaner fylder meget i hele
landsdelen, men også drosler, nker, måger og
kragefugle gør sig bemærket.

Foto: Johan Christian Homann

Rapport om Ynglefugle i Vadehavet
Rapporten ”Ynglefugle i Vadehavet 1996-2018” er
netop blevet udgivet. Her er der virkelig masser af
koncentreret viden.

Månedens fugl - gærdesmutten
I haverne kan gærdesmutten ses og høres.
Gærdesmutten er månedens fugl i december 2021.
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Kort nyt
Storkeungerne fra Broderup
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De to GPS-mærkede storkeunger fra Broderup slapper
af i deres vinterkvarter i Spanien sammen med tusindvis
af andre storke. Lige for tiden holder de til omkring
Sevilla, hvor de nder føde på bl.a. rismarker og
lossepladser.

Aarhus Universitet, Nationalt Center for Miljø og
Energi skriver i rapporten, at ynglefuglene i det
danske vadehav optælles i forbindelse med et
trilateralt overvågningsprogram (TMAP), der
omfatter hele det hollandske, tyske og danske
vadehav. Overvågningen af ynglefuglenes forekomst
og bestande i det danske vadehav udføres under
NOVANA-programmet. TMAPs ynglefugleprogram
blev iværksat i 1990 og indebærer bl.a. en
koordineret totaloptælling hvert sjette år af en række
arter af ynglefugle, der er karakteristiske for
Vadehavet. Formålet med TMAP-programmet er at
følge ændringerne i antal og udbredelsen af
udvalgte arter. Resultaterne kan herefter bl.a.
benyttes som grundlag for den forvaltning, der retter
sig mod at beskytte arterne og deres levesteder i
Vadehavet.
Rapporten kan ses og downloades her

Ture og arrangementer
Ynglefugleprojekt på Sønderjyllands østkyst
På DOF Sønderjyllands generalforsamling i august blev det foreslået
at starte et projekt med optælling af ynglefugle ved de østsønderjyske kyster. Vi kan nu med glæde sige, at projektet allerede
kører i højeste gear. Det bliver et spændende projekt med brug for
dygtige observatører. Læs mere i publikationen som blev medsendt i
mailen sammen med nyhedsbrevet - og på vores webside.

På DOF Sønderjyllands webside nder
du altid ture, foredrag og events som
afholdes af DOF Sønderjylland eller
OAS.
Julehygge i Haderslev (DOF)
Mandag, d. 29. November 2021
Kl. 19:00 - 22:00
Foredrag/Møder/Event
Kruså Møllesø (DOF/OAS)
Søndag, d. 5. december 2021
Kl. 10:00 - 12:00
Fugletur/offentlig tur
Kværs Plantage (DOF/OAS)
Søndag, d. 12. december 2021
Kl. 10:00 - 12:30
Fugletur/offentlig tur
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Overnattende havørne i Sønderjylland
Sidste år blev der registreret rekord mange overnattende havørne på
fælles overnatningspladser i det vestlige Sønderjylland. Det tal er
blevet overgået i år, og er det suverænt største antal havørne
observeret på en lokalitet i Danmark.
Artiklen af Morten Bentzon Hansen kan læses her

Østkysttur (DOF/OAS)
Søndag, d. 16. januar 2022
Kl. 10:00 - 12:00
Fugletur/offentlig tur
Arnkilsøre rundt (DOF/OAS)
Søndag, d. 30. januar 2022
Kl. 13:00
Fugletur/offentlig tur

Månedens Fugl i november
Hvis du ser en mørk og stære-stor fugl
som i form ligner en forvokset
gærdesmutte med sin oprejste
hale, og som prydes af en stor hvid
strube-/brystplet, så har du sikkert
fundet en vandstær.

Havørne fra natterast – Foto: Johan Homann

God fornøjelse derude med fuglene
i de få lyse timer som årstiden byder på
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Du kan altid nde månedens fugl på
DOF Sønderjyllands Nyhedsside

DOF Sønderjylland - din lokale afdeling af Dansk Ornitologisk Forening
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WEB: https://www.dof-syd.dk, Facebook: https://www.facebook.com/groups/255371581210403

