
Selv om oktober snart bliver til november, så 
sidder de fleste blade stadig på træerne og 
skoven står i flotte i gyldne farver. Det kan 
temperaturfald, blæst og regn hurtigt lave om 
på, så nyd skoven nu. Flokke af kvækerfinker og 
grønsiskener giver et fingerpeg om, at de to 
arter har haft en god ynglesæson i landene nord 
og øst for os.

Foredrag på Klægager 
Hans Meltofte besøgte Klægager i Ballum d. 27. 
oktober for at fortælle om Danmarks fugle gennem 
200 år. En rigtig fin aften hvor over 50 deltagere hørte 
en veloplagt Hans Meltofte fortælle om fuglenes op 
og nedture gennem 200 år. En periode hvor 
landskabsændringer og kulturpåvirkninger har været 
kolossale. Foredraget var absolut en øjenåbner for, 
hvor hurtig arterne kan komme og gå. 
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Ringmærkning ved Landsende på Rømø 
På DOF Sønderjyllands Facebookgruppe har Kurt 
Bredal Christensen delt sine ringmærkningstal med 
os alle. Kurt har ringmærket ved Landsende på Rømø. 
Det er blevet til mange småfugle, og den 25. oktober 
ringmærkede han 125 fuglekonger og 3 rødtoppede 
fuglekonger!

Hærfugl 
Den karismatiske hærfugl er blevet set på to 
lokaliteter her i oktober.

Jeg har med vilje fundet et 
dogmefoto af fuglen, som 
viser, at selv et dårligt foto er 
rigeligt til at dokumentere en 
så speciel fugl som hærfuglen.

Hærfugl, Havneby Rømø, 6. oktober 2021 
foto/copyright Else Flydahl 

Rødtoppet fuglekonge, Landsende, 25. oktober – foto Kurt Bredal Christensen

Redaktion Jesper Leegaard, lay-out Peter Damgaard Brusendorff

https://www.facebook.com/groups/255371581210403


Månedens Fugl 
Månedens fugl i oktober var bramgås 
og i november er det vandstær.  
Vandstæren er en meget fåtallig gæst 
i Sønderjylland, og ses på under en 
håndfuld forskellige lokaliteter.  
Læs om månedens fugl på DOF 
Sønderjyllands webside

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

Ture i november 2021 
På DOF Sønderjyllands webside 
finder du altid ture, foredrag og 
events som afholdes af DOF 
Sønderjylland eller OAS. 

Formiddagstur til Gråstensøerne 
Torsdag, d. 11. november 2021  
Kl. 09:00 - 11:30 
Fugletur /Offentlig tur 
DOF Sønderjylland, OAS 

Kelstrup Plantage 
Søndag, d. 14. november 2021  
Kl. 10:00 - 12:00 
Fugletur /Offentlig tur 
DOF Sønderjylland, OAS 

Formiddagstur til Sandbjerg Møllesø 
Søndag, d. 21. november 2021  
Kl. 09:00 - 11:30 
Fugletur /Offentlig tur 
DOF Sønderjylland, OAS 

Julehygge i Haderslev 
Mandag, d. 29. November 2021  
Kl. 19:00 - 22:00 
Foredrag/Møder/Event 
DOF Sønderjylland 

God fornøjelse med fuglene i det flotte lune efterårsvejr.

Huldue 
Der har ikke været meget gang i skriveriet til hjemmesiden, men en 
enkelt artikel om hulduen er det blevet til. 

Huldue yngler primært i huller i træer. Det kan 
være naturlige huller forårsaget af råd, men de 
er også meget flittige brugere af forladte huller 
udhugget af sortspætte.  

Herudover er huldue kendt for at yngle i 
kaninhuller på Fanø og i bunkers langs 
vestkysten. Huldue kan også yngle i endog 
meget små trægrupper i det åbne land. 

Læs artiklen om Hulduen på DOF 
Sønderjyllands webside.

Huldue, Lindet skov - foto Jesper Leegaard

Efteråret betyder træktid 
Efteråret byder ofte på spændende og uventede fugle, som dukker 
op. Lille gulben blev set af mange, og minsandten om ikke 
orientbraksvalen fra juli stadig er i Vadehavet – hvis det da er den 
samme.

Lille gulben, Saltvandssøen 8. oktober 
Foto  Bjarne Nielsen

Thorshane, Margrethekog nord, 20. oktober 
Foto  Henrik Korsbæk

Bramgæs i marsken - foto Bjarne Nielsen

Lille fluesnapper, Juvre enge, 21. oktober 
Foto Henrik Korsbæk
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