Nyhedsbrev 31. august 2021
August har været kold, blæsende og fugtig. August lægger an til at blive den
koldeste august i 16 år, men måske kan de sidste par dages skønne
sommervejr rette lidt op på tingene.
Den 29. august fik vi endelig afholdt generalforsamlingen i DOF Sønderjylland.
Vi plejer at afholde den i februar måned, men på grund af corona-restriktioner
blev det rykket helt til august måned.

Der ses på fugle på vej ud mod Vidåslusen. Foto Else Dupont.

Månedens fugl i september er hvepsevågen:
https://www.dof-syd.dk/nyheder?nyhed=manedens-fugl-september-2021

Fugletrækket er i fuld gang. Hvor end man kigger hen, er der fugle i luften. Her i
Vester Lindet er det især landsvalerne, som fylder på himlen – jeg tror de har
haft en rigtig god ynglesæson. Ellers er det mest rovfuglene og vadefuglene,
man lægger mærke til.

Kystens terner har også haft en god ynglesæson. Der har ikke været kraftige
sommerlavtryk, som har medført kuling med oversvømmelse af æg og unger.
En anden vigtig årsag til ynglesuccesen er den beskyttelse, der desværre er
nødvendig at give strandenes ynglefugle fugle:
https://www.dof.dk/om-dof/nyheder?nyhed_id=1992

Foto: John Frikke. Rævesikker hegn.

Havørnene i Sønderjylland har haft en ynglesæson på det jævne – læs om årets
forløb på DOF Sønderjyllands hjemmeside her:
https://www.dof-syd.dk/nyheder?nyhed=havorn-ynglesaeson-2021

Hedehøgene er snart ude af landet, og du kan læse årets sidste Nyhedsbrev
her:
https://www.dof-syd.dk/nyheder?nyhed=projekt-hedehog-august-2021
En anden fugl, som også snart er ude af landet, er hvid stork. Læs her om det
storstilede projekt ved Smedager, som forhåbentlig giver bedre fødegrundlag for
storkene – og andre fugle – fremover:
https://www.dof-syd.dk/nyheder?nyhed=storkeprojekt-ved-smedager

Har man slidt sit bentøj i laser på sæsonens fugleture, kan en dag på terrassen
være på sin plads. Så kunne man vælge den 11. september, for der er løber
årets DM i Hjemmebirding af staben. Læs om tilmelding, regler m.m. her:
https://club300.dk/articles.php?ua=show&id=628

Foto fra Club 300 hjemmeside.

God fornøjelse derude med fuglene i det flotte efterårsvejr

Venlig hilsen
DOF Sønderjylland

