Nyhedsbrev 28. marts 2021
Årets første forårsmåned er ved at være omme. Marts forekommer mig at have
været lang uden meget frost, men heller ikke med meget varme. De kommende
sidste tre dage af måneden ser flotte ud, og vil sikkert sætte skub i mange af
trækfuglene.
De tidligt ynglende arter er godt i gang med at ruge. Det drejer sig bl.a. om
havørn, duehøg, grågås, fiskehejre og trane. Rågerne er også godt i gang, og
har været Månedens fugl her i marts:
https://www.dof-syd.dk/nyheder?nyhed=manedens-fugl-marts-2021

Den 2. marts døde Hans Christensen. Under navnet Spætte-Hans, var han
kendt af alle fugleinteresserede i Sønderjylland. I resten af landet kendte man
ham også, og han har leveret stof til tyske og amerikanske tidsskrifter om
sortspætten. Læs mindeord om Hans her:
https://www.dof-syd.dk/nyheder?nyhed=mindeord-hans-christensen
Der er desuden igangsat en minde-indsamling:
https://www.dof-syd.dk/nyheder?nyhed=mindeindsamling

Til stor glæde for os alle, er det nu igen mulig at samles i større grupper. Når
man udviser det fornødne hensyn, er det mulig at være 50 personer samlet
udenfor. Det burde dække de fleste fugleture. Det er rigtig dejligt, at vi nærmer
os en tilstand, som kan kaldes normal igen.

Vi havde en kort, men heftig vinterperiode i februar med nattetemperaturer på
omkring 20 graders frost og et snedækket landskab. Smukt at se på, men hårdt
for nogle arter at overleve i – isfuglen har fået et alvorligt knæk:
https://www.dof-syd.dk/nyheder?nyhed=isfuglen-fros-til-is

Sjældne fugle, har der ikke været meget nyt af her i marts – indtil i dag. Ved
Tontoft Nakke er der fundet blå glente. En stor sjældenhed, som har nærmeste
yngleplads i Sydvestfrankrig. Arten er i fremgang, men at den skulle komme til
Als i marts måned er ganske usædvanlig. Arten er ikke set i Sønderjylland siden
2014, og dengang var det også på Als, det skete.
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Vi ønsker alle en god og fuglerig påske.
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