Maj 2022

Redaktion Jesper Leegaard, lay-out Peter Damgaard Brusendorff

Maj har været en dejlig
måned med masser af
fugle og masser af sol.
Varme har vi ikke haft for
meget af. Det har været
meget tørt, hvilket
desværre har udtørret
mange vådområder. Her
sidst på måneden har vi
fået lidt regn, men slet ikke
noget som kan opveje det
meget tørre forår vi har
haft.

DOFbasen
DOFbasen er vores fælles fuglehukommelse og kilde
til deling af oplevelser med fuglene. I maj måned
yder det over med indtastninger af almindelige og
sjældne fugle. En indtastning af en sjælden fugl får
mange til at opsøge lokaliteten for også at se den. Det
giver et kryds på årets artsliste, men er helt sikkert også
en lejlighed til at hilse på kollegaerne i felten. Maj
måneds helt store trækplaster har været stylteløberne i
Margrethekog. Op mod 13 stylteløbere er samlet her,
bare et stenkast fra den tyske grænse. Det er
spændende hvor mange par der begynder at yngle i
2022.

Sjældne fugle
Maj har budt på ere sjældne
arter som amerikansk hjejle,
kohejre og mellem agspætte.
Listen med fåtallige arter er lang,
men de re sorte ibis ved Torup
Made og de mange pomeransfugle ved Møgeltønder og Højer
skiller sig ud.
Pomeransfugl,
Foto Mogens Wedel-Heinen

Stylteløber,
Foto Svend Ove Jensen

Lær fuglestemmerne
At kunne kende de forskellige
fugle på stemmen er vigtigt, for så
går det meget
nemmere at
artsbestemme
fuglene.

Kohejre,
Foto Viggo Christiansen

Se artikel på DOF Sønderjyllands
webside med link til ere artikler
og radio podcasts om danske
fuglestemmer.
Sønderjyske fuglelokaliteter
På DOF Sønderjyllands
hjemmeside har der siden sidste
nyhedsbrev været et link til en
artikel af Morten Benzon om
sønderjyske fuglelokaliteter.
Læs artiklen på netfugl.dk

Amerikansk hjejle,
Foto Bjarne Nielsen
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Sort ibis ved Torup Made, foto Johan Christian Homann
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Nyhedsbrev

Ture og arrangementer
Engfugleprojektet
Engfugleprojektet er i fuld gang i felten. I uge 16
gik startskuddet til feltarbejdets fase-1, og netop
nu i slutningen af maj er fase-2 ved at slutte af.
På lokaliteterne begynder ynglesignalerne fra
fuglene at blive mere og mere sikre, så det er muligt
at vurdere, om man som observatør har reelle ynglepar på sin lokalitet.
Feltarbejdets fase-3 starter onsdag i uge 24, men det er jo altid muligt
at tage en ekstra tur til lokaliteterne for at se hvordan det går derude.
Husk at du kan nde oplysninger og informationer til feltarbejdet på
engfugleprojektets webside
Kombinér en tur til Rømø med en gavnlig indsats for fuglelivet
Igen i år bliver der sat hegn om på Rømø for at beskytte de
ynglende kystfugle. Desværre er dette tiltag nødvendigt, for at
ynglesæsonen skal kunne lykkes i det hårdt pressede miljø ved
vores kyster.
Læs artiklen hos DOF Sønderjylland
Projekt Hedehøg med nyhedsbrev og video
Fra Projekt Hedehøg er der udkommet et
nyhedsbrev og en interessant video om projektet.
Desværre ser det ikke godt ud for de ynglende
hedehøge i 2022. Der er fundet meget få ynglepar i
år, men vi må håbe det ændrer sig til det bedre i løbet af sæsonen.
Læs nyhedsbrevet hos DOF Sønderjylland
Se videoen om Projekt Hedehøg’s arbejde
Pop-up fugletur
Som noget helt nyt i DOF Sønderjylland havde vi tirsdag d. 24. maj
premiere på en pop-up fugletur.
Det var Karen Raagaard som med
kort varsel k lyst til at lave en
fugletur.
Skulle du selv spontant få lyst til
at få selskab på en fugletur, så lad
os det vide. Vi sender gerne
invitationen ud for dig til alle
vores medlemmer i DOF
Sønderjylland.

På DOF Sønderjyllands webside nder
du altid ture, foredrag og events, som
afholdes af DOF Sønderjylland eller
OAS eller Dansk Naturfredningsforening (DNF).
Natravnetur (DOF/Tønder lokalgruppe)
Lørdag, d. 28. maj 2022
Kl. 22:00 - 00:00
Fugletur/offentlig tur, Tønder
Formiddagstur til Mjels Sø og Bundsø
DOF/OAS
Søndag, d. 29. maj 2022
Kl. 9:00 - 12:00
Fugletur/offentlig tur, Sønderborg
Frøslev plantage (DOF/OAS)
Onsdag, d. 8. juni 2022
Kl. 19:30 - 23:00
Fugletur/offentlig tur, Aabenraa
Gå til Fugl – på Løjt Land (DOF)
Torsdag, d. 9. juni 2022
Kl. 10:00 - 13:00
Fugletur/offentlig tur, Aabenraa
Tinglev mose (DOF)
Lørdag, d. 11. juni 2022
Kl. 6:30 - 9:00
Fugletur/offentlig tur, Aabenraa
Månedens fugl
I juni er månedens fugl klyden.
Læs artiklen på DOF Sønderjyllands
webside.

Arkivfoto. Vi ser på alke ved Kalvø 14. maj
Foto Karen Damgaard Brusendorff

God fornøjelse med fuglene derude i det danske sommervejr

Du kan altid nde månedens fugl på
DOF Sønderjyllands webside

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

