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September startede meget
sommerligt og tørt, men har nu
udviklet sig til den
efterårsmåned, den er. Vi har nu endelig - fået noget regn, og
samtidig er dagslængden for
alvor blevet afkortet. Natten er
nu længere end dagen i det
næste halve år.
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Spændende og sjældne fugle i
det sønderjyske
Der er stadig godt gang i
fugletrækket. Her i
september/oktober er det faktisk
helt vildt, hvor mange fugle der er
derude. Det er alt fra småfugle som
engpibere, bogfinker, fuglekonger
og mejser til store fugle som
fiskeørn, gæs, ænder og duer.
Hvepsevåge. Foto: Jørn Vinther Sørensen

Når man søger efter “sjældne
fugle” på DOFbasen, så ses det, at
arter som har sydlig udbredelse er
ved at være væk - aftenfalk,
stylteløber, hvidvinget terne,
hvidbrystet præstekrave. De
erstattes nu af arter fra nord hvidbrynet løvsanger og
fuglekongesanger. En sodfarvet
skråpe fra havet vest for Rømø
blev eneste sjældne stormfugl for
denne omgang.

Det er påfaldende at alle sjældne
fugle i denne periode er set i
Tønder Kommune. Kommunen
med færrest ornitologer, men som
er en magnet for fuglefolk. Der må
bestemt også gemme sig sjældne
fugle i Haderslev, Aabenraa og
Sønderborg Kommune.
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Ynglende biæder i Sønderjylland
I perioden fra 2010 til 2020 havde
vi ynglende biæder i Sønderjylland.
De sidste to år, har der desværre
ikke ynglet biæder her, men på
vores hjemmeside kan du læse en
spændende artikel omkring
ynglende biædere i Danmark og
Sverige.
Artiklen kan du læse her

DOF Sønderjylland
Lige nu kan du læse nogle rigtig
gode artikler på vores hjemmeside.
Tønder Kommune har for eksempel
gang i to rigtig spændende
projekter, som giver naturen og
fuglene mere plads i Tønder
Kommune.
Det ene projekt er et stort
naturområde ved Ubjerg, som
blandt andet skal forbedre
forholdene for hvid stork og
sortterne - det kan du læse om her.
Det andet projekt er et stort
naturområde i Tøndermarsken,
som blandt andet skal hjælpe
vadefuglene. Det kan du læse
mere om her.
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Historien om en enlig sangsvane
Der ses regelmæssigt
oversomrende sangsvaner i
Sønderjylland, men ofte er det
skadede fugle, som ikke er i stand
til at trække nordpå. En enlig,
yngleopstemt sangsvane kan få
konsekvenser for knopsvanerne.
Læs artiklen fra Stevning Dam her
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Kalder alle fugleinteresserede
børn og unge
Ørneklubben og DOF
Sønderjylland kan nu tilbyde en
spændende debuttur for børn og
unge mellem 6-12 år, som går
rundt med en fuglekigger i maven.

Ture og arrangementer
På DOF Sønderjyllands webside
finder du altid ture, foredrag og
events, som afholdes af DOF
Sønderjylland, OAS eller Dansk
Naturfredningsforening (DNF).
Fugletræk ved Kragesand
(DOF Sønderjylland/OAS)
Søndag den 2. oktober
Kl. 7.30-11
Fugletur/offentlig tur, Sønderborg
Kommune
Ørneklubben: Fugletur for børn og
unge ved Bundsø
(DOF Sønderjylland/Ørneklubben)
Søndag den 9. oktober
Kl. 10
Fugletur/begyndertur/børn og unge,
Sønderborg Kommune
Gåsetur til Ballum Sluse
(DOF Sønderjylland/Tønder
lokalgruppe)
Lørdag den 22. oktober
Kl. 8-11
Fulgetur/offentlig tur, Tønder
Kommune
Månedens fugl
Månedens fugl i september er
bjergvipstjert - læs om den her.
Månedens fugl i oktober er allike den kan du læse om her.

Her kan man få en god introduktion
til at se på vilde fugle i naturen og
se på spændende fugle ved
Bundsø.
Er du frisk? Så læs mere her
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Du kan altid finde månedens fugl
på DOF Sønderjyllands webside.
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