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August er ved at være slut, og
det har været en rigtig
sommermåned - knastør og
varm. De fleste fugle kan godt
lide varmen, og der har været
mange gode dage med rovfugle
højt på himlen og masser af bl.a.
svaler, stære og hjejler på etagen
under dem.

Spændende og sjældne fugle i
det sønderjyske
Slangeørnen holdt ifølge
DOFbasen stand indtil den 2.
august i Kongens Mose. Den 14.
august blev den afløst af en anden
spændende rovfugl her i
landsdelen - aftenfalken. Ud fra
DOFbasen ser det ud til, at der har
været mindst fem forskellige
individer her i landsdelen.
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To hvidvingede terner fik atter
mange til at drage vestpå, mens
der østpå i Aabenraa Fjord blev set
to lunder. Det må siges at være
overraskende, da der går flere år
mellem at lunde ses i
Sønderjylland.
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De sidste stylteløbere blev tastet i
DOFbasen den 24. august. Der kan
læses en dejlig beretning om
artens yngleforløb i Margrethe Kog
her.
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Projekt Hedehøg
Ynglesæsonen er nu ovre, og langt
de fleste hedehøge er nu på træk
sydpå mod Vestafrika - enkelte kan
dog stadig ses omkring
yngleområderne.
Årets ynglepar var omkring de 20,
hvoraf de 11 havde en succesfuld
ynglesæson, hvilket gav et resultat
på 29 unger fra 11 reder.

Sønderjylland har - måske verdens ældste havørn
Med en alder på 37 år er en havørn
her fra det sydlige Jylland målt til at
være Danmarks ældste
vildtlevende havørn - måske endda
verdens ældste. Hun har opfostret
23 unger siden 2006 - den ene så
sent som i år, så hun er stadig
yngledygtig.
Du kan læse hele den spændende
artikel her.

Ture og arrangementer
På DOF Sønderjyllands webside
finder du altid ture, foredrag og
events, som afholdes af DOF
Sønderjylland, OAS eller Dansk
Naturfredningsforening (DNF).
Det tyske Vadehav ved Schlûttsiel
(DOF Sønderjylland/Tønder
Lokalgruppe, udlandet)
Lørdag, den 3. september 2022
Kl. 10-14.
Fugletur/offentlig tur

Der var gensyn med en ringmærket
hun fra 2019, som var en del af et
succesfuldt ynglepar ved Harreby
samt en ringmærket han - også fra
2019 - som muligvis har ynglet ved
Borris Hede.

Felsted skov
(DOF Sønderjylland/OAS)
Lørdag den 10. september 2022
Kl. 9-12
Fugletur/offentlig tur, Aabenraa
Kommune

Alt det kan du læse meget mere
om i årets sidste nyhedsbrev fra
Projekt Hedehøg.

Sønderskoven
(DOF Sønderjylland/OAS)
Søndag den 25. september
Kl. 10-14
Østenden af Hjort Lorenzens Vej.
Vi kigger efter rovfugletræk. I kan
komme og gå, som I har lyst til.
Turleder: Klaus Bo Jensen (tlf
50943363)
Sønderborg Kommune
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Månedens fugl
Månedens fugl i august er alm ryle.
Du kan læse om den her.
Månedens fugl i september er
bjergvipstjert, og du kan læse om
den her.
Foto: Aage Matthiesen

DOF Sønderjylland
Hele 872 personer er medlem af
DOF Sønderjyllands
facebookgruppe. Her kan der som
sædvanlig skrives om oplevelser
med fuglene, og man kan prøve at
søge svar på de spørgsmål, som
man måtte have. Du kan finde
gruppen her.
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Du kan altid finde månedens fugl
på DOF Sønderjyllands webside.

Fugletræk ved Kragesand
(DOF Sønderjylland)
Søndag den 2. oktober
Kl. 7.30-11
Vi stiller os ved p-pladsen ved
Kragesand på sydspidsen af
Broagerland og håber, der er gang i
fugletrækket. Man kan komme og
gå, som man har lyst.
Turleder: Gert Fahlberg (tlf
26311013)

Vi ses i felten!
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