
Juli har været en forholdsvis
kølig og blæsende affære. Til
trods for halvandet døgns
“hedebølge”, så ender måneden
koldere end gennemsnittet, og
der har ikke været mange lune
aftener på terrassen. Det har
også været meget tørt. Faktisk
en af de tørreste juli måneder,
som er målt, så mange
vandhuller er tørret helt ud.
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Spændende og sjældne fugle i
det sønderjyske
Juli er en måned, hvor det vælter
ud med fugleunger. De store fugle
begynder at vise sig med deres
unger - f.eks. traner og rovfugle.
Mange småfugle har gang i deres
anden, tredje eller måske fjerde
kuld.

De ynglefugle, der bliver holdt
særligt øje med i Sønderjylland,
udover engfuglene langs østkysten,
er havørn, hedehøg og sortterne.
Sortternernes ynglesæson er i fuld
gang, men det forlyder, at det går
dem godt i Magisterkog.

Fundet af slangeørn i Kongens
Mose må være månedens mest
spændende observation.
Slangeørnen blev fundet af Tim
Andersen den 13. juli, og den 30.
juli er den stadig på lokaliteten.
Ellers er det fåtallige fugle som
stylteløber, hvidbrystet
præstekrave, kærløber, gulirisk og
savisanger, der er tastet ind i
dofbasen.dk i juli måned.
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Du kan læse om havørnenes
ynglesucces her
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https://www.dof-syd.dk/nyheder?nyhed=havorn-ynglesaeson-2022


Projekt Hedehøg
Feltarbejderne i Projekt Hedehøg
har inden for den seneste tid været
igang med at ringmærke ungerne.
Hedehøgene i Danmark bliver
ringmærket med en blå ring, og i år
bærer nogle af ynglefuglene en blå
ring - så det er tidligere års unger,
som nu er vendt tilbage til Danmark
for at yngle.

Det seneste nyhedsbrev fra Projekt
Hedehøg kan læses her.
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Engfugleprojektet
De mange observationer og
optællinger af ynglefugle er ovre for
i år, og alle observatørernes data er
ved at blive gennemgået.
Umiddelbart tyder det på, at der er
langt flere ynglefugle, end hvad der
var forventet ved projektets start -
det er yderst positivt.

Du kan læse det seneste nyt fra
projektet her.

DOF Sønderjylland
Henover sommeren har der været
god aktivitet i vores
facebookgruppe. Her bliver der delt
mange spændende oplevelser som
her, hvor det er om slangeørnen.

På DOF Sønderjyllands
hjemmesiden kan du læse en
underholdende og spændende
artikel om en dyst med en husmår.
Den kan du finde her.
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Vi træder snart ind i august, hvor
mange frugter som f.eks.
blommer, æbler og pærer
begynder at komme på træerne -
og også begynder at falde af
træerne. De nedfaldne frugter er
der mange fugle, som har stor
glæde af, så man kan med fordel
lade dem ligge eller placere dem
ved foderbrættet.

Det giver nogle gode og dejlige
fugleoplevelser i haven.

Ture og arrangementer
På DOF Sønderjyllands webside
finder du altid ture, foredrag og
events, som afholdes af DOF
Sønderjylland, OAS eller Dansk
Naturfredningsforening (DNF).

Gå-til-fugl og kunsttur (DOF
Sønderjylland)
Lørdag, den 20. august 2022
kl. 9.30 - 15.00
Fugletur/offentlig tur, Tønder
Kommune

Det tyske Vadehav ved Schlûttsiel
(DOF Sønderjylland/Tønder
Lokalgruppe, udlandet)
Lørdag, den 3. september 2022
kl. 10-14.
Fugletur/offentlig tur

Månedens fugl
Månedens fugl i juli er vagtel. Du
kan læse om den her. Månedens
fugl i august er alm. ryle, og du kan
læse om den her.
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Du kan altid finde månedens fugl
på DOF Sønderjyllands webside.
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