
Juni startede, som maj sluttede -
tør og kølig. Den 23. juni - Skt.
Hans aften - ændrede vejret sig,
og det er blevet et dejligt
sommervejr. Vi har efterhånden
også fået en del regn, hvilket var
meget tiltrængt. Her i aften den
28. juni kl 21, hvor jeg skriver
nyhedsbrevet, skinner solen, og
det er lunt og vindstille - luften er
fuld af insekter, så landsvalerne i
stalden har ingen problemer med
at finde føde til de store unger.
- Jesper Leegaard
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Spændende og sjældne fugle i det
sønderjyske
På ynglefuglefronten må årets mest
spændende art være stylteløberen,
som yngler i Margrethe Kog. Der er
tastet op til 11 fugle ind i DOFbasen,
men det er lidt usikkert, hvor mange
ynglepar, der er i området. Der er
senest tastet tre ynglepar ind i
DOFbasen, men om det ender med
tre ynglepar er nok lidt for tidligt at
sige, men der er tegn i sol og måne
på, at 2022 bliver det første år, hvor
stylteløberne får unger på vingerne i
Sønderjylland.

Biæderne ynglede ikke i
Sønderjylland sidste år, selvom de
har ynglet her de sidste 10 år. Heller
ikke i 2022 er der tegn på ynglende
biæder, da der kun er set en enkelt
biæder i landsdelen.

Ligesom sidste år er sydlig nattergal
hørt syngende af flere på Rømø.

Der er set hvidskægget terne ved
både Torup Made og Nørresøen.
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Lidt spændende er det også med op
til fire sorthalsede lappedykkere i en
grusgravsø ved Kliplev - mon de kan
finde på at yngle?
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Projekt Hedehøg
Feltarbejderne i Projekt Hedehøg har
den seneste tid haft travlt i felten
med at lokalisere og hegne reder.

Lige nu er der omkring 15-22
ynglende hedehøge i det
sønderjyske - der er hegnet 10 reder
med æg i henholdsvis Tønder,
Haderslev og Vejen Kommune.

Det nye nyhedsbrev fra Projekt
Hedehøg kan læses her.
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Engfugleprojektet
Der bliver talt engfugle på de
øst-sønderjyske lokaliteter i disse
uger, og forhåbentlig kan der snart
komme nogle delresultater på
hjemmesiden. Indtil da kan du læse
om projektet her

DOF Sønderjyllands facebookside
Som altid er der god aktivitet i vores
facebookgruppe. Der kan læses
meget spændende og aktuelt stof
krydret med personlige oplevelser
med fuglene.
Den kan du finde her.

De sønderjyske storke
Her i 2022 er der fire par hvide
storke, der yngler her i Sønderjylland
- i Smedager, Broderup, Rens og
Jejsing.
I Jejsing er der intet mindre end fire
unger i reden, og ungerne blev
ringmærket for nylig med over 100
tilskuere - heriblandt borgmesteren
for Tønder Kommune.
Læs mere om storkene her
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På DOF Sønderjyllands
hjemmeside har der været
udskiftning i redaktionen. Peter
Damgaard Brusendorff er flyttet ud af
landsdelen, og posten er blevet
overtaget af Maiken Hartung-Struer.
Vi takker Peter for sin indsats og
ønsker Maiken velkommen på
posten.

Juli er endnu en spændende
fuglemåned. Ved Vadehavet er der
allerede fuld gang i returtrækket af
vadefugle. Overalt i landsdelen
vælter det frem med årets
fugleunger, så der er rigeligt at
holde øje med i feriemåneden,
som venter.

Rigtig dejlig sommer!

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

Vidåslusen ved Det Fremskudte Dige
og Rickelsbül (DOF/Tønder
lokalgruppe))
Lørdag, den 30. juli 2022
kl. 9.00 - 12.00
Fugletur/offentlig tur, Tønder
Kommune

I DOF Sønderjylland kan du deltage i
de populære Gå-til-fugl ture, som er
ture, hvor deltagerne bliver
præsenteret for nye, spændende
lokaliteter, som de måske ikke
kender i forvejen, og hvor hygge og
det sociale bliver vægtet højt. Du kan
læse mere om det her.

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

Månedens fugl
Månedens fugl i juni er klyden. Du
kan læse om den her. I juli er
månedens fugl vagtel.

Du kan altid finde månedens fugl på
DOF Sønderjyllands webside.
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