
November startede lunt, men
midt på måneden blev det lidt
koldere og dermed mere normalt
- vi fik minsandten også lidt
nattefrost. Det er mørkt derude,
og når skyerne hænger tæt, er
der selv midt på dagen ikke
meget lyst. Det gode ved
novembers mørke og regn er, at
man med god samvittighed kan
flyde ud på sofaen - det er ikke
fuglevejr. I de lyse timer er der
dog stadig en masse at se på.
Ænder, gæs - som det kan betale
sig at kigge efter i sømmene - og
svaner i store mængder
suppleret op med vintergæster
som blå kærhøg og fjeldvåge.
Ved kysterne er der bjergirisk,
snespurv og bjerglærke. Flere
steder er der også set silkehale -
en rigtig dejlig vintergæst.

Silkehale. Foto: Lars Peter Hansen

November måned blev første gang,
at en rødhalset gås blev set i
Haderslev Kommune. Den blev
fundet ved Slivsøen nær Hoptrup.

Ved Gånsager blev der den 19.
november set 252 traner - det er en
usædvanlig stor flok i
Sønderjylland.
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Tundrasædgås. Foto: Leif Keller

Rødhalset gås. Foto: Jørn Vinther
Sørensen



Decemberhygge
Inden vi får set os om, træder vi ind
i december, og julen står for døren.

Kom og deltag i et rigtig dejligt
julehyggearrangement i Haderslev
mandag den 5. december kl.
19-22.

Der er mulighed for at flette
julefugle og lave andet julepynt
med fugle. Derudover vil man
kunne høre om de danske storkes
ynglesæson.

Det bliver en rigtig hyggelig aften -
så tag hinanden under armen og
kig forbi. Tilmelding er nødvendig.

Læs mere om arrangementet her

Årsmøde og generalforsamling
Sæt kryds i kalenderen søndag
den 5. februar 2023, når DOF
Sønderjylland afholder årsmøde
efterfulgt af ordinær
generalforsamling.

Det bliver afholdt på Klægager i
Ballum og allerede nu er det muligt
at tilmelde sig årsmødet.
Læs mere her

Mursejler - byens fugl i knibe
Den 14. december er der foredrag
om mursejleren i Rødekro.

Mursejlerne er i tilbagegang - de
har brug for hjælp til beskyttelse af
deres eksisterende redepladser og
hjælp til at få opsat redekasser.
Derfor vil vi som noget nyt også
invitere folk fra kirkerne,
boligforeninger og kommunerne, da
de som oftest har ansvaret for
mursejlerens ynglesteder, og derfor
kan have interesse i at høre,
hvordan de kan hjælpe med at
beskytte artens redesteder.

Der er tilmelding til dette
arrangement. Du kan læse mere
om det her

Foto: Carl Bohn

Nyd de flotte træk af gæs og
smukke flokke af svaner - det er
både et fantastisk smukt syn og
lyd!

Vi ses i felten!

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

Kruså Møllesø
(DOF Sønderjylland/OAS)
Søndag den 4. december
kl. 9 - 12
Fugletur/offentlig tur, Aabenraa
Kommune

Kværs Granskov
(DOF Sønderjylland/OAS)
Søndag den 11. december
Kl. 10 - 12
Fugletur/offentlig tur, Sønderborg
Kommune

Mursejler - byens fugl i knibe
(DOF Sønderjylland)
Onsdag den 14. december
Kl. 19 - 21
Foredrag/møder, Aabenraa
Kommune

Månedens fugl
Månedens fugl i november er
vindrossel - læs her
Månedens fugl i december er
sjagger. Læs mere her
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Du kan altid finde månedens fugl
på DOF Sønderjyllands webside.
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