
Det har været lunt og tørt i
oktober i år. På den ene side
dejligt og behageligt, men når
det er et resultat af en global
klimaændring, så er det en
påmindelse om, at noget er i
forandring og ikke kun noget,
man skal være lalleglad over.
Jeg kan ikke huske, at der har
været så lidt vand i vores
vandhuller og åer sidst på
efteråret.

- Jesper Leegaard

Hvid stork i Sønderjylland
I år har der været fem ynglepar her
i Sønderjylland, hvoraf de fire par
lagde æg, og de tre af dem fik i alt
syv unger på vingerne.

Storkene.dk har udarbejdet en
rigtig spændende rapport om
storkeparrenes yngleår i
Sønderjylland her i 2022. Den kan
læses her
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NOVANA-optællinger
Hvad er NOVANA-optællinger, og
hvad bruges de til?

Den 23. november kommer Preben
Clausen fra Aarhus Universitet til
Sønderborg og holder foredrag om
NOVANA-optællingerne. Det
henvender sig både til nuværende
tællere og for andre, som er
nysgerrige omkring
NOVANA-optællinger. Du kan læse
mere her

Foto: Aage Matthiesen

Engfugleprojektet
Optællingen af de ynglende
engfugle langs den sønderjyske
østkyst er afsluttet for denne
sæson, men projektet fortsætter i
2023.

Projektet er opstået ud fra de
senere års indtryk af, at vores
vadefugle er gået en del tilbage og
endda helt er forsvundet fra mange
strandenge i det østsønderjyske.
Projektet skulle hjælpe med at
danne et indtryk af, hvordan det
egentlig forholder sig, og om man
kan forbedre situationen.

Der er nu udarbejdet en rigtig
grundig delrapport om det første
års resultater - den kan læses her

https://www.dof-syd.dk/nyheder?nyhed=hvid-stork-i-sonderjylland-2022
https://www.dof-syd.dk/nyheder?nyhed=foredrag-om-novana-taellinger
https://www.dof-syd.dk/images/arbejdsgrupper/dokumenter/Engfugleprojektet_status_2022_v2_1_261022.pdf


Lei

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
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Nye brugere af DOFbasen
DOFbasekooordinatoren i
Sønderjylland har udarbejdet en
oversigt om nye brugeres brug af
DOFbasen. Overraskende, at 60%
af de, som ønsker en bruger,
alligevel ikke får noget tastet.

Du kan læse mere her.

Ørneklubben på tur til Bundsø
Ørneklubben har været afsted på
sin første tur i det sønderjyske.
Turen gik til Bundsø med syv unge,
friske deltagere og deres forældre.

De havde en rigtig god tur med
nogle dejlige fugleoplevelser -
blandt andet var havørnen forbi.

Hele turen og dens oplevelser kan
du læse meget mere om i den fine
artikel her

DOF Sønderjyllands
facebookside
På facebook deles der vanligt
mange interessante ting, blandt
andet kan det ses, at DOF har
opgraderet siden om Danmarks
fugle - den er blevet rigtig flot.

Månedens fugl
Månedens fugl i oktober er allike -
den kan du læse om her.
Månedens fugl i november er
vindrossel - læs her

Foto: Aage Matthiesen

Du kan altid finde månedens fugl
på DOF Sønderjyllands webside.

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

Formiddagstur til Gråsten søerne
(DOF Sønderjylland/OAS)
Torsdag den 10. november
kl. 9 - 11.30
Fugletur/offentlig tur, Sønderborg
Kommune

Kelstrup Plantage
(DOF Sønderjylland/OAS)
Søndag den 13. november
Kl. 10 - 12.30
Fugletur, Aabenraa Kommune

NOVANA-tællinger - hvad er det?
(DOF Sønderjylland/OAS)
Onsdag den 23. november
Kl. 19
Foredrag/møder, Sønderborg
Kommune

Formiddagstur til Sandbjerg
Møllesø
(DOF Sønderjylland/OAS)
Søndag den 27. november
Kl. 9 - 11.30
Fugletur/offentlig tur, Sønderborg
Kommune

Kig op - der er stadig store træk
af gæs på himlen. Et fantastisk
syn!

Vi ses i felten!

DOF Sønderjylland - din lokale afdeling af Dansk Ornitologisk Forening
Web: https://www.dof-syd.dk/ Facebook: https://www.facebook.com/groups/255371581210403

https://www.dof.dk/oplev-fuglene/ture-og-aktiviter?event_id=4201
https://www.dof-syd.dk/images/Artikler/2022_10_23_Nye_brugere_i_DOFbasen.pdf
https://www.dof-syd.dk/nyheder?nyhed=pa-tur-med-orneklubben
https://dofbasen.dk/danmarksfugle/?fbclid=IwAR27Zp7s85dmsgR8-Q-mhDcogbpiePh4KOb5IjmXatGddLNbWtHgVATS2T0
https://dofbasen.dk/danmarksfugle/?fbclid=IwAR27Zp7s85dmsgR8-Q-mhDcogbpiePh4KOb5IjmXatGddLNbWtHgVATS2T0
https://www.dof-syd.dk/nyheder?nyhed=manedens-fugl-allike
https://www.dof-syd.dk/nyheder?nyhed=manedens-fugl-vindrossel
https://www.dof-syd.dk/
https://www.dof.dk/oplev-fuglene/ture-og-aktiviter?soeg=s%C3%B8nderjylland
https://www.dof.dk/oplev-fuglene/ture-og-aktiviter?event_id=4143
https://www.dof.dk/oplev-fuglene/ture-og-aktiviter?event_id=4144
https://www.dof.dk/oplev-fuglene/ture-og-aktiviter?event_id=4202
https://www.dof.dk/oplev-fuglene/ture-og-aktiviter?event_id=4145
https://www.dof.dk/oplev-fuglene/ture-og-aktiviter?event_id=4145
https://www.dof-syd.dk/
https://www.facebook.com/groups/255371581210403

