Nyhedsbrev
April 2022

Redaktion Jesper Leegaard, lay-out Peter Damgaard Brusendorff

April har vejrmæssigt været en
forlængelse af marts måned med
masser af sol om dagen, men
temmelig kold om natten. Som
altid i foråret er der godt gang i
fuglene, hvor nogle stadig er på
vinterferie, f.eks. bramgæs og
knortegæs, mens andre er langt
henne i yngleforløbet.
Grågæssene går med gæslinger
og natuglens unger har forladt
reden, og kan nu ndes siddende
spredt i træerne.
Derudover er april en stor trækmåned. Lige fra de mindste
sangere til de største ørne er
kursen sat mod nord og nordøst.
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Odderen i Danmark
Mange ornitologer holder øje med
pattedyrene, når de nu alligevel er
afsted med kikkerten. På DOF
Sønderjyllands webside er der en
artikel om odderen i Danmark.
Artiklen er skrevet af Morten Benzon
fra Miljøstyrelsen, som fortæller
hvordan man spotter odderen
gennem dens markeringer i felten.

Engfugleprojektet
Engfugleprojektet er nu i fuld gang i felten. Den 20. april gik startskuddet til
feltarbejdet, hvor observatørerne drog ud på lokaliteterne, og begyndte at
indrapportere i DOF-Basen. Er du selv observatør og måske i tvivl om
datoerne for perioderne eller andre oplysninger i forbindelse med arbejdet,
så kan du nemt nde informationerne på engfugleprojektets hjemmeside,
hvor vi har samlet de nødvendige informationer, og hvor du kan hente den
dokumentation du har brug for. Siden opdateres i takt med
projektets fremdrift.
Det bliver meget spændende at følge bearbejdningen af
de indsamlede data og se de mange observationer, som
dukker op i DOF-Basen i løbet af de næste måneder.
Se mere på engfugleprojektets webside
Hjælp Naturstyrelsen
Naturstyrelsen
og DOF har for
nogle år siden
indgået en
aftale
vedrørende
redetræer.
Aftalen går ud på at skåne reder
især spætte- og rovfuglereder.
Det er desværre en aftale, der ikke
fungerer ret godt – trods god vilje
fra begge sider. Din indsats ved at
markere redetræer bliver derfor
påskønnet.
På DOF Sønderjyllands webside
har vi en artikel som fortæller
hvad du kan gøre, hvis du nder
et spættehul eller en rovfuglerede
på Naturstyrelsens arealer.

Havørnen
Projekt Ørn er et
DOF-projekt, som
i nært samarbejde
med Projekt
Truede og
Sjældne
Ynglefugle
(DATSY),
varetager overvågning og
beskyttelse af vores bestand af
ørne.
De danske ørne er meget
sårbare over for forstyrrelser i
yngleområderne og har behov
for en aktiv forvaltning til
beskyttelse.
Læs vores dugfriske artikler om
status på de sønderjyske
havørne og de sønderjyske
storke – naturligvis på vores
nyhedsside.

Sjældne fugle - af Jesper Leegaard

Ture og arrangementer

“Der har ikke været gang i de helt store hit i
denne periode, ud fra hvad jeg kan se i
DOF-basen, men mindre kan også gøre det.

På DOF Sønderjyllands webside nder
du altid ture, foredrag og events, som
afholdes af DOF Sønderjylland, OAS
eller Dansk Naturfrednings-forening
(DNF).

En adult sort stork ved Magrethe Kog den
13. april og en kohejre ved Hindemade er jo
to dejlige fugleobservationer.
Turtelduen er tilbage i Hostrup for sjette år i
træk - og så er det jo også tiden hvor mere
fåtallige ynglefugle kommer hjem igen –
eksempelvis savisanger og hvidbrystet
præstekrave.

Foto Jens Fauerbye

Ballum Sluse og P-pladserne på
Rømødæmning (DOF Sønderjylland)
Søndag, d. 1. maj 2022
Kl. 09:00 - 11:00
Fugletur/offentlig tur, Tønder kommune
Torup made (DOF/OAS)
Onsdag d. 4. maj 2022
Kl. 9:00 - 11:30
Fugletur / Offentlig tur, Sønderborg

En rødhalset gås, set ved Margrethe Kog, er
også altid en n fugl at nde.”
Foto Jørn V. Sørensen
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Månedens fugl
I maj er Månedens fugl gøgen.
Ole Tønder skriver på DOF
Sønderjyllands webside om gøgen
og fortæller om gøgens
utraditionelle historie, og de vilde
historier som den imponerende fugl
kan præstere.
Læs hele artiklen om gøgen på DOF Sønderjyllands webside.
Du kan altid nde alle udgaver af Månedens fugl på DOF
Sønderjyllands webside. Gå til siden “Nyheder” og skriv “Månedens
fugl” i søgefeltet foroven på nyhedssiden.

God fornøjelse derude med fuglene i den skønne forårstid

Fugletræk Tontoft Nakke (DOF/OAS)
Lørdag d. 7. maj 2022
Kl. 6:00 - 11:00
Fugletur / Offentlig tur, Sønderborg
Kær Vestermark, Sønderborg (DOF/
OAS)
Mandag d. 9. maj 2022
Kl. 19:00
Fugletur / Offentlig tur, Sønderborg
Formiddagstur til Kalvø (DOF/OAS)
Lørdag d. 14. maj 2022
Kl. 9:00 - 11:00
Fugletur / Offentlig tur, Aabenraa
Aftentur til Nørresø og Magisterkog
(DOF)
Søndag d. 15. maj 2022
Kl. 19:00 - 21:30
Fugletur / Offentlig tur, Tønder
Pøls Rev på Sydals (DOF/OAS)
Onsdag d. 18. maj 2022
Kl. 10:00 - 12:00
Fugletur / Offentlig tur, Sønderborg
Morgentur i Gråsten Slotspark og
Apotekerstien (DOF/OAS)
Onsdag d. 25. maj 2022
Kl. 7:00 - 10:00
Fugletur / Offentlig tur, Sønderborg

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

