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Vi har haft en meget mild januar,
som kan give både fugle og
mennesker forårsfornemmelser.
Musvitterne synger og tyrkerduerne
kurrer lystigt. Mange sjaggere og
stære ses i det åbne land og langs
kysterne ses og høres kurtiserende
edderfugle.
Vinteren kan dog være lunefuld og
vende stærk tilbage med sne og
frost i februar og marts.

Skestorke overvintrer i
Danmark
To skestorke har valgt at
overvintre i Vadehavet,
hvilket er en fordobling i
forhold til sidste år.
Normalt vil skestork ikke
kunne ses i Danmark om
vinteren.

Fuglein uenza
Fuglein uenza har
igen denne vinter
været hård ved
mange fugle.
Det er især svømmefugle og
rovfugle, som er blevet ramt i
Danmark.

Tælling af traner
Weekenden den 5.-6. februar er
der tælling af traner i Syd- og
Sønderjylland.

I Israel er det gået hårdt ud over
de mange traner, som overvintrer
der. Læs artiklen “Vogelgrippe:
Tausende Kraniche sterben im
Winterquartier”.
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Foto Alliance (Udsnit)
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Nyhedsbrev

Foto Svend Anker Schwebs

Optimalt bør
tranerne tælles
på overnatningspladser,
for at få det
mest præcise
tal.

DOF basen
På DOFbasen kan man se, at en
ot hærfugl holder til ved Kruså.

Usædvanlig er det også med
mange overvintrende tornirisker
ved Ørby Hage. Op mod 200
tornirisker er observeret her.

Som det ses i artiklen, på DOF
Sønderjyllands webside er en del
lokaliteter allerede dækket, men
der ndes sikkert andre steder,
hvor der kan ndes overnattende
traner.
Foto Leif Keller

Engfugleprojektet - tildelinger af lokaliteter i slutspurt
I nyhedsbrevet for november 2021 kunne du læse om engfugleprojektet, som løber af stablen i tre geogra ske områder i
Sønderjylland, når ynglesæsonen starter i 2022. Det bliver meget
interessant at få et overblik over, hvordan det står til derude.
Projektet udføres i et samarbejde mellem DOF Sønderjylland og
OAS, og omhandler optælling af ynglende engfugle på i alt 34
lokaliteter i Sønderjylland, i ynglesæsonen i 2022
og 2023. Formålet er at få klarhed over
bestandenes størrelser, fremgang eller
tilbagegang - og at give et overblik over
eventuelle behov for at forbedre situationen
for ynglefuglene.
Der har været meget stor interesse for
tildelinger af lokaliteterne, hvor der ultimo
januar allerede er tildelt i alt 27 lokaliteter til de
tilmeldte observatører. Kunne du tænke dig at deltage i projektet, er
der stadig mulighed for at du kan tilmelde dig optællingsarbejdet
på en eller ere af følgende ledige lokaliteter:
Broagerland
S1 Brunsnæs
S4 Spar Es
S6 Engene bag Vemmingbund
S7 Viemosen

Als
A8 Havnbjerg Strand
A11 Bjørnkjær enge
A12 Hellesø

Kæmpe bogsamling sælges
Konservator Johannes Erritzøe fra
Christiansfeld har besluttet at
sælge sin meget store samling af
fugle- og naturbøger.
Listen med titler kan ses på DOF
Sønderjyllands webside.

Ture og arrangementer
På DOF Sønderjyllands webside nder
du altid ture, foredrag og events som
afholdes af DOF Sønderjylland eller
OAS eller Dansk Naturfredningsforening (DNF).
Årsmøde og generalforsamling
Søndag, d. 6. februar 2022
Kl. 10:30 - 16:00
Foredrag/møder, Aabenraa
Nybøl Nor/Skodsbøl Skov (DOF/OAS)
Søndag, d. 13. februar 2022
Kl. 10:00 - 12:30
Fugletur/offentlig tur, Sønderborg
Tørsbøl plantage (DOF/OAS)
Lørdag, d. 19. februar 2022
Kl. 9:00 - 12:00
Fugletur/offentlig tur, Sønderborg
Ørnens Dag ved Ballum Sluse (DOF)
Søndag, d. 27. februar 2022
Kl. 10:00
Fugletur/offentlig tur, Tønder
Årtoft plantage (DOF/OAS)
Søndag, d. 6. marts 2022
Kl. 09:00 - 12:00
Fugletur / Offentlig tur, Aabenraa
Månedens Fugl
I januar er gærdesmutten månedens
fugl - i februar bliver månedens fugl
solsort.

Årsmøde og generalforsamling i DOF Sønderjylland
Mødet som kommer til at foregå den 6. februar i Aabenraa
bliver i årlige pludselig helt uden corona-restriktioner.
Se indkaldelsen

God fornøjelse med fuglene her hvor lyset kommer tilbage.

Du kan altid nde månedens fugl på
DOF Sønderjyllands nyhedsside

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

