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Det er nu seks uger siden seneste
nyhedsbrev fra DOF Sønderjylland
blev udsendt. Dengang, midt i
februar, regnede det dagligt, og alt
var gennemblødt. Nu, sidst i marts,
er det blevet knastørt efter en
måned stort set uden regn. Det er
også for alvor blevet forår, og som
ved et trylleslag er alle sangsvaner
og pibesvaner trukket væk. De er en
vigtig del af vinterens lydkulisse.

Dugfrisk rapport om trækfugle og overvintrende fugle i Vadehavet
En ny rapport er netop udkommet som en opdatering af tidligere
bearbejdninger af resultaterne af de mange fælles fugletællinger, der
siden 1987 er blevet gennemført i det
trilaterale vadehavsområde.
Titlen på rapporten er: “Trends of Migratory
and Wintering Waterbirds in The Wadden Sea
1987/1988 – 2019/2020”, og for første gang
udgives denne statusrapport alene i en netversion.
Læs rapporten hos DOF Sønderjylland

Forårstrækket er i gang
Første store rykind af trækfugle er
godt i gang.

NOVANA optælling
Miljøstyrelsen har et program for
optælling af Danmarks natur og
vandmiljø kaldet NOVANA.
Arbejdet udføres af professionelle
folk, men alle kan bidrage ved at
indtaste deres observationer i
DOF-basen. Hvert år er der særlig
fokus på udvalgte arter, og de
relevante arter for 2022 kan ses
på DOF Sønderyllands
hjemmeside.

Der rapporteres
hvid vipstjert,
jernspurv,
sangdrossel,
skestork - og rød
glente er tilbage.
De tidligst ynglende fugle er
allerede i gang
med at ruge på
deres æg.
Det er arter som
grågås, havørn,
trane, ravn,
natugle og stor
hornugle.

Uglerede i Sønderjylland plyndret
I nattens mulm og mørke, omkring
klokken 02.00 natten til torsdag d.
24. marts angreb en mår
hornuglen, der lå på rede et sted i
Sønderjylland med sine æg.
De to kæmpede en blodig kamp,
hvor måren desværre trak sig
sejrrigt ud med et æg i maven og
et andet mellem tænderne.

Kigger man fugle i nogle af
fuglebeskyttelsesområderne, så
opfordres man til at have et ekstra
øje på og indtaste de udvalgte
arter og ad den vej være et
supplement til overvågningen.
Se artiklen om Novana

Se artikel og videoen på Ugle-TV

Ture og arrangementer
Engfugleprojektet
Introduktionsmøderne i engfugleprojektet har
været afholdt i Haderslev og Sønderborg i marts
måned. Formålet med møderne er at sikre, at alle
er klædt bedst på til det forestående feltarbejde.

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

Under revideringen af de mange lokaliteter er et par nye kommet til.
Det drejer sig om Sebbelev Nor (nord/syd) på Als som er ændret til to
selvstændige lokaliteter. Den 20. april starter feltarbejdet, hvor
observatørerne påbegynder optællingerne i områderne Haderslev,
Broagerland og på Als.

Sandbjerg Sø (DOF/OAS)
Onsdag, d. 30. marts 2022
Kl. 18:30
Fugletur/offentlig tur, Sønderborg
Turen går til Hartsø, Kegnæs
Lørdag, d. 9. april 2022
Kl. 10.00 - 12.30
Fugletur/offentlig tur, Sønderborg

Se mere på engfugleprojektets webside
Sort ibis
Den 22. februar blev en sort ibis
tastet i DOFbasen fra Ørsted, som
ligger i den nordlige del af
Sønderjylland. Det er sandsynligvis
den samme fugl, som efterfølgende
er blevet set af rigtig mange i Ribe.

Forårstur til Bøjden Nor (DOF/OAS)
Lørdag, d. 16. april 2022
Kl. 8:00 - 14:00
Fugletur / Offentlig, Faaborg-Midtfyn

Sjældne fugle
Det har været forholdsvis småt med sjældne fugle i marts.
En hærfugl holdt til ved Uge nogle dage sidst i februar.
Ud over hærfuglen er der set sjældne og fåtallige fugle af den slags,
der kræver et godt øje. Det være sig: bjergpiber, hvidvinget måge,
hvid vipstjert (racen sortrygget) og knortegås (racen sortbuget).

Morgensangs-tur i Draved Skov (DOF)
Søndag, d. 24. april 2022
Kl. 06:00 - 08:30
Fugletur / Offentlig tur, Tønder
Fredsmaj, Sønderskoven (DOF/OAS)
Onsdag, d. 27. april 2022
Kl. 18:30
Fugletur / Offentlig tur, Sønderborg
Månedens fugl
I april er månedens fugl gransanger.
Læs artiklen på DOF Sønderjyllands
webside.

Knortegås, foto Andreas Bennetsen Boe

Hvid vipstjert, foto Leif Keller

Nyt om pibesvanen
Vores tyske kolleger i Naturschutzbund Deutschland har en n artikel
og webside med emnet Zwergschwan: Schutzkonzept für eine
bedrohte Zugvogelart in Deutschland.
Læs artiklen hos DOF Sønderjylland

God fornøjelse derude med fuglene i den skønne forårstid

Du kan altid nde månedens fugl på
DOF Sønderjyllands webside
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WEB: https://www.dof-syd.dk, Facebook: https://www.facebook.com/groups/255371581210403

