
Sidder og skriver på
Nyhedsbrevet her kl. 17.30 den
27. februar. En fantastisk
solskinsdag er ved at slutte,
mens den første lille gruppe af
stære har indfundet sig ved
stærekasserne. Sammen med
syngende musvitter, solsorte,
redebyggende ravne, husskader
og råger er foråret så småt
tyvstartet. Nå ja – årets første
hvide stork landede også på
reden i Jejsing i dag.

- Jesper Leegaard

Mellemflagspætte. Foto: Aage Matthiesen

Spændende og sjældne fugle i
Sønderjylland
Også februar har været en stille
måned på fuglefronten. Dog er der
fundet mellemflagspætte tre
forskellige steder. Det ene sted
blev to fugle lokaliseret, så man
kunne håbe, at 2023 bliver året,
hvor vi får et dokumenteret
ynglefund.

Her på falderebet af vinteren, er en
dværgsnegås fundet i et
grusgravsområde ved Uge.

Dværgsnegås. Taget på 300 meters
afstand. Foto: Henrik Henriksen

Foto: Jørn Vinther Sørensen

Årsmøde og generalforsamling i
DOF Sønderjylland
Februar startede med et meget
velbesøgt årsmøde og
generalforsamling. Hele 42
medlemmer var mødt op til
årsmødet. Det var rigtig dejligt med
så fin en opbakning. Derudover
blev bestyrelsen udvidet med tre
nye suppleanter - stort velkommen
til Bonni, Morten og Viggo!

Læs mere om årsmødet og
generalforsamlingen her.

DOF Sønderjylland på Instagram
DOF Sønderjylland er nu at finde
på Instagram, og du kan følge os
på profilen: dof_sonderjylland. Der
er opslag om ture, arrangementer,
fugle og meget mere.

https://www.dof-syd.dk/nyheder?nyhed=arsmode-og-generalforsamling


På tur med OAG
Den 26. februar var bestyrelsen
inviteret til naturområdet Alte
Sorge-Schleife nær Bergenhusen i
Tyskland. Det var vores kollegaer
syd for grænsen - OAG - som
havde inviteret. Formålet med turen
var at se pibesvaner og lære mere
om dem. Det var en rigtig
spændende tur. Vi fulgte endda en
GPS-mærket pibesvane, som
opholder sig øst for Lindet Skov og
går til overnatning ved Hønning
Mose.

Du kan læse mere om turen her

Ørnens Dag
Den 26. februar var Ørnens Dag,
og der var tre velbesøgte
arrangementer i det sønderjyske.
Vejret var rigtig flot, så det kunne
ikke blive bedre.

Der var et arrangement ved
Ballum Sluse, hvor der også var
en repræsentant fra Ørneklubben til
stede. Der var mellem 70 og 80
deltagere, hvoraf de 10 var børn.
Der blev både set havørne,
sølvhejre og meget mere, og der
blev formidlet en masse om fugle,
dyr og natur.

Der var også et arrangement ved
Vidåslusen, hvor der var omkring
150 deltagere. Der blev også set
havørne, hvoraf et par stykker
valgte at flyve lavt hen over
deltagerne til stor begejstring

Ved Slivsø var der også et
arrangement, hvor der også var
repræsentanter for Ørneklubben til

stede. Der var 124 deltagere,
hvoraf de 11 var børn. Der var dog
ingen havørne at finde den dag,
men alligevel var dagen rigtig god
og spændende, for der var en
masse andet at opleve - blandt
andet en død måge, som skulle
tjekkes ud, og der blev formidlet en
masse omkring fugle og natur.

Du kan læse en spændende
fortælling fra Slivsø og om
Ørneklubben her, og du kan læse
mere om Ørnens Dag fra TV Syd
her

Månedens fugl
Månedens fugl i februar er
sortspætten. Månedens fugl i marts
er hedelærke.

Foto: Jørn Vinther Sørensen

Du kan altid finde månedens fugl
på DOF Sønderjyllands webside.

Ture og arrangementer

Årtoft Plantage
(DOF Sønderjylland/OAS)
Søndag den 5. marts
kl. 9-12
Fugletur/offentlig tur, Aabenraa
Kommune

Spættetur i Draved Skov
(DOF Sønderjylland)
Søndag den 12. marts
Kl. 7-10
Fugletur/offentlig tur, Tønder
Kommune

Bommerlund Plantage
(DOF Sønderjylland/OAS)
Lørdag den 18. marts
Kl. 9 - 12
Fugletur/offentlig tur, Aabenraa
Kommune

Sandbjerg Sø
(DOF Sønderjylland/OAS)
Onsdag den 29. marts
Kl. 18.30-20
Fugletur/offentlig, Sønderborg
Kommune

Turen går til Hartsø, Kegnæs
(DOF Sønderjylland/OAS)
Lørdag den 1. april
Kl. 10-12.30
Fugletur/offentlig tur, Sønderborg
Kommune

Fugletur til Højer Sluse
(DOF Sønderjylland)
Søndag den 2. april
Kl. 9-12
Fugletur/offentlig tur, Tønder
kommune
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