
Januar har været regnfuld og
mild. Solen har vi ikke set meget
til, men nu er det tydeligt, at
dagene er begyndt at blive
længere - her ved månedsskiftet
er dagen tiltaget med over 1½
time.

På DOFbasen ses det, at vi er
trådt ind i et nyt år. Flere
almindelige arter end vanligt
bliver tastet ind i her i årets
første måned. Mange kører med
en artsliste, så man har styr på,
hvor mange forskellige arter man
ser år efter år.

DOFbasen kan også bruges til
alle mulige forskellige slags
søgninger. Jeg prøvede lige at
søge på, hvilken art der er set
den største ansamling af her i
2023. Det er bramgås, som
topper listen her med 18.000
individer set den 27. januar i
Gammel Frederikskog.

Tranetælling i Sydjylland
Også i år blev der talt traner på
overnatningspladserne i Sydjylland.
Det foregik i weekenden 21-22.
januar.

I samarbejde med DOF
Sydvestjylland, DOF Sydøstjylland
og DOF Sønderjylland blev der talt
331 traner i det sydjyske.
Imponerende tal, når man tænker
på, at man skal helt frem til 2008,
før der for første gang blev
registreret en trane i vores region i
januar måned.

Du kan læse meget mere om
tranetællingen og resultaterne fra
weekenden her

Trane. Foto: Aage Matthiesen

Foto: Aage Matthiesen

Årsmøde og generalforsamling i
DOF Sønderjylland
Søndag den 5. februar er der
årsmøde og generalforsamling i
DOF Sønderjylland. Det kommer i
år til at foregå på Klægager i
Ballum. Tilmeldingsfristen til
årsmødet er overskredet, men hele
41 personer har tilmeldt sig
årsmødet - det er en rigtig flot
opbakning.

Til den efterfølgende
generalforsamling kan alle
medlemmer naturligvis møde frem,
hvis de har lyst. Læs mere om
dagen her

DOF Sønderjyllands
facebookside
Der er spændende debatter,
informationer om arrangementer og
en rigtig god blanding af små og
store oplevelser på DOF
Sønderjyllands facebookside.

Du kan følge med her

https://www.dof-syd.dk/nyheder?nyhed=vintertaelling-af-traner-i-syd-og-sonderjylland
https://www.dof-syd.dk/nyheder?nyhed=arsmode-og-generalforsamling-2023
https://www.facebook.com/groups/255371581210403


Projekt hedehøg
Projekt hedehøg har udgivet
årsrapporten for ynglesæsonen
2022. Der blev hegnet 12 reder i
2022 - og der kom 30 flotte unger
på vingerne.

Som vanligt er der både gode og
dårlige nyheder i årsrapporten, som
du kan finde her

Foto: Aage Matthiesen

Engfugleprojektet
På hjemmesiden kan du læse om
Engfugleprojektet, som kører på sit
andet - og sidste - år her i 2023.

Der er allerede kommet gode tal fra
projektet, men der venter ganske
sikkert meget nyt her i 2023.

Du kan læse meget mere om det
her

Ørnens dag
I februar er den helt store
begivenhed i DOF regi: Ørnens
dag. Det er den 26. februar, og i år
er der intet mindre end tre
begivenheder, man kan deltage i -
Ballum Sluse, Slivsø og
Vidåslusen. Det er både for voksne,
børn og unge.

Så tag kikkerten i hånden og kom
med - der er næsten garanti for at
se en flot havørn eller to. Læs mere
her

Havørn. Foto: Leif Keller

Månedens fugl
Månedens fugl i januar er rød
glente - læs om den flotte fugl her
Månedens fugl i februar er
sortspætte. Læs mere her

Foto: Aage Matthiesen

Du kan altid finde månedens fugl
på DOF Sønderjyllands webside.

Ture og arrangementer

Årsmøde og generalforsamling for
DOF Sønderjylland
(DOF Sønderjylland)
Søndag den 5. februar
kl. 10 - 16
Foredrag/møder, Tønder Kommune

Nybøl Nor/Skodsbøl Skov
(DOF Sønderjylland/OAS)
Søndag den 12. februar
Kl. 12.30
Fugletur/offentlig tur, Sønderborg
Kommune

“Jep Fink Plantage”, Klattrup Mose
og Hostrup Sø
(DOF Sønderjylland/OAS)
Lørdag den 18. februar
Kl. 9 - 12.30
Fugletur/offentlig tur, Aabenraa
Kommune

Ørnens dag ved Ballum Sluse
(DOF Sønderjylland)
Søndag den 26. februar
Kl. 10
Fugletur/offentlig tur/event/børn og
unge, Tønder Kommune

Ørnens dag ved Slivsø
(DOF Sønderjylland/Ørneklubben)
Søndag den 26. februar
Kl. 10-14
Event/børn og unge, Haderslev
Kommune

Ørnens dag ved Vidåslusen
Søndag den 26. februar
Kl. 14-16
Fugletur/offentlig tur, Tønder
kommune
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https://pub.dof.dk/publikationer/454/download/2023-hedehoeg-i-danmark-2022
https://www.dof-syd.dk/nyheder?nyhed=engfugleprojektet-opstart-2023
https://www.dof.dk/oplev-fuglene/ture-og-aktiviter?soeg=s%C3%B8nderjylland
https://www.dof-syd.dk/images/Maanedens_fugl/Rod_glente_januar2023.pdf
https://www.dof-syd.dk/images/Maanedens_fugl/sortspaette_februar2023.pdf
https://www.dof-syd.dk/
https://www.dof.dk/oplev-fuglene/ture-og-aktiviter?event_id=4240
https://www.dof.dk/oplev-fuglene/ture-og-aktiviter?event_id=4240
https://www.dof.dk/oplev-fuglene/ture-og-aktiviter?event_id=4243
https://www.dof.dk/oplev-fuglene/ture-og-aktiviter?event_id=4244
https://www.dof.dk/oplev-fuglene/ture-og-aktiviter?event_id=4244
https://www.dof.dk/oplev-fuglene/ture-og-aktiviter?event_id=4265
https://www.dof.dk/oplev-fuglene/ture-og-aktiviter?event_id=4334
https://www.dof-syd.dk/nyheder?nyhed=ornens-dag-ved-vidaslusen
https://www.dof-syd.dk/
https://www.facebook.com/groups/255371581210403

