Nyhedsbrev nr. 1 - 2021 - April
Den første forårsmåned marts er omme og vi er netop gået ind i april; påsken og nogle fridage er nu
overstået for de fleste. Forår og fuglesang hænger sammen - Solsorten har sunget et stykke tid, mens andre
også er begyndt at komme med – Ringdue, Misteldrossel, Gærdesmutte, Sangdrossel m.fl., - så der er helt
sikkert ved at komme lyd på foråret.

Indtil videre har Corona nedlukningerne gjort, at vi endnu ikke er gået i gang med aktiviteter i DOFVestjylland i form af generalforsamling og de sædvanlige ture, men mon ikke vi snart kommer så småt i
gang igen. Der er mulighed for at afholde udendørs ture, hvis retningslinjerne overholdes og vi har også i
bestyrelsen diskuteret udfordringen, men beslutningen har indtil videre været om de enkelte turledere var
trygge ved at afholde turene forsvarligt, og at man gerne ville vente med at starte op, til at flere er blevet
vaccineret.
At der ikke har været aktiviteter, hvor man kan mødes, er ikke ensbetydende med at der slet ingen
aktiviteter har været.

DOF-Basen
Flere mennesker har her i corona-tiden fået øjnene op for naturen og tager på tur og enten efterfølgende
taster i DOF-basen eller gør det direkte på telefonen, når de er afsted. Et er sikkert DOF-base
registreringerne er steget helt vildt. I 2020 blev der indtastet mere end 2,15 millioner gange hvilket er godt
5.900 registreringer pr. dag og disse tal er ca. 20 % højere end året. Her i 2021 ligger tallet pr. dag netop nu
på 6.591, hvilket jo så igen er en stigning på 10%. I Vestjylland steg antallet af indtastninger i forhold til året
før med mere end 30 % i 2020 til godt 129.000.

Hjemmeside
DOF-Vestjyllands hjemmeside gik jo i ”sort” sidste efterår, men den kom igen op at køre under dof.dk ved
juletid, som du forhåbentlig har bemærket. Efterfølgende er den stadig under opbygning og udvikling, men
selvom der ikke har været referater fra ture mv. hidtil, er der lagt adskillige artikler ind af forskellig art, så
har du ikke været inde at kigge på den endnu, så kan det bestemt anbefales.

Hjemmesiden er et fælles anliggende hvor vi meget gerne vil bringe ”nyt om fugle og natur” i Vestjylland, så
derfor har du fugle- eller andre naturoplevelser, som du gerne vil dele med andre i form af en artikel,
modtages dette meget gerne!

Punkttælling – ny måde – ”Tidlig yngletælling”
Punkttællingsprojektet har efter Atlas III glædeligt set en fin stigning i antallet af punkttællere, hvilket også
er set her i det vestjyske hvor der de sidste par år har været omkring 30 vinterpunkttælling- og 40
ynglepunkttællingsruter, men nu er der kommet endnu en mulighed i forbindelse med at der er sat fokus
på netop punkttælling i DOFs projekt ”Punkttælling 2.0”, som lancerer nye metoder at tælle på.

På hjemmesiden er oplagt en artikel, som fortæller om et nyt tiltag, idet der fra dette forår også er muligt
at tage på tidlig ynglefuglepunkttælling i perioden fra 15. marts til 30. april for bedre at kunne dække de
fuglearter, som yngler tidligt på sæsonen.

Boligbirding
I årets udgave af Boligbirding er der i alt 225 deltagere rundt i hele landet og her af er de 32 fra Vestjyllands
område, hvilket er næstflest blandt alle 13 lokalafdelinger. Konkurrencen går ud på at kigge og registrere de
fuglearter, som kommer forbi ens matrikel i løbet af de 6 måneder konkurrencen forløber.

I Vestjylland føres konkurrencen med 73 forskellige fuglearter, et antal som pr. 31.3. rækker til en 10. plads
på landsplan, hvor deltageren på førstepladsen har set 98 forskellige arter på/fra sin matrikel.

Selvom halvdelen af tiden er gået, så er det jo april – maj, hvor det store fugletræk foregår og derfor er der
stadig muligheder for mange arter, hvis man skulle få lyst til at deltage.

På DOF-Vestjyllands hjemmeside er netop oplagt en opdatering om Boligbirding i februar og marts
måneder.

Nyt fra bestyrelsen:

Bestyrelsen har afholdt 3 møder i år, men da vi jo ikke har kunnet gøre det som vanligt, så har det foregået
via ”google-meet” og det har faktisk fungeret ganske fint.

Generalforsamling afvikler vi normalt i slutningen af januar, men det var ikke muligt i år. Nogle
lokalafdelinger har afholdt deres generalforsamling via computeren på forskellig vis, men vi besluttede i
januar at vi vil vente med at afholde den til det igen kan lade sig gøre, dette er ikke helt korrekt i forhold til
vedtægterne, men det er jo også en ”force majure” situation vi er i. Generalforsamlingen skal varsles 4 uger
før afholdelse og indtil videre, satser vi på det kan lade sig gøre først i juni, men det vil selvfølgelig blive
udmeldt på hjemmeside, nyhedsbrev mv., så vi overholder foreningens vedtægter.

Vi har taget hul på en planlægning af aktiviteter i 2022 i forbindelse med, at DOF-Vestjylland til næste
efterår vil fejre lokalafdelingens 50års jubilæum og det skal helt sikkert gøres på behørig vis!

Herunder nogle af de punkter bestyrelsen har haft på dagsordenen i årets første måneder:
• Kloster havn, Nissum fjord - indsigelse
• Dambrug i Klosterheden
• Coronahåndtering
• Ørnens dag
• Holing sø
• Sortterneprojekt – projektansøgningsforsættelse!

Fuglene - januar til marts

Den absolut største hit i Vestjylland i det første kvartal i år var Mellemflagspætten, som holdt til i
Amtmandens lund i Rindum/ Ringkøbing i perioden fra 11. – 24.2 hvor den var et tilløbsstykke og det er jo
ikke så mærkeligt for det er en helt ny art for Vestjylland, idet den aldrig tidligere er set her, dog skal siges
at den samme fugl har været i området hele vinteren idet den jævnligt har fourageret i haver i Rindum
området og set adskillige gange af lokale i området siden 14. oktober 2020, hvor den blev set første gang.

I januar kunne en Halsbåndtroldand han iagttages i Skjern enge. Denne fugl overvintrer sandsynligvis i
engene, idet det er tredje vinter i træk, at den er observeret her.

I den nordligste del af vores lokalafdelings område, nærmere bestemt Jegindø og Katholm Odde på
Thyholm er der et par gange i februar iagttaget Jagtfalk.

Mange har i hele perioden været på Borris hede, hvor det har været muligt at iagttage en adult Kongeørn
og at der ved flere lejligheder også er iagttaget ulv på lokaliteten, har uden tvivl fået en del til at besøge
området.

En lille flok ornitologer var 9.3. ved Bækbygaard strand og var så heldige at spotte Vestjyllands kun andet
fund af Kongeederfugl.

Bjergpiber, Islom, Sortrygget Hvid Vipstjert, Perleugle og Silkehejre er andre af de bemærkelsesværdige
fuglearter, som er set i Vestjylland fra januar til marts.
… og med denne lille fugleopdatering så er der alt mulig grund til at tage ud i foråret for at se på fuglene og
meget gerne indtaste dem i DOF-basen, hvorfra ovenstående er hentet!

Afslutning

Vi håber, snart at kunne indbyde til årets første fugletur i Vestjylland, samt at samfundet og forskellige
aktiviteter lige så stille kommer tilbage til det normale, når flere og flere bliver vaccineret og vi dermed
forhåbentlig får bugt med ”corona”, som har fyldt utroligt meget det forløbne år.

”Tidligere snakkede alle om vejret – nu er det corona, som har overtaget ;-)”
Vi håber det bedste og håber I har alle har haft en GOD PÅSKE
Lars HH

