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Vi nærmer os julen og årets afslutning og nøjagtig, som da vi nærmede os julen for et år siden fylder
”Corona” stadig meget og der er netop nu rekordmange der bliver smittet af den trælse sygdom. Heldigvis
er situationen anderledes end på samme tidspunkt sidste år, idet en stor del af befolkningen er vaccineret,
hvilket gør at der heldigvis ikke er så mange som bliver alvorligt syge.

I DOF-Vestjylland har Corona også påvirket en del af årets aktiviteter, blandt andet årets generalforsamling,
som først blev afviklet i august mod sædvanligt i slutningen af januar. Efterårsprogrammet var ikke så
påvirket som foråret og foruden turene fik vi da bl.a. afholdt et vadefuglekursus og medlemsturen, samt
her først i december ”Årets Ornitologiske Oplevelser” i Aulum Fritidscenter, som var et af de
arrangementer som blev aflyst i fjor.

I øvrigt en rigtig fin aften hvor godt 40 medlemmer var troppet op og fik fornøjelse af 7 varierede indlæg,
hvor de 3 var udlandsrejser: Jens Ballegaard fortalte om en fugletur til Indien med mange fremmedartede
fugle og tigeroplevelser, Jonna Forsom viste fotos og fortalte om en rundtur på Island og ligeså fortalte
Agner Svenstrup om ferieoplevelser på Gotland, selvfølgelig med fokus på fuglene. Keld Christensen viste
en flot fotoserie fortrinsvis omhandlende Havørnene ved Stubbegaard- og Flyndersø, Ole Amstrup viste
”lidt af hvert”, hvilket primært var oplevelser med sjældne fugle rundt i Danmark i 2020 og 2021. Lars HH
fortalte om oplevelser i forbindelse med eventet ”Taarnenes dag hjemmefra” i 2020 og endelig havde Lene
Ørskov fabrikeret en rigtig ”flot buket” af foto-fugleoplevelser opsat kronologisk og tilsat musik sammen, så
jo hele denne aften var godt udfyldt

Aktiviteter

På hjemmesiden er netop oplagt en artikel om Punkttælling, som er en af DOFs allervigtigste aktiviteter, da
det den bedste måde at overvåge de almindelige fuglearter. Der er kommet et par nye tiltag i år: tidlig
yngletælling og natfugletælling, men netop nu er det tid for vinterpunkttællingen, hvor optællings
tidsrummet er fra 20 december til 20. januar og derfor er juledagene ideelle, så man foruden selve
tællingen tillige får motion og en gang frisk luft.

I Vestjylland var der sidste vinter 32 vinterpunkttællingsruter og det er rigtig fint, men vi kan altid bruge
flere, så derfor en opfordring til at være med i en spændende aktivitet, hvor man vælger sin egen rute og
punkter og så efterfølgende besøger nøjagtig samme punkter og tæller fuglene i 5 minutter hvert sted.
Efterfølgende lægges de ind i et skema på DOF-basen.
Interesseret: Læs artiklen på hjemmesiden og er der spørgsmål, så er Agner Svenstrup kontaktperson for
punkttællinger i det vestjyske.

Boligbirding er en anden aktivitet, som alle kan deltage i, hvis man har lyst. Denne konkurrence går ud på at
spotte fuglene, som kommer forbi ens matrikel i perioden fra 1. januar til 30. juni og registrere arterne i
DOF-basen, samt et fællesskema, som hører til konkurrencen, som er landsdækkende og har deltagere i alle
DOFs 13 lokalafdelinger.

Alt om tilmelding til Boligbirding kan læses på DOF-Vestjyllands hjemmeside.

Generalforsamling afholdes 24. januar kl. 19.00 i Aulum Fritidscenter

Fugle i Vestjylland

November og december har indtil videre ikke budt på de helt store sjældenheder i det vestjyske, men
alligevel er der jo altid noget at berette:
Islom i Nissum fjord ved Felsted odde er bestemt ikke hverdags obs og så endda på en seniortur DOF-tur
17. november og fuglen blev ligeledes set et par dage derefter af andre doffere.

Thorshane i Hvide Sande havn 2. og 3. november

Og af andre bemærkelsesværdige iagttagelser, som kunne nævnes:

•

140 Bjerglærker, Munkholm Odde – 11.12.

•

Blå Kærhøg – 17 natterast. Borris hede – 20.11.

•

Bramgås – 28.000 rast – Tipperne – 14.11.

•

Nordisk Lappedykker – Bølling sø – 9. + 10.11

•

Rødtoppet fuglekonge – Værnengene – 14.11

•

Sølvhejre - 15 - Skallesø – 21.12.

Afslutning
Alt i alt må siges at 2021 også har været et godt år på fuglefronten i Vestjylland og er glad for at vi har
mange aktive i foreningen, som udfører og deltager i et bredt spekter af fugleaktiviteter, som både fuglene
og vore medlemmer kan nyde godt af.
2022 er jubilæumsår idet DOF-Vestjylland blev grundlagt for 50 år siden i oktober 1972 og derfor har
bestyrelsen tilrettelagt en række jubilæumsaktiviteter i løbet af året, som du godt kan glæde dig til at høre
mere om.

Og med disse ord skal lyde et….

Glædelig jul og Godt Nytår til alle vore medlemmer

VH
Lars HH

