Nyhedsbrev - Juni 2022

Så har vi nået juni og dermed står sommeren for døren og man kan igen konstatere, at ”forårsmånederne
altid går forrygende stærkt” og 2022 var ingen undtagelse ;-)

I naturen er det fuglenes yngletid og det er nogle hektiske uger for de forskellige arter med redebygning,
rugning og efterfølgende fodring af forslugne unger inden de kan flyve fra reden og herefter skal klare sig
selv. Som eksempel kan nævnes stæren, som også i år lagde sine æg i slutningen april, rugede 12-14 dage,
fodrede unger i 20-22 dage og fra ”mine” stærekasser fløj stort alle unger ud lige omkring 25. maj og så er
man færdig med ”at få fugleklatter” på vinduer og andre steder for i år ;-), nej ikke helt, det ser her først i
juni ud til at enkelte par tager en omgang mere!

I DOF-Vestjylland glæder vi os til at udrulle efterårets jubilæumsaktiviteter specielt i september og oktober
måned og der vil snart komme flere oplysninger om de forskellige events, som du vil kunne følge med i her
på hjemmesiden under fanen ”50 års jubilæum”

På hjemmesiden er der i den forløbne uge oplagt et tilbud om et spændende fuglekursus med fokus på
rovfugle:

Minikursus i bestemmelse af rovfugle 2022
Kursusindholdet er bestemmelse, fænologi og levevis af rovfugle. Kurset strækker sig fra ultimo august til
medio september og indbefatter 4 mødeaftener á 2 timer på torsdage samt 2 ture á ca. 3,5 timer på
lørdage.

På kurset vil vi gennemgå de mest almindelige rovfugle, så du er godt rustet til efteråret. Mødeaftener
bliver på Videbæk Skole kl. 19-21 og ekskursionslokaliteterne bliver aftalt løbende.

Kursusleder er Ole Amstrup og kurset afholdes på Videbæk skole, samt 2 ekskursioner til lokaliteter med
mulighed for at opleve rovfuglene i felten.

Øvrige oplysninger om tilmelding datoer mv. kan ses her ”Minikursus i bestemmelse af rovfugle”

Ørneklubben
Ørneklubben er et forholdsvist nyt tilbud om medlemskab af DOF for de yngste fra 6 – 12 år og gennem de
seneste måneder, er vi også i Vestjylland begyndt at få indmeldelser i denne kategori.

Nye medlemmer i Ørneklubben modtager ved indmeldelse en spændende velkomstpakke, som bl.a.
indeholder ”en kikkert og en ørneklub T-shirt”.

Medlemskabet koster årligt kr. 265,- og kunne bestemt være en rigtig god ”fødselsdagsgave” til børn eller
børnebørn. Læs mere på hjemmesiden

Forårets fugle i Vestjylland
En Amerikansk Hjejle har siden 31. maj opholdt sig på Holmen, syd for Thorsminde. Arten er set to gange
tidligere i Vestjylland ved Vest Stadil fjord i henholdsvis 2005 og 2019.

Sort Ibis 1 ved Vest Stadil fjord 17.5 og hele 4 på Harboøre tange og der kom en mere til i perioden 18.5. til
21.5., hvilket er det højeste antal, som er registreret på samme lokalitet i Danmark. Der har været mange
iagttagelser af Sort ibis rundt i landet her i maj 2022.

Pomeransfugl blev perioden mellem 2.5 og 20.5. set med max. 99 fugle på Skjern enge, Pallisbjerg enge 60,
Vest Stadil fjord 10 og Vrist enge 7 fugle.

Brilleand han og hun blev iagttaget ud for Søndervig/Årgab i perioden 6. – 21.3.

Sydlig Nattergal 21.5. ved Fjand.

Turteldue, 1 syngende fugl ved Hjerl hede fra 16.5. – 23.5., er heller ikke så tit i det vestjyske.

Sort glente 6 forskellige fugle iagttaget mellem 17.4 og 19.5. rundt i landsdelen.

Hanstorken Kjeld var allerede i reden i Flynder 12. marts, men måtte igen vente rigtig længe på en mage,
hun kom lige tidsnok 10. maj til, at det kunne have blevet til unger, men sådan gik det ikke, der kom ingen
æg i reden i år heller. Måske er hunstorken for ung, men i hvert fald positivt, at vi stadig har et storkepar i
Vestjylland. Rundt i Danmark er der 8 storkepar i år, hvilket der ikke bedste år siden 1992. På DOFs
hjemmeside har der netop været en artikel om Hvid Stork i DK.

Strø obs:
•

Steppehøg 1 - 11.4. Værnengene

•

Spidsand 1.290 5.3. Værnengene

•

Sangsvaneparret ved Bølling sø har 5 unger.

•

Ringdrossel 65 n 24.4. Søndervig, hvor af største flok var på 25 fugle.

•

Hvepsevåge 26 nø 17.5. Nørre Snede

•

Brushane 425 3.5. Vest Stadil fjord

DOF-Vestjylland Facebook
DOF-Vestjylland Facebook får hele tiden nye følgere og antallet er nu 920, hvilket er 110 mere end ved
årsskiftet, så altså mere end 20 ”nye” pr. måned og det er rigtig flot

Der bliver lagt mange fine fuglefoto´s op, der er diskussioner om fugle, møder, ture og foredrag annonceres
og lige så forskellige indslag om fugle og natur i Vestjylland, så det er rigtig dejligt at se, at siden bruges
aktivt af DOFs medlemmer og andre interesserede, TAK for det. Det ser også ud til at brugerne følger vores
opfordring til at DOF-Vestjylland Facebook bruges til at formidle fuglene i Vestjylland og ikke alle mulige
andre steder fra.

Til slut
Ifølge DOF-basen er der set 271 forskellige fuglearter i Vestjylland i 2022 indtil videre og der er indtastet
over 66.000 observationer, så det går derud af. En opfordring kunne være at indtaste ynglepar eksempelvis
på en lokalitet du af og til besøger:

Har du en god fugleoplevelse, det kunne være omkring deltagelse i et projekt, fuglene i haven,
fugletælling/registrering i et område, måske følger du et bestemt ynglepar, deltagelse i Boligbirding, hvor
der i øvrigt er en måned tilbage af forårets dyst etc.

DOF-Vestjylland modtager meget gerne artikler som kan bringes på hjemmesiden og det vil være meget
dejligt at modtage forskellig artede artikler fra forskellige skribenter, det gør en god hjemmeside

og det var så den pinse, 2 flotte solskinsdage og anden pinsedag med regn.

Betyrelsen
Lars HH

Sydlig Blåhals ved Vest Stadil fjord, hvor den på Tårnenes dag 7. maj var vældig lydaktiv.

