Nyhedsbrev - Juli 2022

Vi er midt i sommermånederne og nogle fuglearter er stadig i gang med at yngle eller fodre unger op, mens
andre som eksempelvis en del vadefuglearter er de færdige med dette for denne sæson.
Munk, Havesanger, Sangdrossel, Solsort, Ringdue med flere holder dog stadig gang i sangkoret og det varer
heldigvis et stykke tid endnu inden fuglenes forårs-/sommer sang over by og land forstummer.
Som skrevet i sidste Nyhedsbrev, så glæder vi os til efteråret hvor DOF-Vestjyllands jubilæumsaktiviteter
rulles ud og du vil som det første herunder kunne læse om Jubilæumsfesten, men der vil også blive oplagt
omtale af de øvrige aktiviteter, men datoerne er lagt fast og kan ses på ”Jubilæumsaktivets oversigten” på
hjemmesiden.

DOF-Vestjyllands 50 års – Jubilæumsfest – Invitation

DOF-Vestjylland blev opstartet i oktober 1972, som DOF-Ringkøbing amt og derfor har vi 50 års jubilæum i
2022, og det skal selvfølgelig fejres med en fest for alle vore medlemmer og festen har vi valgt at afholde
på Nr. Vosborg lørdag d. 29. oktober med start kl. 13.00.

Festprogrammet har bl.a. 3 spændende indlæg:
•

”Et halvt århundrede med fokus på DOF-Vestjylland” – Christian Hjort

•

”Derfor elsker jeg fugle – og ornitologer!” – Jonna Odgaard

•

”Mine vestjyske fugle” – Egon Østergaard

Prisen er kr. 395,- pr. person inklusiv en lettere anretning og et glas vin/øl/vand. Kaffe og æblekage, samt
entre til fuglegalleriet, hvor Jens Overgaard Christensen udstiller fuglemalerier og i øvrigt har Jens også
fremstillet den flotte jubilæumsplakat med spillende brushøns, som bliver lokalafdelingens logo i
forbindelse med alle vore jubilæumsaktiviteter.

På hjemmesiden, er Invitationen vist med hele programmet for eftermiddagen, samt mere information om
de enkelte indlæg.

Tilmelding: Til Lars Holm Hansen, hvorefter bekræftelse fremsendes med konto nummer til indbetaling.

Udenfor det officielle program tilbyder Nr. Vosborg en 2-retters menu i særskilt lokale for egen regning og
det kan der også læses mere om på hjemmesiden

Fuglene i Vestjylland – Juni / Juli
Amerikansk Hjejle ved Holmen, syd for Thorsminde blev set af en del ornitologer i perioden fra 31. maj til 4.
juni og er 3. fund i Vestjylland.

Alpesejler er set 18.7. ved Langbjerg plantage nær Hampen sø, som ligger tæt på grænsen til Østjylland.
Arten er set cirka 40 gange i Danmark, men kun én gang tidligere i lokalafdelingens område og det fund
ligger helt tilbage i 1983.

Steppehøg han har opholdt sig på Borris hede siden 18.6.

2 forskellige Kongeørne på Borris hede – 1 ad + 1 2K

Strø obs:
•

Alk – op til 22 i juni og op til 15 fugle i juli måned i Hvide Sande havn.

•

Op til 3 Engsnarre ved Vind kirkeby fra sidst i juni til nu.

•

Gulirsk, Fjand

•

Rosenstær Sønder Lyngvig

•

Savisanger – Albæk fælled

•

Sort Stork of. Nr. Snede

På hjemmesiden kan du læse om ”Sortterne projektet i Vestjylland”, som lokale doffere har arbejdet med
siden 2018. Selvom vi ikke har kunnet konstatere unger endnu, så er vi næsten sikre på at de endelig har
fundet ud af yngle på rede flåderne i år, som er udlagt i Mellemdyb, Vest Stadil fjord og Husby sø.

Sortterne, Vest Stadil fjord 24. juni, hvor der varsles/markeres tæt på rede flåderne – Foto Ole Amstrup

Rede flåder har været en stor succes for Sortternerne i grænselandet syd for Tønder og da bestanden her i
det vestjyske efterhånden er ret lille, er håbet at vi kan hjælpe dem til lidt bedre ynglesucces, som er alt
afgørende for at bestanden ikke helt forsvinder.

I juni måned blev der langs hele vestkysten fundet mange døde suler, eksempelvis 11 stk. 23.6. på en to
kilometer lang strækning ved Græm, Husby. Jf. artikel ”Massedød blandt havfugle” på dof.dk er der vished
for at årsagen er fugleinfluenza, som i år har hærget blandt andre kolonirugende havfugle, som eksempelvis
Splitterne, men sygdommen har også forårsaget dødsfald blandt adskillige andre fuglearter.

Boligbirding
De seneste år har det været muligt at deltage i en meget klimavenlig fuglekonkurrence, nemlig at holde øje
med de forskellige fuglearter, som kommer forbi ens matrikkel og derefter notere dem på DOF-basen, samt
i et ”Boligbirding skema”, hvor alle andre deltagere også lægger deres iagttagelser ind.

Konkurrencen som er arrangeret af lokalafdelingerne i DOF starter 1. januar og afsluttes 30. juni. I denne
sæson har der været 25 deltagere i Vestjylland og godt 280 på landsplan, som har duelleret i de 6 måneder
og 2 deltagere i det vestjyske blev samlet set nr. 2 og 3 i landskonkurrencen, så det var rigtig flot.

På hjemmesiden kan læses en artikel ”Boligbirding – sådan gik dysten i første halvår i Vestjylland”

Der er mest fokus på forårskonkurrencen i ”Boligbirding”, men der er også mulighed for at deltage resten af
året i en efterårsudgave, som startede 1. juli og ”løber” året ud og her er en håndfuld vestjyder allerede
godt i gang.
Du kan læse om ”Boligbirdig” på konkurrencens ”Facebook-side”

Til slut
Det er sommerferie og forhåbentlig nyder I det lunere vejr og de mange lyse timer som er forbundet med
denne årstid.
Fuglemæssigt sker der jo også noget hele tiden og gode oplevelser kan man få ved at kikke ud af vinduet,
hvor der her, lige kom 8 -Traner flyvende lavt over gårdspladsen, mens jeg er ved at skrive dette
, men
også et kig i DOF-basen kan give god inspiration til interessante fugle, som Suler/Skråper m.fl. ved havet,
Skestorke i Skjern enge, nattelytning efter Vagtel og Engsnarre, vadefugle ved fjordlokaliteter, rovfugle på
Borris hede og meget andet.

Og endnu en gang 2. halvår 2022 og nu rulles 50 års jubilæumsaktiviteterne for alvor ud og håber du/I har
lyst til at deltage i nogle af de spændende aktiviteter, hvor der forhåbentlig bliver god tid til at mødes og få
nogle hyggelige snakke om vores store fælles interesse ”fugle og natur” igennem 50 gode år med DOFVestjylland.
•

•
•
•

Jubilæumsfest
Jubilæumsforedrag
Jubilæumskoncert
Jubilæumsudstilling

Vi glæder os

Og vil lige her til sidst ønske godt 20 nye medlemmer, som har indmeldt sig i DOF-Vestjylland i årets første
halvdel velkommen i foreningen og håber I får glæde og fornøjelse af medlemskabet og samtidig ønskes
alle en fortsat god sommer og håber vi ses i september/oktober i forbindelse med jubilæet!

Bestyrelsen
Lars HH

