Strømstæren

Nyheder fra DOF Storstrøm
April 2022 (testeksemplar)

Foråret er godt i gang. Vi har lige haft en meget solrig og tør marts.
April ser ud til at blive mere normal. Som sædvanlig bliver det
spændende af følge fuglelivet i foråret.
Hvis du har indhold til kommende numre af nyhedsbrevet, kan du
sende det til kontakt@dofstor.dk.
God fornøjelse med nyhedsbrevet.
De bedste fuglehilsner

Nyt fra felten og foreningen
Dværggæs på Roden Fed på
Lolland

Dværggås ved Roden Fed 15. marts.
Foto: Jan Svejgaard Jensen.

Kongeederfugle ved Hyllekrog
Som sædvanlig kaster Preben
Bergs mange timers optælling af
forårstrækket ved Hyllekrog
nogle Kongeederfugle af sig.
Lidt om fugle i området de sidste
par måneder.
Sjældne fugle i DOFbasen i DOF
Storstrøm den seneste måned!

30. april 10.00 -13.00 Læs mere!
Fugle og flora på Høvblege på Østmøn
30. april 14.00-16.30 Læs mere!
På opdagelse i Vickys vilde verden –
Foredrag
Og en hel del flere…

Bo Kayser

Mindst 41 Dværggæs blev set
sammen på engene i anden
halvdel af marts. Palle Sørensen
bemærker i DOFbasen, at der
godt kan være flere. Det er svært
at få styr på, når der er Havørn i
området.

Kommende arrangementer

Figur 1. Kongeederfugl han ved
Hyllekrog 24. marts. Foto: Preben
Berg.

Strømstæren
Nyheder fra DOF Storstrøm
Fugleudsigten – De næste
måneder
<Her skal der fortælles om, hvilke
fugleoplevelser, det er værd at gå efter de
kommende par måneder, og hvor man kan se
dem.>

Faste overvågningsopgaver
Gedser Fuglestation
Hyllekrog/Saksfjed Trækfugletælling
Redekasser til Stor Skallesluger
Punkttælling
DOFbasen
Ynglefugletællinger for Guldborgsund
Kommune
Restende fugle på Bøtø Enge for
Guldborgsund Kommune
Ynglefugletællinger for Naturstyrelsen

Inspirere
Ture, møder og kurser
Gåsesøen på Ulvshale. Godt sted for svømmeænder.
Velegnet for gangbesværede.

Nyhedsbrevets inddeling
Vi laver mange forskellige ting i DOF. Vi gør
det for at skabe bedre forhold for fuglene og
for at give vores viden og gode oplevelser
videre til andre.
Vi overvåger fuglelivet for på den måde at
indsamle viden. Den viden bruger vi til at
inspirere befolkningen og til at rådgive
politikere og forvaltningen. Den viden kan
politikerne bruge til at beslutte ting, som kan
forbedre forholdene for fuglene.
Den model er brugt ved inddelingen af
stoffet i nyhedsbrevet.

Sociale medier og presse
Gode fuglelokaliteter
Nye undersøgelsesresultater

Rådgive
Naturpolitik – nyt fra kommunerne
Nyt fra skovbrugerråd, naturnationalpark
m.m.

Forbedre
Faste aktiviteter
Fugleværnsfondens reservater

Administrere
Bestyrelsesmøde 9. marts 2022

Overvåge
Tilfældige overvågningsopgaver.

Vi holdt møde hos Bo Kayser den 9. marts
2022.
Deltagere: Jytte Fuglsang Nissen (JFN),
Flemming Pagh Jensen (FPJ), Bente Larsen
(BL), Stig Jürgensen (SJ), René Christensen
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(RC), Birgitte Norby (BN) og Bo Kayser (BK,
referent).
Afbud: Jan Blichert-Hansen (JBH) og Finn
Jensen (FJ).
Næste bestyrelsesmøde: 1. juni 2022 klokken
19-21 hos BK.
Indledning
For det første blev der budt velkommen til BL
som nyt bestyrelsesmedlem. Det var jo
egentligt lidt mærkeligt, for BL har været med
i bestyrelsen længere end nogen af os andre,
men har bare været suppleant i den
foregående periode.
Neddrosling af aktiviteter
Bestyrelsen var enige om, at en kombination
af manglende interesse fra deltagere og
manglende nye kræfter til at sætte aktiviteter
i gang medfører:
•
•
•

At stortursudvalget nedlægges indtil
videre.
At småture afholdes, men kun hvis
turlederne selv melder dem ind til BK.
At møder i Allerslev nedlægges.

Støtte til nyt udstyr til
Skalleslugergruppen
Vi havde i bestyrelsen modtaget en
ansøgning om støtte på 5.500 kr. til
bluetooth kamera med ekstraudstyr samt
sikkerhedsudstyr til træklatring. Beløbet blev
bevilliget.
Regnskab for 2020 og budget for 2021 er
revideret og godkendt af
generalforsamlingen.

Visioner
Intet nyt til dette punkt.
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