
 

 

 

Nyhedsbrev 18. april 2020. 

Det solrige og tørre vejr har – som at vende en hånd – overtaget efter regn og rusk. Det 
giver godt humør og mange fugle. Vi mangler lige at få hævet nattetemperaturen, så vi 
slipper for frosten.  Den milde vinter har fået mange fugle til at starte ynglesæsonen 
tidligere, så vi i år har rekordtidlige unger fra bl.a. tranerne. Faktisk må tranerne have 
begyndt rugning omkring den 20. februar! Arter som gråand og grågås har også 
fremvist unger meget tidligt i år. Selv nilgås, som ellers er kendt for at yngle sent, er 
kommet med unger her medio april ved Slivsø. 

 

Foto: Harry Antonisen. Taget den 7. april hvor ungerne er 14 dage gamle. 



DOF Sønderjyllands 2020 projekt om registrering af ynglende toppede lappedykker er 
også kommet fra start. Ynglesæsonen er så småt startet, og vi håber, at mange vil 
bidrage med indtastninger i DOFbasen. På den måde får vi et godt overblik over 
bestandens udbredelse og størrelse – læs mere her:  

https://www.dof-syd.dk/nyheder?nyhed=toppet-lappedykker-13-april 

Nord for Abild har en steppehøg holdt til siden den 10. april. Ifølge DOFbasen er det en 
han 3k (3k betyder at den er i sit tredje kalenderår – klækket 2018). Dags dato er der 
stadig mulighed for at se den flotte fugl. 

 

DR’s store satsning ”Vilde vidunderlige Danmark” er gået i gang. Serien har fået hård 
kritik af visse segmenter. Jeg er dog overbevist om, at den vækker stor glæde og 
fascination blandt langt hovedparten af danskerne. Derved vil endnu flere få interesse 
for vores natur. DOF Sønderjylland havde også satset stort på serien og arrangeret ture 

https://www.dof-syd.dk/nyheder?nyhed=toppet-lappedykker-13-april


i forbindelse med de forskellige afsnit. Disse ture er desværre blevet aflyst på grund af 
risiko for at sprede coronavirus. 

På vores hjemmeside har vi en opfordring fra Martin Iversen til at hjælpe med 
overvågning af hvidbrystet præstekrave og dværgterne – læs mere her:  

https://www.dof-syd.dk/nyheder?nyhed=overvagning-af-dvaergterne-og-hvidbrystet-p
raestekrave 

 

 

Vores meget aktive facebookgruppe har nu hele 514 medlemmer. For en måned siden 
havde vi 487 medlemmer! Her er godt gang i deling af informationer og oplevelser med 
fuglene – følg selv med på https://www.facebook.com/groups/255371581210403/ 

God fornøjelse med fuglene derude – nu kommer der for alvor gang i ynglesæsonen og 
fugletrækket. 

 

Venlig hilsen 

DOF Sønderjylland 
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