
 

 

 

Nyhedsbrev 28. august 2020. 
 

August går på hæld og dermed også sommeren. Måneden har været præget af 

en dejlig varm periode og det har også været tørt. Her sidst på måneden, ser 

det ud til, at vi får rigelig med regn også. 

 

Der er fuld damp på fuglefronten. Ynglefuglene har travlt med at fodre de sidste 

unger og efterårstrækket er i fuld gang. Månedens fugl i august er islandsk ryle 

– læs her: https://www.dof-syd.dk/nyheder?nyhed=manedens-fugl-august-2020 

 

https://www.dof-syd.dk/nyheder?nyhed=manedens-fugl-august-2020
http://dof-sj.dk/


 

Der er brug for aktive mennesker i Søgård mose. Mosen er ejet af 

Fugleværnsfonden og der afholdes årlig klippedag den 5. september. Læs mere 

om arrangementet og omkring tilmelding her: https://www.dof-

syd.dk/nyheder?nyhed=klippedag-i-sogard-mose-5-september 

 

 

 

Årets Feltprojekt med registrering af ynglende toppet lappedykker i 

Sønderjylland går på sin vis godt. Der tastes mange fugle i DOFbasen, men det 

er meget småt med unge-produktionen. På Als er der mange observationer af 

ynglefugle, men der er kun tastet et kuld unger ind! Det tyder på et katastrofalt 

dårligt år for arten i Sønderjylland i år.Læs seneste fra projektet her: 

https://www.dof-syd.dk/nyheder?nyhed=toppet-lappedykker-12-august 

 

Har man mere lyst til en dag på terrassen, kan det også lade sig gøre. Man kan 

deltage i ”DM i hjemmebirding” den 12. september. Læs om arrangement og 

tilmelding her: https://www.dof-syd.dk/nyheder?nyhed=dm-i-hjemmebirding 

https://www.dof-syd.dk/nyheder?nyhed=klippedag-i-sogard-mose-5-september
https://www.dof-syd.dk/nyheder?nyhed=klippedag-i-sogard-mose-5-september
https://www.dof-syd.dk/nyheder?nyhed=toppet-lappedykker-12-august
https://www.dof-syd.dk/nyheder?nyhed=dm-i-hjemmebirding


 

 

 

I Magrethekog blev der den 15. august set en korttået lærke, og senere sås her 

også odinshane. Odinshane blev også set Torup made på Als. En observation 

af hele 129 hvidbrystede præstekraver på Rømø den 28. juli – hvoraf mange var 

ungfugle – tyder på en god ynglesæson for arten i år.  

 

I Hostrup ved Tønder sås to turtelduer sammen. Det er vist længe siden, at der 

er set to turtelduer sammen. Arten er gået fra at være fåtallig til decideret 

sjælden. 

 



 

Foto lagt på DOF Sønderjyllands Facebookgruppe den 4. august af Peter Kjer Hansen. 

 

Venlig hilsen 

 

DOF Sønderjylland 

 

 


