
 

 

 

Nyhedsbrev 24. juni 2020. 
 

Så blev det sommer – sådan rigtig sommer – med temperaturer over 25 grader og 

skønne lune nætter. 

Vil man give sig selv en god oplevelse at huske tilbage på, når regnen ruser i de mørke 

måneder, så tag på en tur i de skønne lune sommernætter. Når sangdroslen tier efter 

skumringen, er der nye der tager over. Alt afhængig af lokalitet og landsdel kan der ses 

og høres mange arter. Natravn er en klassiker i de sandede plantager. Ved moser og 

kær er det de små sangere, og andre fugle skjult i rørskoven, der kan opleves. Man kan 

også tage ud i det åbne land og finde fx engsnarre og vagtel. Ofte kommer man hjem 

med uventede oplevelser. 

 

Natten er fuld af fuglestemmer – foto Bjarne Nielsen 

http://dof-sj.dk/


 

 

Jeg har lavet en status over DOF Sønderjyllands projekt med registrering af ynglende 

Toppet lappedykker pr. 14. juni. Det ser ud til at det kniber gevaldig, med 

ynglesuccesen her i landsdelen. Faktisk er der fra flere af vores fire kommuner ikke 

registreret en eneste rugende eller ungeførende. Læs mere her:  

https://www.dof-syd.dk/nyheder?nyhed=toppet-lappedykker-14-juni 

 

Toppet lappedykker på rede – foto Bjarne Nielsen 

 

Hedehøgene ruger nu og der er klækket unger i de første reder – læse seneste 

nyhedsbrev her:  

https://www.dof-syd.dk/nyheder?nyhed=projekt-hedehog-16-juni-2020 

 

Som noget nyt vil vi fremover have en rubrik på DOF Sønderjyllands hjemmeside 

https://www.dof-syd.dk/ som skal hedde ”Månedens fugl”. Det skal være en fugl som 

https://www.dof-syd.dk/nyheder?nyhed=toppet-lappedykker-14-juni
https://www.dof-syd.dk/nyheder?nyhed=projekt-hedehog-16-juni-2020
https://www.dof-syd.dk/


der er gode chancer for at se eller høre i den aktuelle måned. Vi starter i juli og vores 

formand vil ligge ud – så må vi se hvad han finder på. 

 

I afdelingen for sjældne fugle skiller fundet af en korttået lærke på Rømø sig ud. 

Derudover er der flere observationer af den smukke silkehejre og flere så en rosenstær 

ved Tontoft nakke på Als. Bemærkelsesværdig er det også at der er set sort stork på 

fem forskellige lokaliteter. Informationerne her er hentet på https://dofbasen.dk/ 

 

Venlig hilsen 

 

DOF Sønderjylland 

 

 

https://dofbasen.dk/

