
 

 

 

Nyhedsbrev 31. maj 2020. 

Maj er en eksplosion i fugleoplevelser. Ynglefuglene er i fuld gang og spændende 

trækfugle ses. For første gang i nyere tid er der en maj observation af 

mellemflagspætte – mon et eller flere ynglepar bliver overset? Tre hvidskæggede terne 

sås på Als og i Vadehavet er der terekklire for 13. år i træk – er det samme fugl? 

 
 

Havørnebestanden i Sønderjylland har det godt, lige som den har det i resten af landet. 

Her i 2020 er der mindst 10 ynglepar i Sønderjylland. Preben Jensen fra Sønderborg har 

påtaget sig rollen som sønderjysk tovholder for Projekt ørn. Preben hjælper de lokale 

http://dof-sj.dk/


rede-koordinatorer og Projekt ørn med at holde styr på eksisterende og nye par, så de 

oplysninger som kommer i årets Ørne-rapport er så korrekte som mulig. Se mere her:  

https://www.dof-syd.dk/nyheder?nyhed=havornen-i-sonderjylland 

På TVSYD har man kunne følge et sandt drama mellem storkene på reden i Smedager. 

Uden at komme yderligere ind på dette, må man konstatere at Smedager – indtil nu – 

har to par hvide storke i 2020. Et par som ikke fik ynglesucces og et par som ruger i 

dette øjeblik. Vi krydser finger for at de lykkes med unger på vingerne her. Mere 

ubemærket er det passeret, at vi i Sønderjylland har fået endnu et par ynglende storke. 

I Broderup/Eggebæk området har et par holdt til i en længere periode, og nu er de 

begyndt at ruge på reden i Broderup.  

 
I Toftlund var der i en god uges tid et storkepar på reden, men de forsvandt igen. Foto: Jesper Leegaard 

Hedehøgene er kommet tilbage til det sønderjyske i de seneste uger. Hele 

landsbestanden yngler i Sønderjylland og Sydvestjylland. Læs seneste Nyhedsbrev her:  

https://www.dof-syd.dk/nyheder?nyhed=havornen-i-sonderjylland


https://www.dof-syd.dk/nyheder?nyhed=nyt-fra-projekt-hedehog-maj-2020 

Mere hedehøg – læs om den spændende genmelding af en sønderjysk hedehøg på 13 

år her: 

https://www.dof.dk/om-

dof/nyheder?nyhed_id=1828&fbclid=IwAR25ZuaW9v4sNqMlL4XEDg3nMo_Pl5eFLgK3b

fkFPiTZk2h5RqNjL5WgrTg 

 

Hun lever livet farligt hende fru hedehøg, skriver Svend Anker Schwebs på DOFbasen til dette foto. 

 

https://www.dof-syd.dk/nyheder?nyhed=nyt-fra-projekt-hedehog-maj-2020
https://www.dof.dk/om-dof/nyheder?nyhed_id=1828&fbclid=IwAR25ZuaW9v4sNqMlL4XEDg3nMo_Pl5eFLgK3bfkFPiTZk2h5RqNjL5WgrTg
https://www.dof.dk/om-dof/nyheder?nyhed_id=1828&fbclid=IwAR25ZuaW9v4sNqMlL4XEDg3nMo_Pl5eFLgK3bfkFPiTZk2h5RqNjL5WgrTg
https://www.dof.dk/om-dof/nyheder?nyhed_id=1828&fbclid=IwAR25ZuaW9v4sNqMlL4XEDg3nMo_Pl5eFLgK3bfkFPiTZk2h5RqNjL5WgrTg


Vores meget aktive facebookgruppe har nu hele 540 medlemmer. Man forstår næsten 

ikke at fremgangen kan fortsætte. 

https://www.facebook.com/groups/255371581210403/ 

Husk også at holde styr på toppet lappedykker i den travle tid som ligger forude for alle 

os som ser på fugle. 

 

Venlig hilsen 

 

DOF Sønderjylland 

 

 

https://www.facebook.com/groups/255371581210403/

