
 

 

 

Nyhedsbrev 27. oktober 2020 

 

Så er oktober ved at være overstået. Der har været godt gang i fugletrækket, og 

luften har været tyk af sjaggere og vindrosler, og nu er det ringduer som ses i 

store flokke. Årets sidste landsvale blev set ved Kragsand den 14. oktober, så 

sommerbebuderne er væk. Det går mod mørke tider og store flokke af 

gulnæbbede svaner og gæs. 

 

Ringdue flok – Foto Bjarne Nielsen 

 

Lige som vi håbede, at vi igen kunne få gang i foredrag og kurser indendørs, 

bliver retningslinjerne for forsamlinger strammet op. Derfor er Temadagen om 

http://dof-sj.dk/


Punkt-tælling 2.0 - den 12. november udsat til foråret. Ligeledes er foredraget 

ved Hans Skov om hvid stork den 14. november udsat til en endnu ukendt dato. 

Se retningslinjer på vores hjemmeside her:  https://www.dof-

syd.dk/nyheder?nyhed=corona-beredskabsplan-26-okt-til-22-nov 

 

Her i oktober udkom ATLAS III bogen. Bogen er et resultat af mange aktive 

ornitologers store arbejde med at registre ynglende fugle i perioden 2014-2017. 

Bogen har været længe ventet – og hvilken bog. Med en vægt på 5,2 kg er der i 

sandheden tale om en sværvægter https://www.dof-

syd.dk/nyheder?nyhed=fugleatlas-iii 

 

 

En ny udgave af Netfugl er langt om længe ved at finde sig til rette. Jeg glæder 

mig meget over, at dette nu er en realitet. Det bliver skønt, at nyheder fra 

fugleverden kan findes på én side, og man ikke skal ind på diverse 

Facebookgrupper for at finde nyheder – se Netfugl her: https://beta.netfugl.dk/ 
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I Sønderjylland er de ynglende traner blevet fulgt tæt siden indvandringen i 

2020. Læs lidt om status på hjemmesiden her: https://www.dof-

syd.dk/nyheder?nyhed=tranearet-2020 

 

Traner i regnvejr – Foto Harry Antonisen 

 

 

I Kruså Møllesø er der igen hvidøjet and. Mon ikke det er samme fugl, som har 

holdt til her siden vinteren 2017. Fuglen bliver set af rigtig mange, som her kan 

få den på deres årsliste. 

 

Venlig hilsen 

DOF Sønderjylland 
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