
 

 

 

Nyhedsbrev 30. juli 2021 

 

Juli blev en rigtig dejlig sommermåned – tørt, solrigt og med høje temperaturer. 

De sidste dage er det dog blevet meget lavtrykspræget og der er lokalt kommet 

voldsomme regnmængder i det sønderjyske. Lokale har målt helt op til 180 

millimeter regn ved Fole den 26. juli. 

 

http://dof-sj.dk/


Vi er så småt ved gå fra ynglesæsonen til træksæsonen. Det kan ses ved at 

månedens fugl i juli – grå fluesnapper – i august bliver afløst af lille 

kobbersneppe. En ynglefugl afløses af en trækfugl. 

https://www.dof-syd.dk/nyheder?nyhed=manedens-fugl-juli-2021 

 

Der er dog stadig rigeligt at se til på ynglefugle fronten. For eksempel har 

rovfuglene store unger nu, som er nemmere at registrere end ellers, når de er 

fløjet fra reden og er meget vokale. August er også et rigtig godt tidspunkt at 

registrere unger hos toppet lappedykker, så tag meget gerne ud for at finde 

dem. 

 

Rød glente Vester Lindet. Foto: Jesper Leegaard 

https://www.dof-syd.dk/nyheder?nyhed=manedens-fugl-juli-2021


 

På DOF Sønderjyllands hjemmeside kan man læse om GPS påsætning på én 

af storkeungerne i Smedager: 

https://www.dof-syd.dk/nyheder?nyhed=gps-pa-sonderjyske-storke 

(Update: Den 31. juli er begge ungerne fra Smedager druknet i en gylletank..) 

 

Der er også nyt fra Projekt hedehøg på hjemmesiden: 

https://www.dof-syd.dk/nyheder?nyhed=projekt-hedehog-juli-2021 

 

Omkring Rømø dæmningen har mange set en sort stork. På DOF 

Sønderjyllands Facebook gruppe kan man læse, at den er ringmærket og ringen 

er aflæst. Det bliver spændende at få svaret, så vi kan se, hvor den kommer fra, 

og hvor gammel den er: 

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

En ikke-ringmærket sort stork gik i nogle dage sammen med de to hvide storke i 

Bjerndrup. 

https://www.dof-syd.dk/nyheder?nyhed=gps-pa-sonderjyske-storke
https://www.dof-syd.dk/nyheder?nyhed=projekt-hedehog-juli-2021
https://www.facebook.com/groups/255371581210403


 

Sort stork fra Bjerndrup. Foto Poul Erik Junk 

 

En søgning i DOFbasen efter sjældne fugle i Sønderjylland i juli måned, giver et 

væld af vadefugle: Hvidbrystet præstekrave, kærløber, odinshane, prærieløber, 

stribet ryle og stylteløber. Men den største sjældenhed blev orientbraksvale i 

Magrethe Kog. 

 

Som mange sikkert har bemærket, så har et flertal af de danske kommuner 

skåret drastisk ned på klipning af vejrabatterne i år. I Haderslev kommune, hvor 



jeg bor, har det meget tydeligt givet langt flere blomster. Jeg hørte i dag, at 

mængden af registrerede sommerfugle i Danmark var steget betydelig i år. Som 

sidegevinst må der være mange fuglereder, som undgår at blive smadret af 

græsklipperne – alt fra agerhøns til gulspurve. 

 

Nældesommerfugl. Foto Adrian Parker Wollbrink Leegaard 

 

Husk generalforsamlingen og årsmøde i DOF Sønderjylland den 29. august:  

https://www.dof-syd.dk/nyheder?nyhed=generalforsamling-2022 

 

God fornøjelse derude med fuglene i det flotte sommervejr. 

 

Venlig hilsen 

DOF Sønderjylland 

https://www.dof-syd.dk/nyheder?nyhed=generalforsamling-2022

