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Den 25. maj 2021

INFO

FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 18

DECEMBER 2020 – APRIL 2021
AKTIVITETER BÅDE VINTER OG FORÅR
Normalt sker der ikke så meget på Blåvand Fuglestation om vinteren, men i år har vi oplevet, at stationen
var bemandet i flere perioder. Bl.a. bidrog Joshua Emil Haahr og Emma Engel Sohnemann med en stribe
interessante observationer i perioden 19. november – 16. december og 19. januar – 15. februar. Der blev
også ringmærket, og der blev fanget flere fåtallige arter i perioden.
Da vi startede forårssæsonen 2021 var der fra 1. marts en rigtig god bemanding. Minimumsprogrammets
standardiserede ringmærkning blev frem til 1. april dækket af Jacob Colemann Nielsen, hvorefter Samuel

Det kan være en kold tjans at observere fugletræk om vinteren. Foto: Joshua Haahr ©
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Perfect fra engelske Dover tog over og står for
ringmærkningen frem til slutningen på sæsonen.
Vi har med de to haft en god og kvalificeret
ringmærkning, men desværre var foråret præget
af en del dårligt vejr og kulde. Det dæmpede både
mulighederne for at ringmærke, men betød også,
at antallene af de tidlige forårstrækkere var
relativt lave.

Det sker ikke så ofte, at der ringmærkes i snevejr. Foto: Emma Sohnemann ©

Den største nyhed er, at Simon Græsbøll Iversen
fra DOF Ung meldte sig som frivillig observatør på
fuglestationen. Det skete som et samarbejde
mellem Simons lokalafdeling, DOF Østjylland, og
Blåvand Fuglestation, og DOF ØJ takkes mange
gange for det økonomiske bidrag til Simons
ophold. Han tiltrådte også den 1. marts, og for
første gang i mange år ser det ud til, at vi får en
fuld dækning af forårstrækket. Som sædvanligt
godt hjulpet af ’stationsforstanderen’, Bent
Jakobsen, og en meget flittig David Manstrup,
som løbende observerer fra Blåvandshuk og
derved bidrager til de standardiserede
observationer.

Ud over ’den fast stab’, så har vi også oplevet den glæde af have DOF-ung’eren Amanda Johannisson fra
København som frivillig i perioden 5. april – 12. maj, lige som Rasmus Momme stødte til i løbet af april. Det
er meget glædeligt, at så mange unge har lyst til at være på vore fuglestationer i kortere eller længere
perioder.
Ud over observationer af de trækkende fugle og ringmærkningen i haverne ved fuglestationen, er der her i
foråret også gjort standardiserede optagelser af nattrækkende fugle i lufthavet over Blåvandshuk. Det sker
ved, at der mindst én nat om ugen gøres kontinuerlige optagelser med et kvalificeret optageudstyr fra
haven bag fuglestationen, som så efterfølgende ’tappes’ for info om antallet af lydytringer og deres
fordeling på tid og arter. Det er et projekt, som Michael Brunhøj startede i efteråret 2019, og her i foråret
videreføres det så af Samuel, Simon og
Amanda. Ind til videre har optagelserne
afsløret flere overraskende arter.
Styregruppen for Blåvand Fuglestation,
den såkaldte ’Blåvandgruppe’, består
fortsat af Bent Jakobsen (daglig leder),
Svend Aage Clausen, John Frikke og
Peter Tougaard, og der er afholdt flere
møder i perioden, lige som der den 13.
marts blev afholdt en ’Corona-ramt’
arbejdsdag, hvor der blev ryddet op,
ommøbleret i huset og repareret på
vores Helgolandsruse. Arbejdet med
løbende at få fuglestationen til at

Morgen-æg og kontorarbejde. Foto: Joshua Haahr ©
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fungere på bedste vis, at sørge for den nødvendige økonomi og at udvikle fuglestationsarbejdet er ganske
spændende og vigtigt, og er der blandt vore læsere nogen, der kunne tænke sig at være med på én eller
anden måde, så meld jer gerne!
Blåvand Fuglestation udgav i april en publikation om sjældne fugle i Blåvandområdet med Langli og Filsø
https://xn--blvandfuglestation-5tb.dk/images/Dokumenter/Rapporter/Sjaldne_fugle_i_Blavandomradet_BEJ_2021.pdf

Alle skal have en kæmpe stor tak for indsatsen.

OBSERVATIONER AF FUGLE
Den øgede bemanding af Blåvand Fuglestation i vinteren 2020/2021 gav en hel del interessante
observationer af fugle ved Blåvandshuk. Samtidigt har Simon Græsbøll’s ophold fra 1. marts og frem
betydet, at vi i modsætning til de mange foregående forår har fået lavet standard-observationer på
Blåvandshuk i år.
Efter at det havde været mildt en stor del af december og januar kom der i begyndelsen af februar et
kuldefremstød med megen sne og lave temperaturer ind over Danmark. Det blev en katastrofe for mange
af de Skovsnepper, som var blevet for at overvintre i Danmark. Mange af skovsnepperne søgte ud i mere
åbne områder som sommerhushaverne i Blåvand og Ho, hvor de prøvede at finde føde nede under sneen
eller stod på solsiden af de lave diger og grøftekanter for at suge så meget sol som muligt. I nogle haver gik
op til 15 Skovsnepper frit fremme og fouragerede i den periode!
Blåvand Fuglestation prøvede at få et overblik over mængden af Skovsnepper i Blåvand-området, og på en
optælling blev der optalt 260 Skovsnepper. Hele området blev dog ikke dækket, så der har været en del
flere! Desværre fandt vi også mange døde Skovsnepper over de to uger med barskt vejr.
Også Hedelærker blev på grund af sneen presset ud til Blåvandshuk, og i februar rastede op til 11 i de
nærmeste klitter.

En trængt Skovsneppe i sneen. Foto: John Frikke ©
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For første gang i mange år havde vi træktællinger i løbet af vinteren, hvilket gav mange spændende tal, især
da kulden kom. Den 11/2 blev der sat ny rekord for Toppet Lappedykker med 77. Den tidligere rekord var
helt tilbage fra 1967 med 67 stykker.
Ligeledes blev rekorden for Lille Skallesluger mangedoblet med hele 27 individer set den 13/2. Den tidligere
rekord var på 2. Denne rekord skyldes uden tvivl genopretningen af Filsø, hvor mange nu overvintrer.
I foråret 2021 har vi som nævnt for første gang i mange år daglige trækobservationer, og der ligger et
potentiale her, især fra ultimo marts – ultimo maj.
I alt er der observeret 3 Islommer.
Den 8/4 lå en Amerikansk Sortand
ret tæt på land lige neden for
fuglestationen, og var nok samme
fugl, som blev set tidligere i år ved
Grønningen. Både Gråmåge og
Hvidvinget Måge blev også
observeret.
April måneds overraskelse var
uden tvivl en Almindelig Skråpe,
som passerede mod syd den 13/4.
Det er første april fund for
Blåvandshuk.

Amerikansk Sortand 8.4.2021 ved Blåvandshuk. Foto: Samuel Perfect ©

Almindelig Kjove er blevet mere talrig om foråret ved Blåvand. I april blev der set 23 og første observation
var 14/3, hvilket tilmed den tidligste nogensinde.
Frem til og med 30/4 er der i alt optalt 3.307 trækkende Rødstrubet Lom - med højeste antal den 23/4 med
365.
De store mængder af Sortænder med op til 30.000, som tidligere har ligget ud for Hukket om vinteren, har
ikke været til stede de seneste par år, og i år blev det kun til et maksimum på 320. Til gengæld sås mange
forbi-trækkende, f.eks. med 4.431 den 31/3.
En Rødtoppet Fuglekonge sås inde ved
TDC masterne den 26/1, og sidst i april
dukkede de første Gulirisker op.
Om foråret ses ofte store antal af
Hav/Fjordterner passere Blåvand, og i år
observerede der 4.750 den 23/4, og
dagen inden sås ikke færre end 800 Suler
trækkende nord.

Der laves optagelser af de nattrækkende fugle med parabol. Foto: John Frikke ©

Ved optagelser af nattræk med parabol
åbner der sig en helt ny verden inden for
fugletrækket. Der er mindst en gang om
ugen foretaget optagelser gennem
foråret, som har givet mange spændende
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oplysninger om, hvad som rører sig over Blåvandshuk mens vi sover. I mellem de mange optagelser af
almindelige trækfugle, har der været to meget spændende optagelser af Slørugle den 18/4 og Plettet
Rørvagtel den 19/4. Af sidstnævnte foreligger kun to tidligere fund fra 1966 og 1975 - begge dødfundne. Så
det er første observation i 46 år!
Den 28/4 sad en Lille Natpåfugleøje på vores store Blåvand-ruse. En fantastisk flot natsværmer. Desuden
har Samuel bygget en fangstfælde til natsværmere. Sværmerne tiltrækkes af et kraftigt lys, og gemmer sig
efterfølgende under nogle æggebakker. Her kan de beses, bestemmes og tælles.

Lille Natpåfugleøje er en smuk natsværmer, som findes på heder og i klitter – også ved Blåvand. Foto: Rasmus Momme ©

RINGMÆRKNING
Da Emma og Joshua var på stationen i vinter, blev der foretaget lidt ringmærkning, som gav nogle arter vi
normalt ikke ringmærker mange af. Således Sølvmåge, Misteldrossel og 12 Sjaggere.
Ringmærkningssæsonen i 2021 startede som sædvanligt 1. marts, og der blev i løbet af måneden kun
ringmærket 192 fugle. Det skyldtes en periode med dårligt og koldt vejr, hvor det både var vanskeligt at
ringmærke med net og hvor det gik ’meget trægt’ med forårstrækket i det hele taget.
Til og med 30/4 blev der ringmærket 1.092 fugle fordelt med 11 i januar, 105 i februar, 192 i marts og 784 i
april.
Talrigeste arter var Rødhals med 301, Solsort med 99, Fuglekonge med 129 og Gransanger med 120
ringmærkede individer. Gråsisken, som plejer at være en af de talrigeste, svigtede i år og en art som
Rødtoppet Fuglekonge har vi mod sædvane ingen ringmærkninger af i foråret.
Højeste antal fangede og ringmærkede fugle blev 229 den 18/4.
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Der har været flere aflæsninger af udenlandske fugle,
men den mest interessante er en Fuglekonge aflæst den
24/3, som var ringmærket i Kilnsea Clay den 14/10 2020,
og har uden tvivl taget de 571,3 km over Nordsøen.
Imponerende bedrift af en fugl på blot 5,5 gram!
Desuden nogle aflæsninger af Sølvmåger ringmærket i
Rusland.
Fuglene har været meget forsinket i år på grund af den
kolde april, og første Løvsanger ankom så sent som den
25/4.
I næste nyhedsbrev kommer en samlet oversigt over
forårets ringmærkning.

Samuel og Amanda ser på fældning. Foto: Bent Jakobsen ©

ØVRIGE BEGIVENHEDER
Blåvandgruppen arbejder hele tiden hårdt på at forbedre forholdene på stationen, så det bliver en endnu
større fornøjelse at arbejde med fugletrækket ved Danmarks vestligste punkt. I forhold til samarbejdet med
NaturKulturVarde har vi været noget Corona-ramte, idet vores vigtige samarbejdspartner har været lukket
ned. Med foråret og genåbningen er der nu håb om, at vi kan komme op i gear igen.
I forhold til at øge aktivitetsniveauet på Blåvand Fuglestation kan det nævnes, at der i perioden er indløbet
et tilskud fra sommerhusudlejningsfirmaet ’Sol og Strand’, som synes godt om Blåvand Fuglestation og den
formidling, som udgår fra stedet. Disse bidrag er af meget stor betydning, og der lyder en stor tak for dem.
Desuden er vi fortsat ved at omsætte en flot bevilling fra Friluftsrådet til forbedringer af formidlingen af
fuglestationen, fuglestationens arbejde og fugletrækket og dets gåder.

Der var smil på, da Sol og strand kom forbi med 25.000 kr. til fuglestationens arbejde. Foto: John Frikke ©
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Rosa rogusa-rydningen i de mest ’angrebne’ klitter på
Hukket blev genoptaget i vinter, og ligeledes har
forsvaret fjernet meget Rosa rogusa inde på deres
område med henblik på at begrænse væksten af
denne invasive art.
Det er med meget stor glæde, at vi har kunnet
konstatere, at Varde Kommune langt om længe har
besluttet at opføre en ny toilet-bygning oppe på den
store P-plads ved fyret. Det vil helt sikkert aflaste de
begrænsede toiletforhold ved naturcentret, lige som
Tornsangeren ankommer sidst i april. Foto: Simon Græsbøll ©
den uhensigtsmæssige parkering og færdsel omkring
dette vil aftage. Ekstra stor er glæden over, at vi fra Blåvand Fuglestations side bliver inviteret med til at
udforme den information, som skal pryde de kommende toiletbygninger.
Endelig var der møde i DOF’s Fuglestationsudvalg i marts 2021. Det blev igen til et digitalt møde, og der blev
som sædvanligt drøftet en lang række relevante emner vedrørende de danske fuglestationer. Ud over f.eks.
handleplaner og strategier, så blev der bl.a. også taget de første skridt til en fælles fondsansøgning til fælles
projekter vedrørende trækfugle. Fuglestationsudvalget er en nyttig konstruktion til udvikling af fælles
projekter.
Sven Bødker takkes for at donere nye og meget vigtige bøger til Blåvand Fuglestations bibliotek, som
efterhånden er ret så imponerende. Tak!

INFO fra Blåvand Fuglestation søges udsendt regelmæssigt, og henvender sig til alle med et tilhørsforhold
til stationen og/eller interesse for stationens virke som en del af dansk fugleforskning og som en del af formidlingen af
naturen ved Blåvandshuk. Denne udgave er redigeret af John Frikke og Bent Jakobsen.
Ønsker du ikke at modtage nyhedsbrevet kan det afmeldes ved henvendelse til Blåvand Fuglestation, ligesom der også
meget gerne modtages forslag til indhold, nye modtagere m.v. Det kan ske på mailadressen:
blf.nyhedsbrev@gmail.com

Blåvand Fuglestations Venner støtter op om Blåvand Fuglestation, og du kan melde dig ind ved at indbetale mindst
200 kr. til Reg. 7700 – Kontonr. 14 65 442. Husk at angive navn og mailadresse ved indbetalingen.
Følg også med på Blåvand Fuglestations hjemmeside med de daglige opdateringer af bloggen:
www.blåvandfuglestation.dk

Og på Facebook: https://www.facebook.com/Blåvand-Fuglestation

Blåvand Fuglestation – mere end 50 år i fuglenes tjeneste…
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