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Sensommeren og det tidlige efterår står rigtig meget i vadefuglenes tegn ved Blåvandshuk, og det kan være
en stor fornøjelse at iagttage de smukke fugle passere observationsposten på stranden på ganske nært
hold. Arbejdet med at fange og ringmærke trækkende småfugle præges på denne tid af året ofte af de
insektædende Afrika‐trækkere som Rødstjert, Broget fluesnapper og Løvsanger, hvoraf flere i en årrække
desværre har været i tilbagegang.
Vejret var i sommeren/sensommeren 2017 meget vådere, solfattigere og koldere, hvis man sammenligner
med somrene i perioden 2006‐2015. Få sommerdøgn og ingen såkaldte tropedøgn, men mange
nedbørsdøgn og i flere tilfælde kraftig regn og skybrud. Vejret i perioden juli – september var indimellem
også mere blæsende end normalt, og den 13. september gik en mindre storm hen over landet. Men en del
dage med østlige vinde i sidste halvdel af juli gav gode betingelser for mange trækkende vadefugle.

OBSERVATIONER AF TRÆKFUGLE
I sidste halvdel af juli var Mathias Blicher Bjerregaard observatør og dækkede primært vadefugletrækket.
Han blev den 1. august afløst af Henrik Knudsen, som kom for at være observatør resten af efteråret.

Trækkende Strandskader er altid er smukt syn. Foto: Bo L. Christiansen ©
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David Manstrup og Henrik Böhmer var til stor hjælp med observationerne i hele perioden, og som noget
særligt deltog de to østrigske ornitologer, Christian Schano og Sandra Steinerberger, i arbejdet fra 12.
august til 11. september. Jimmy Skat Hansen bidrog også i dagene 2. til 16. september. Tak for det!
Juli blev helt fantastisk med mere end 20.000 trækkende vadefugle og den 22. juli optaltes ikke færre end
6.361, hvoraf Almindelig ryle 2.860, Islandsk ryle 1.290, Lille kobbersneppe 1.092 og Krumnæbbet ryle 83.
Den 23. juli trak 145 Krumnæbbede ryler, hvilket er højeste antal siden rekorden den 24. juli 1992 med 172
stk. Totalerne for efteråret var ind til udgangen af september: Almindelig ryle 11.263, Islandsk ryle 5.782,
Lille kobbersneppe 2.186 og Krumnæbbet ryle 333.
Med et antal på 13.557 observerede individer ligger Strandskade stadig langt fra fordums tiders antal. Men
det positive er at der langsomt ses stigende tendenser.
I juli og august var det fantastisk at se det mægtige ædegilde, som fandt sted ved Hukket. Især ved
lavvande når fiskestimer åbenbart blev lukket inde imellem revlerne og store mængder af måger og Suler
samlede sig for at tage for sig af lækkerierne.
Ikke siden 2013 er der blevet set Sabinemåger på ved Blåvandshuk, men i år blev der set 4 i september
måned ‐ alle 1K. Det er godt nyt for den sjældne måge, som yngler i Arktis og overvintrer i Sydatlanten.
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Gennem ultimo august og september sås næsten dagligt en Storkjove, som patruljerede stranden efter et
nemt bytte. Den kastede sig da også over en ung Sølvmåge en af dagene. Se ovenstående fotos af jægeren.
Den 12. august sås en 1K Stor sorthovedet måge kortvarigt, og hvis den godkendes af Sjældenhedsudvalget
bliver det 2. observation ved Blåvand og kun 3. observation i Danmark.
Af andre, mere specielle fugle var en observation af en Hvidvinget korsnæb han den 19. juli, en
sydtrækkende Skestork den 20. juli og en Sort glente den 22. juli.
Som noget nyt blev daglige tællinger af de rastende måger på stranden genoptaget i efterårssæsonen 2017.

RINGMÆRKNING
Ringmærkningen startede den 20. juli, og da der i perioden ikke har været ansat en fast ringmærker, er
programmet dækket ved hjælp af en indsats fra frivillige – først og fremmest stationsleder Bent Jakobsen.
Resultaterne i perioden var ekstremt dårlige, og indtil den 1. oktober blev der kun ringmærket 1.053 fugle
af 52 arter. Månedsfordelingen var: Juli 107, august 319 og september 627.
Højeste dagstotal blev registreret den 14. september med 127 ringmærkede fugle, hvilket er utroligt få.
Selvom ringmærkningen ikke kørte på fuldt blus, så var Løvsangeren igen genstand for en kraftig nedgang,
og 59 ringmærkede individer er det laveste antal i 33 år. Siden 1984, hvor der blev ringmærket 582
løvsangere, er det bare gået tilbage. Og det er ikke kun i Blåvand, at dette sker. Andre fuglestationer viser
desværre fuldstændig samme tendens. Gransangeren er ved at overtage Løvsangerens rolle og i perioden
blev der også ringmærket 59 af denne art, som dog først kulminerer i oktober.
Talrigeste arter i perioden var Rødhals med 157, Jernspurv med 108 og Munk med 97 fangede individer.
Rødtoppet fuglekonge bliver mere og mere almindelig, og frem til den 1. oktober blev der ind til videre
ringmærket fem af slagsen.
Af mere bemærkelsesværdige arter var Høgesanger 1, Fyrremejse 2, Spætmejse 1 og Korttået træløber 2.
Sidst men ikke mindst blev en Dværgværling ringmærket den 25. september. Det er stationens 10. fund og
heraf er kun de to fanget og ringmærket.

Dværgværling. Foto: Bent Jakobsen

Fyrremejsen ringmærkes kun sjældent. Foto: Christian Shano ©
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ØVRIGE BEGIVENHEDER
Som nævnt i Nyhedsbrev No. 9 fra Blåvand Fuglestation, så gav ynglefugle‐afspærringen på stranden lige
nord for Hukket både rugende Dværgterne og Stor præstekrave. Vejrforholdene var dog ekstreme med
kraftige vinde og megen sandfygning, og sidste dag de rugende fugle sås var den 14. juli. Så det gav
desværre intet resultat.
Blåvand Fuglestations samarbejde med NaturKulturVarde om fælles formidlingsaktiviteter kører godt og en
række arrangementer omkring fugletræk og ringmærkning har tiltrukket ganske mange gæster fra nær og
fjern i løbet af perioden. Dette vigtige samarbejde fortsættes og udvides i takt med, at der opstår grundlag
for det – både i forhold til kunder og antallet af formidlere, der kan afvikle sådanne formidlingsevents.

Der formidles fugletræk på Blåvandshuk. Foto: John Frikke ©

Den 6. august skulle der have været afholdt ’Strandskadens Dag’, men da der desværre ikke var blevet
annonceret nogen steder, blev åres udgave af dette offentlige arrangement aflyst.
Lidt som kompensation blev der for første gang i fuglestationens historie til gengæld taget del i årets
udgave af det internationale BirdLife‐arrangement, EuroBirdwatch17, den 30. september. Her havde vi
’åbent hus’ på obsposten på Blåvandshuk fra kl. 7 til kl. 13, men desværre var vejret lige fra morgenstunden
så dårligt, at vi ikke fik mange besøgende. De bare 19 nysgerrige gæster fik dog lidt trækkende fugle at se
ligesom de også fik fortællingen om Blåvand Fuglestation og stedets særlige position i forhold til fugletræk.
I løbet af august tog udvalget bag bygningen af den kommende Blåvandruse i Fyrhaven hul på de første
konkrete forberedelser til processen. De bestod i at få rusen sat af i felten og få startet op med en rydning
af især Hybenroser i de linjeføringer, hvor den skal bygges. Senere i perioden var materialerne til anlægget,
galvaniserede rør, fittings, stålwirer, m.v. indkøbt og selve fangkassen til rusen blev fremstillet på et
tømrerværksted i Esbjerg. Opsætningen af Blåvandrusen, der via ’Blåvand Fuglestations Venner’ er
finansieret af 15. Juni Fonden, påbegyndtes i september, og en mere udførlig beretning om arbejdet vil
blive bragt i Nyhedsbrev No. 11
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Arbejdsgruppen vedrørende udviklingen af faciliteter
og aktiviteter ved Blåvandshuk arbejdede videre i
perioden, og det frugtbare samarbejde med Varde
Kommune, Vardemuseerne og NKV (NaturKultur‐
Varde) resulterede bl.a. i, at der arbejdes hen mod at
få opdateret og udbygget Blåvand Naturcenter med
naturskolen og fuglestationen. Som tidligere nævnt
skal en sådan ’opgradering’ af Blåvand Naturcenter
ikke afløse planerne om på sigt at få etableret et helt
nyt og større center for vestkystnatur ved
Blåvandshuk, men skal fungere som en løsning i tiden
indtil dette eventuelt sker. De ønskede forbedringer
er planlagt sådan, at de kan indgå i en ny og større
fremtidig løsning.
Blåvand Naturcenter har i perioden også været
genstand for adskillige arbejdsdage og ’arbejdsmøder’
blandt medlemmerne af styregruppen for Blåvand
Fuglestation – den såkaldte Blåvandgruppe.

Opstart på Blåvandrusen. Foto: Bent Jakobsen

Blåvand Fuglestations Venner er som tidligere nævnt en venne‐ og støtteforening, som har til formål at
understøtte arbejdet ved Blåvand Fuglestation med såvel praktisk som økonomisk bistand. Det er håbet, at
venneforeningen med tiden får mange medlemmer, som gerne vil bidrage til at opfylde disse formål, og at
der med tiden opstår en stærk gruppe af frivillige, som kan tage del i de mange praktiske opgaver, der er i
forbindelse med det daglige vedligehold, det faglige arbejde og de særlige arrangementer.
Hvis du vil være medlem af Blåvand Fuglestations Venner og støtte op om sagen, kan du indbetale mindst
200 kr. til Reg. 7700 – Kontonummer 14 65 442. Husk at angive navn og mailadresse ved indbetalingen.
Og husk, at du også kan orientere dig om aktiviteterne ved Blåvand Fuglestation på hjemmesiden
www.blåvandfuglestation.dk. Her kan du bl.a. læse Blåvands‐bloggen, som dagligt opdateres og som giver
et overblik over observationer, fangster, gæster og andre hændelser omkring Danmarks vestligste punkt.

Nyhedsbrevet for 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 Bent Jakobsen og John Frikke.
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

Føl også med på Blåvand Fuglestations hjemmeside med de daglige opdateringer af bloggen:
www.blåvandfuglestation.dk

Blåvand Fuglestation – mere end 50 år i fuglenes tjeneste…
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