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Blåvand Fuglestation 
Dansk Ornitologisk Forening 
Fyrvej 81 
6857 Blåvand   
 

 

                                                            Den 10. januar 2017 
 

 

NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 7 
 
SEPTEMBER - DECEMBER 2016                                                           
 
I efteråret 2016 har der været fuld dækning af programmet for både observationer af fugletrækket ved 
Blåvandshuk og for ringmærkningen. Både René W. Rørbæk og Henrik Knudsen har taget en flot tørn, og 
har medvirket til, at det såkaldte ’minimumsprogram’ – og dermed strategien for Blåvand Fuglestation - er 
blevet fulgt. Tak for det! 

Efteråret har rent vejrmæssigt været noget anderledes i forhold til ’normalen’. Først og fremmest varede 
sommeren ved til langt ud på efteråret, og september kunne kåres som den varmeste siden 1874 og den 
solrigeste siden 1920! Og så var der meget få lavtrykspassager med deraf følgende kraftige vestenvinde, og 
kun den 28./29. september blev der registreret storm i vindstødene langs den jyske vestkyst. Desuden var 
oktober præget af lange perioder med vedvarende vind fra nordøstlige retninger og en periode i første 
halvdel af november bød på frostvejr – også om dagen. 

OBSERVATIONER AF TRÆKFUGLE 

Oven på et fornuftigt vadefugletræk i juli/august, så 
skulle september/oktober bl.a. have stået i havfuglenes 
tegn. Men sådan blev det ikke helt…. Efterårsstormene, 
som mange af os er vokset op med, var som nævnt en 
mangelvare, og det afspejlede sig også i observationerne 
af havfugle. 

Dog var der en god dag den 28. september med hele 26 
Sodfarvede skråper og tre Store stormsvaler. Totalerne 
af havfugle blev på 40 Sodfarvede skråper, syv Store 
stormsvaler, en Almindelig skråpe og fem Thorshaner. 
Desuden sås den 11. september en Ægæerskråpe som, 
hvis den bliver godkendt af DOF’s Sjældenhedsudvalg, er 
en ny art for Danmark. Men igen måtte vi opleve et år 
uden Sabinemåger. En art som tidligere var årlig med op 
til flere eksemplarer. 

Rødstrubet lom, som er en af Blåvands karakterfugle, 
havde bedste dag med den 3. oktober med 275 
forbitrækkende eksemplarer. 

 

Foto: John Frikke © 
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Sølvhejren er efterhånden blevet fast inventar i Danmark, og Blåvand havde det bedste efterår hidtil med i 
alt tre trækkende fugle henholdsvis den 13. september, 22. september og 3. oktober. 

Hele 2.343 trækkende Skarver den 5. september var ny dagsrekord for denne art. Den tidligere rekord var 
på 1.387, som taltes den 25. oktober 2006. 

Hvor trækket af Grågæs tidligere kulminerede ultimo august er tendensen nu, at de bliver længere i 
Danmark og maksimumdagen i år blev den 4. oktober med 1.738 noterede. Blisgås var tidligere meget 
fåtallig ved Blåvandshuk, og i perioden 1963-1992 sås i alt kun 52 på efterårstræk. Bedste år hidtil var 2009 
med i alt 223 fugle, men 2016 slog alle rekorder med i alt 
1.552 trækkende Blisgæs. Største dag var den 11. oktober 
med 449, og fire efterårsdage udemærkede sig med mere 
end 200 Blisgæs. 

Mørkbuget knortegås fremviste også en god dag med 929 
den 15. oktober. Højeste dagstotal siden 2010. 

Igen i år blev der til glæde for rigtigt mange set både 
Amerikansk sortand og Brilleand ud for Hukket. 

Efterårets store invasion af Steppehøg gav også lidt afkast 
til Blåvand med i alt 10 fugle. Også Rørhøg havde et 
udmærket efterår med 103 trækkende og Blåvandshuk 
markerede sig igen som et af landets bedste steder med 
820 trækkende Tårnfalke.  

Stor stormsvale. Foto: Per Poulsen © 

 Rørhøg. Foto: David Manstrup © 
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Atter skuffede kjoverne fælt, og tørste dag med Almindelig kjove blev 13 den 29. september. Hele efteråret 
gav desuden kun tre Mellemkjover, 18 Storkjover og to Lille kjove. Men periodens seks Rovterner markerer, 
at denne art stille og roligt bliver mere og mere almindelig ved Blåvandshuk. 

Med 1.905 Ringduer blev den 24. oktober fjerde gang, hvor der sås over 1.000 fugle på en dag ved 
Blåvandshuk.  

Et fænomen vi ikke tidligere har set var de mange rastende Landsvaler medio oktober, hvor de fouragerede 
i klitområderne med helt op til 900 fugle og den hvor sidste fugl sås den 26. oktober. Under hovedtrækket 
var højeste dag den 24. august med 3.059 registrerede fugle. 

En stor overraskelse var en Hærfugl, som den 20. september kom flyvende mod nord lavt mellem klitterne. 
Det var første gang siden 1998 at denne art ses ved Blåvandshuk. 

Maksimumdagene for de talrigest trækkende småfugle blev Engpiber 7.084 den 1. oktober, 
Bog/kvækerfinke 1.955 den 15. september og Stær 4.752 den 31. oktober. Dog blev der også set 9.270 
udtrækkende Stære af felttræf-folkene den 19. oktober. 

Hvidbrynet løvsanger optrådte talrigt med i alt 34 indtastede fugle. Her er dog flere gengangere og antallet 
af forskellige fugle ligger nok på 26. Den 26. september registreredes ikke mindre 10 fugle. Lundsanger sås 
den 25. august og under felttræffet blev der bag ved fuglestationen fundet en Brun løvsanger den 19. 
oktober og en blev som nævnt i afsnittet om ringmærkning fanget den 23. november. Det senest 
registrerede fund ved Blåvand nogen sinde. 

For 30 år siden var det ikke 
en sensation at se Hortulan. 
Arten er dog gået meget 
kraftigt tilbage, sandsynligvis 
p.g.a. illegal fangst i Frankrig. 
I år sås arten den 26. august, 
den 15. september og den 2. 
oktober. Dette skal sættes i 
relation til at der tidligere i 
dette årtusind kun er i alt ni 
efterårsfund ved 
Blåvandshuk. 

Bjergvipstjert som bliver 
mere og mere talrig på 
trækstederne havde en rigtig 
god dag den 25. september 

med 24. Af andre regelmæssige, men fåtallige arter sås i løbet af efteråret tre Storpibere, 18 Bjerglærker og 
henholdsvis tre og 28 Lapværlinger. 

I oktober sås også Gulirisk og Hvidvinget korsnæb, og fra ultimo oktober ankom de smukke Silkehaler i 
pæne antal. Der blev set 274 på 19 observationsdage med højeste antal 57 den 30. oktober. 

 

Hortulan. Foto: David Manstrup © 
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RINGMÆRKNING 

Efter en sløv start kom ringmærkningen kom godt fra land i september, men det var først i oktober, at det 
rykkede med større antal småfugle i nettene ved Blåvandshuk. 

I løbet af efteråret nåede seks oktober-dage således op på trecifrede antal. Bedste dage blev den 20. 
oktober med 242 (90 Fuglekonger, 66 Rødhalse og 31 Gransangere som talrigeste arter) og 25. oktober med 
167 (57 Fuglekonger og 23 Halemejser som talrigeste arter). 

Især Halemejserne, som normalt er ret fåtallige optrådte talrigt, bl.a. med 36 ringmærket den 24. oktober 
og 23 ringmærket den 25. oktober og i alt 87 ringmærket i perioden. 

 

Den 26. september blev der fanget seks Hvidbrynede løvsangere, hvilket var ny dagsrekord for Blåvand 
Fuglestation. Høgesanger bliver ofte kun registreret i forbindelse med ringmærkning og i efteråret blev det 
blot til en enkelt den 7. september. Blandt de andre efterårsgæster i spejlnettene kan nævnes tre 
Vendehalse. 

Den 30. oktober blev efterårets eneste Sibiriske gransanger ringmærket, og noget overraskende blev en 
noget sen Brun løvsanger fanget i nettene den 23. november. 

En race som sjældent dukker op i Danmark er Islandsk Vindrossel, men for første gang i mange år blev den 
igen ringmærket ved Blåvandshuk den 29. oktober. Et kendetegn er blandt andet vingelængden, og dette 
eksemplar havde en på 126,5 mm, hvor den race vi normalt ser maksimalt har en vingelængde på 124 mm. 
Fuglen holdt til i området, da den blev genfanget den 8. november. 

 

Halemejser på træk er meget sociale. Foto: John Frikke © 
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Lærkefalk blev ny ringmærkningsart for stationen. Om aftenen den 7. oktober rastede to fugle ved 
Blåvandshuk, som også gik til nattero i nærheden af fuglestationen. Den 8. oktober fløj den ene så i et net   
- efter først at have nydt udsigten fra netstangen! Fuglens kondition var desværre ikke alt for god, og de to 
unge Lærkefalkes videre skæbne er ukendt. 

ØVRIGE BEGIVENHEDER 

Blåvand Fuglestation og fugletrækket ved Danmarks vestligste punkt har i efteråret været rammen om en 
række arrangementer – store og små mellem hinanden. Det største er dog uden sidestykke afholdelsen af 
DOF Feltudvalgs Felttræf 2016, som løb af staben i uge 42. Det medførte både mange fuglekiggere i 
området, men også en række spændende foredrag og billedaftner på Blåvand Naturcenter. Tak til 
Feltudvalget og tak til NaturKulturVarde for lån af skolestue og AV-udstyr. 

Derudover har forskellige udvalg har haft møder på stationen, bl.a. Sjældenhedsudvalget, Feltornitologisk 
Udvalg, DOF’s Fuglestationsudvalg og DOFbasegruppen. Det er rigtig dejligt med sådanne aktiviteter, som 
giver et særligt liv på stationen, men som også afspejler, at mange fagfolk gerne vil bruge vores 
hæderkronede fuglestation  til noget! 

Den nye hjemmeside (www.blåvandfuglestation.dk) er for alvor kommet i luften, og den gør det muligt at 
der kan bringes uendeligt meget spændende og relevant om fuglestationen, fugletrækket og arbejdet med 
fuglene ved Blåvandshuk. Den meget afholdte og benyttede dagbog - vores Blåvand’s Blog - er videreført på 
hjemmesiden, som fortsat er under etablering og udbygning. 

I forhold til udviklingen af aktiviteterne ved Blåvandshuk, er samarbejdet med Varde Kommune fortsat hen 
over sommeren og efteråret. Planerne for et muligt nyt ’Center for dansk Vestkystnatur’ ved Blåvandshuk 
er sat på stand by, men det er samtidig besluttet, at Blåvand Naturcenter – og dermed Blåvand Fuglestation 
– i mellemtiden blive renoveret og måske også udbygget og tilpasset et bredere og mere intensivt brug. 
DOF og NaturKulturVarde har indledt et endnu tættere samarbejde, og i fællesskab vil der i løbet af 2017 
blive skruet væsentligt op for bl.a. udbuddet af formidlingsarrangementer for offentligheden. 

En overraskende fangst af en 1k Lærkefalk den 8. oktober. Foto: René Rørbæk © 
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Blåvand Fuglestation har i efteråret udbygget samarbejdet med de omgivende interessenter, og blev 
således i december udnævnt som officiel formidlingspartner med Naturpark Vesterhavet. 

Foreningen ’Blåvand Fuglestations Venner’ vokser stødt, og har som bekendt til formål at støtte 
fuglestationen og dens virke – både med praktiske gøremål og med økonomi, som kan styrke det faglige 
arbejde. Et medlemskab koster mindst 200 kr., og kan – sammen med eventuelle sponsorater - indbetales 
på til Sydbank Reg. 7700 – Kontonr. 14 65 442. Husk at angive navn og mailadresse ved indbetalingen. 

Som en sidste ting skal det nævnes, at der er et nyt kontonummer (Reg. nr. 9570 - Kontonr. 0011 93 23 04), 
som man fremover kan indbetale på, når man overnatter på Blåvand Fuglestation. Det vil dog fortsat også 
være muligt at betale kontant. 

 

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 

Læs også Blåvand Fuglestations blog med daglige opdateringer: http://www.blåvandfuglestation.dk/ 

                                                                        

Blåvand Fuglestation – 50 år i fuglenes tjeneste…                                                                          

Blåvandshuk set fra syd. Foto: Naturpark Vesterhavet © 


