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Foråret er også en dejlig tid ved Danmarks vestligste punkt, og der er ikke noget som at se eller høre den 
første Splitterne på Hukket og at fange den første Løvsanger i spejlnettene. Men det danske forår er rent 
vejrmæssigt lunefuldt - og så har det det med at være ovre næsten før det får begyndt! 

Og vejret i foråret 2017 var lunefuldt, og bl.a. faldt den koldeste april morgen i 20 år den 19. april, hvor der 
blev målt minus 6 grader i Midtjylland. Ved Blåvand gik det knapt så galt, men koldt var det i store dele af 
april. Maj bød på meget blandet, men overvejende godt forårsvejr. Dog var månedsskiftet maj/juni præget 
af kraftige vinde og bød derfor på vanskelige vilkår for ringmærkningen. 

OBSERVATIONER AF TRÆKFUGLE 

Forårstrækket ved Blåvandshuk bliver ikke dækket kontinuerligt og er ikke en del af fuglestationens 
såkaldte standard-program, så det er ofte de besøgende på stationen som laver trækfugletællingerne på 
denne årstid. På denne front har David Manstrup ydet en stor indsats i foråret 2017, hvilket han skal have 
mange tak for! 

De nordtrækkende Rødstrubede lommer, som ofte trækker i stor højde når de runder Blåvandshuk, er et 
imponerende syn. Tre dage fremviste pæne antal med henholdsvis 712 den 24. april, 722 den 9. maj og 674 
den 11. maj. Enkelte individer af de to store arter af lommer - Islom og Hvidnæbbet lom - sås sidst i april. 

Et nyt fænomen ved Blåvand om foråret er flokke af rastende og fiskende Suler, og i år sås op til 120 den 17. 
maj. Og mere sædvanligt passerede mange Sortænder også i løbet af foråret. Den 28. maj blev det til hele 
13.420 trækkende af denne karakteristiske 
havdykand. 

Selv om Blåvand ikke rigtigt er til rovfugle 
om foråret, så blev der set tre af de lidt 
sjældnere arter i perioden - en Steppehøg 
han den 8. maj, to Hedehøge den 13. maj og 
sidst - men ikke mindst - rastede en Sort 
glente i en time den 12. maj. Desuden sås 
den 2. maj og den 12. maj nordtrækkende 
Lærkefalke, ligesom en sen Vandrefalk trak i 
samme retning den 26. maj. Hvidbrystet præstekrave. Foto: Per Poulsen © 
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Hvidbrystet præstekrave er efterhånden sjælden nord for Fanø, men på stranden blev en set den 19. april, 
hvor den fløj sammen med flere Sandløbere. Det er første forårsobservation af arten siden 1994. En 
Tredækker blev trådt op i mosen den 13. maj, og det var kun den anden forårsobservation i Blåvand 
Fuglestations historie. Den første blev gjort tilbage i 1996. 

I alt blev der observeret 25 Almindelige kjover i perioden og den 11. maj trak hele fire Mellemkjover forbi 
Blåvandshuk. 

Blandt de mere fåtallige mågearter kan nævnes fem observationer af Kaspiske måger i april, samt en 3K 
Middelhavsmåge den 13. april og 2K Sorthovedede måger den 13. april, den 19. april og den 1. maj. 
Desuden en 2K Hvidvinget måge rastende på stranden den 19. april, den 5. maj og den 22. maj. 

Den helt store overraskelse var en mulig adult Armensk måge, som den 4. maj blev fundet af Henrik 
Knudsen på Grønningen lige syd for Blåvand. Ikke mange andre nåede at se mågen, og hvis den bliver 
godkendt af Sjældenhedsudvalget bliver den Danmarks første! 

Ternerne er altid et hit om foråret, og deres ankomst varsler virkeligt denne årstid. En helt særlig terne-
observation blev gjort den 12. maj, hvor en sortnæbbet udgave af Fjordternen rastede på Hukket – en østlig 
form, som sjældent ses i Danmark. 

Den 19. maj trak en Turteldue forbi observationsposten i klitterne, og det var den første forårsobservation 
af arten siden 26. maj 2005. 

Vendehalsen har tidligere ynglet i sommerhusområdet lidt øst for fuglestationen, men som noget helt nyt 
ynglede den her i foråret helt tæt ved stationen. Det betød også, at flere Vendehalse blev tiltrukket af den 
syngende han og den 6. maj rastede mindst seks fugle i området. Også Gulirisken havde et godt forår ved 
Blåvand, og der blev gjort observationer af arten den 5., 23., 25., 27. og 29. april samt 1., 5., 17. og 28. maj 
og endeligt også den 5. juni 

Den første Karmindompap dukkede op så tidligt som den 12. maj. Det var en 2k han, som ovenikøbet søgte 
til spurvenes brødkrummer i gården! Flere flotte røde hanner fulgte senere – også gamle kendinge! 

Den 5. juni blev en Pileværling observeret under morgenobservationerne på Hukket, og såfremt fundet 
godkendes af Sjældenhedsudvalget er der tale om Blåvands andet fund af denne sjældne art. Den første 

blev ringmærket helt tilbage i 1987. 

Der blev som nævnt gjort observationer 
af en lang række småfugle-arter i 
perioden, men som noget særligt blev 
den nu efterhånden meget sjældne 
Hortulan set den 13. maj. Tidligere var 
denne art mere talrig på trækket, men 
intens fangst af Hortulaner i Frankrig er 
uden tvivl skyld i en kraftig tilbagegang 
de seneste årtier. 

Og så var vi lige ved ikke at nå det, men 
på falderebet passerede langt om længe  
en Biæder den 15. juni. 

Karmindompap, han. Foto: John Frikke © 
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RINGMÆRKNING 

Hele foråret har Henrik Knudsen været ringmærker. Med i alt 2.051 ringmærkede fugle af 62 arter blev 
foråret 2017 et af de bedre – på trods af mange dage med så megen vind, at der ikke kunne fanges med 
spejlnettene. Ikke så ofte når tallet op på over 2.000 mærkninger om foråret. 

Månedstotalerne blev 439 fugle i marts, 375 fugle i april, 1.033 fugle i maj og 204 fugle i juni. 

Den gode årstotal og det store tal for maj skyldes primært at der den 6. maj blev sat ny forårs-dagsrekord 
med 454 ringmærkede fugle. Der var tale om en fordobling af den tidligere dagsrekord om foråret, og på 
dagen dominerede Løvsanger med i alt 264, men også 18 Gærdesangere, 27 Tornsangere, 14 Havesangere, 
28 Munke og 15 Gransangere fyldte godt på listen! 

Løvsanger blev derved også forårets 
talrigest ringmærkede fugl med 405. De 
næste på listen var Gransanger 255, 
Rødhals 164 og Solsort 126. 

Af mere interessante arter i perioden var 
Spætmejse med fire mærkede, Korttået 
træløber med en, Sydlig nattergal med en 
(den 30. april) og Rødtoppet fuglekonge 
med syv. En art som Spætmejsen var for 
få år siden ikke engang årlig ved Blåvand.  

Den 4. juni blev den første forårs-
Lundsanger siden 2014 fanget og 
ringmærket. 

En Skovsanger ringmærket den 26. april udgjorde blot den anden april-fangst af arten i Blåvand 
Fuglestations historie. Den første fangst blev gjort den 28. april 1993 24 år tidligere – og dén gang også af 
Henrik Knudsen.   

Lidt specielt var det også med otte ringmærkede Vendehalse, hvilket uden tvivl kan skyldes at et par slog 
sig ned ved stationen for at yngle, hvorved den syngende han tiltrak forbitrækkende individer.  

I løbet af foråret var der i alt 11 aflæsninger af udenlandsk mærkede fugle. Mest interessant var en 
Skovsanger mærket i Sverige og fanget den 6. maj. Skovsangeren er meget fåtallig i Blåvand, så det var en 
overraskelse. Fuglen var mærket 1.000 km nordøst for Blåvand den 30. juli 2016 i Västernorrland og det var 
første gang, at der ifølge Zoologisk Museums Ringmærkningsatlas blev aflæst en udenlandsk ringmærket 
Skovsanger i Danmark.  

Derudover var to aflæste Fuglekonger ud af i alt 143 fangede lidt usædvanligt. Det giver en 
aflæsningsprocent på 1,4 hvilket er meget flot for denne art. To genfangster af fugle mærket i Belgien var 
også interessante – en Rødhals fanget den 16. april og en Løvsanger fanget den 27. april.. 

Den 17. maj kom der svar på en Gransanger med spansk ring som blev aflæst den 13. maj. Den var mærket 
på Sant Lluís, Menorca den 11. april 2017 – 32 dage tidligere og 1.775 km sydvest for Blåvand. Desuden var  

 

Rødtoppet fuglekonge. Foto: John Frikke © 
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en svensk mærket Fuglekonge, som blev fanget og aflæst den 31. marts interessant. Den lille fugl var blevet 
mærket den 23. september 2016 som 1K. ved Eggegrund, Gävle 798 km nordøst for Blåvand. Den lille 
Fuglekonge havde således givetvis en god, lang rejse foran sig, inden den atter nåede dens yngleplads! 

ØVRIGE BEGIVENHEDER 

Omkring den 10. juni findes der tegn på ynglende Dværgterner på den nordlige del af stranden og den 14. 
juni ligger en fugl og ruger. Da det er nord for Pælerækken og inde på Forsvarets ejendom kontaktes 
Oksbøllejren, og allerede dagen efter udhegnes det område, hvor Dværgternen ruger, så den menneskelige 
forstyrrelse af den sjældne strandfugl begrænses mest muligt. Det sker i et samarbejde mellem Forsvaret 
og Blåvand Fuglestations personale. 

Den 6. juli konstateredes det, at der både rugede Dværgterne og Stor præstekrave inden for afspærringen. 
Præstekraven var desværre forsvundet et par dage senere, mens Dværgternen fortsat rugede den 14. juli. 
Det var en måned efter at fuglen sås rugende første gang, så enten var æggene golde eller også var der tale 
om et omlæg på grund af de store højvander i juni. 

Ved et tjek den 17. juli måtte det desværre erkendes, at Dværgternernes yngleforsøg på én af de mest 
befærdede strande trods alt var slået fejl og at der ikke længere var fugle i området. Men en stor tak skal 
lyde til Oksbøllejren for at reagere hurtigt, da det blev opdaget at Dværgternerne ville yngle i området.   

Der ringmærkes. Foto: John Frikke © 
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Blåvand Fuglestations hjemmeside (www.blåvandfuglestation.dk) kører godt bruges flittigt. Ikke mindst på 
grund af Blåvands-bloggen, som dagligt opdateres og som giver et overblik over observationer, fangster, 
gæster og andre hændelser omkring Danmarks vestligste punkt. 

Samarbejdet med Varde Kommune og Vardemuseerne om udviklingen af faciliteter og aktiviteter ved 
Blåvandshuk fortsætter, og i foråret blev den udvendige renovering af de tidligere fyrassistentboliger – 
Naturskolen og Blåvand Fuglestation gennemført. Det har bl.a. resulteret i nye vinduer og døre, renovering 
af ydervægge, nye sternbrædder og tagrender, og bygningerne fremstår nu i langt bedre stand end 
tidligere. Samtidig med vedligeholdelsen af den nuværende bygningsmasse arbejdes der også på at sondere 
mulighederne for at udbygge og forny Blåvand Naturcenter, så stedet bliver mere tidssvarende og i endnu 
højere grad kan benyttes til flere formidlingsaktiviteter. En sådan ’opgradering’ af Blåvand Naturcenter skal 
ikke afløse planerne om på sigt at få etableret et helt nyt naturcenter ved Blåvandshuk, men skal fungere 
som en løsning i tiden indtil dette eventuelt sker. De ønskede forbedringer planlægges således, at et 
eventuelt udbygget naturcenter kan indgå i en større, fremtidig sammenhæng. 

Blåvand Fuglestations samarbejde med NaturKulturVarde om fælles formidlingsaktiviteter er fortsat i 
perioden, og en række arrangementer med fugletræk og ringmærkning som temaer har tiltrukket ganske 
mange gæster fra nær og fjern i løbet af foråret. Dette vigtige samarbejde fortsættes i hele 2017. 

Blåvand Naturcenter kræver naturligvis et løbende vedligehold, og medlemmer af ’Blåvandgruppen’ 
Blåvand Fuglestations styregruppe), ansatte ved NaturKulturVarde og stationens personale gennemførte 
flere oprydnings- og rengøringsaktiviteter i løbet af perioden.  Og den 25. maj var det tid til en indendørs 
hovedrengøring efter forårets renoveringsarbejder. Det var en gave fra ’Blåvand Fuglestations Venner’ og 
den faldt i god jord - og medførte i øvrigt en helt ny duft på stationen…! 

Lørdag den 27. maj var der fornemt besøg på Blåvand Fuglestation, idet DOF’s direktør, Sigrid Andersen, 
som en del af en rundtur til de tre A-stationer, lagde vejen forbi for at høre om arbejdet ved Blåvand 
Fuglestation. Tak for det! 

Oksbøllejrens afmærkning til ynglefugle. Foto: Bent Jakobsen © 
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Den 5. april lagde fuglestationen lokaler til den første ordinære generalforsamling i foreningen ’Blåvand 
Fuglestations Venner’. Foreningen har som bekendt til formål at støtte fuglestationen og dens virke, og i 
perioden er det bl.a. lykkedes at få en flot bevilling fra 15. Juni Fonden på 134.000 kr. til opførelsen af en 
ruse til fuglefangst i Fyrhaven. Rusen vil blive etableret efter Helgolandsruse-modellen, og arbejdet med at 
etablere den nye ’Blåvandruse’ skrider i skrivende stund godt frem. 

Det er indtil videre blevet til godt 40 medlemmer og en række sponsorater, men der er behov for at mange 
flere Blåvandvenner støtter op om denne gode sag. Hvis du vil støtte arbejdet kan du indbetale mindst 200 
kr. til Reg. 7700 – Kontonr. 14 65 442. Husk at angive navn og mailadresse ved indbetalingen. 

 

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…                                                                          

Offentlig formidling af ringmærkning. Foto: John Frikke © 


