
 

1

 

 

Blåvand Fuglestation 
Dansk Ornitologisk Forening 

Fyrvej 81 

6857 Blåvand 
 

                                               Den 20. september 2015 

 

 

NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 3 
 

JULI - AUGUST 2015 

 
Tekst og foto: Henrik Knudsen 

 

Så er det atter blev tid til en opdatering for fuglelivet samt hvad der sker på og omkring Blåvand 

Fuglestation. Perioden omhandler denne gang sommeren - eller hvad vi nu skal kalde den - samt første 

smag af efteråret. 

Ringmærkning 

I år valgte vi slet ikke at holde sommerferie fra nettene. Normalt starter sæsonen først op fra og med den 

20. juli, men i år skulle hele juli afprøves, og det var selvfølgelig spændende at se, hvad det kunne give af 

fangster. Samlet set, blev der i juli fanget 210 fugle, hvoraf de 166 blev snuppet i perioden før vi normalt 

starter, hvilket var ganske tilfredsstillende. 

Den første af fem Korttåede Træløbere i perioden juli-august, blev fanget i juli. De grundlagde derved 

den største forekomst for arten, som der er registreret ved fuglestationen nogensinde. Arten er egentlig 

ikke kendt for at lave de store trækbevægelser, og de nærmeste ynglepladser findes ved Varde og 

Esbjerg. Arten blev første gang registreret om efteråret i 2000, hvor en fugl blev ringmærket den 13. 

august. Arten er siden blev ringmærket i følgende antal: 2008 1, 2010 3, 2011 3, 2012 2, 2013 1, 2014 1 og 

2015 5. Af de 17 ringmærkede Korttåede Træløbere er de 14 fra månederne juli og august, hvilket gør 

sommeren til den bedste tid for arten i Blåvand. 

 

Korttået Træløber, Blåvand 11. august 2015. Foto: Henrik Knudsen  
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Sommeren bød også på andre skønne fugle i nettene, såsom 3 Sortstrubede Bynkefugle, 2 Spætmejser 

samt 8 Karmindompapper. Det var især meget positivt at der kunne fanges 8 Karmindompaper, da alle 

fuglene var ungfugle, vi havde ellers frygtet arten slet ikke ynglede herude i år. 

 

August startede lidt sløvt uden særlig mange fugle, men fra omkring den 18. august begyndte der at 

komme mere liv i nettene og man kunne mærke, at efteråret var begyndt. Måneden bød samlet på 613 

fugle, hvoraf den tidligere normalt så talrige Løvsanger igen svigtede, da der blot blev ringmærket 151 

fugle. Det er næsten lige så ringe som sidste sæson. 

Et af augusts ’highlights’ var fangsten af en Grå Fluesnapper med spansk ring den 24. august. Fuglen var 

blevet fanget og ringmærket i Sant Boi de Llobregat ved Barcelona den 17. september 2014 som ungfugl 

(1k), da den var på vej til dens overvintringsområde syd for Sahara. Det er første gang nogensinde, at der 

er blevet fanget en Grå Fluesnapper mærket med spansk ring i Danmark. Fuglen kan, hvis den er heldig, 

gennemføre den rejse flere gang i dens liv, da den ældste, kendte danske Grå Fluesnapper blev 5 år og 3 

måneder. 

 

Denne unge Karmindompap var en af årets otte ungfugle, 

der blev ringmærket ved Blåvand Fuglestation (o.f.) 

Kernebider er altid en vinder når den en sjælden gang går 

i nettene. Man skal dog passe godt på fingrene, for den 

kan jo som bekendt knuse kirsebærsten! (t.h.) 

 Fotos: Henrik Knudsen 

Grå Fluesnapper – måske atter på vej mod Barcelona? Foto: Henrik Knudsen 
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Observationer af trækfugle 

Trækobservationerne startede op som sædvanligt den 1. juli, hvor der jo er særligt fokus på vadefugle- og 

ternetrækket. De andre trækfugle begynder først at gøre sig rigtigt bemærkede i sidste halvdel af august.  

Vadefugletrækket er et af årets højdepunkter, da man kan se mange tusinde arktiske fugle i deres 

smukkeste dragter og i store blandede grupper. Det gør Blåvand til noget helt unikt.  Den mest specielle 

for Blåvand er Strandskaden (som jo også er vores logo), da der ikke findes andre steder i verden, hvor 

man kan se så koncentreret træk af denne art. Samlet bød perioden på 9.941 fugle, hvilket er 

tilfredsstillende. Trækket kørte i et jævnt tempo gennem hele perioden, og største dag var den 5. august 

med 862 fugle. 

 

Det er en fryd for øjet, når Strandskaderne passerer Blåvands Huk. Her fanget smukt af Kis Boel Guldmann. 

Islandsk Ryle, som også er en af de vadefugle man ser frem til at se, havde desværre et knapt så 

imponerende efterår. Der blev ikke observeret mere end 4.259 fugle i det hele, og de største dage var 

den 27. juli og den 2. august med hhv. 595 og 599 fugle. 

 

Islandske Ryler i yngledragt på vej mod Vadehavet for tage sig af retterne. Foto: Kis Boel Guldmann 
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Knapt så i øjnefaldne arter som Stor Præstekrave og Storspove satte nye dagsrekorder. Og det er ikke let, 

da Vadefuglene er blevet talt hvert år siden 1963 af utallige frivillige ved fuglestationen. Derved er der 

opnået en hel unik viden om og indsigt i trækfuglene, som man ikke finder mange andre steder. For den 

Store Præstekraves vedkommende betød det, at der blev talt hele 308 fugle den 3. august. Storspoven 

imponerede også med 170 fugle den 2. juli. Det tidlige træk af spover består især af hunner. 

Da vi nå lidt længere hen i perioden blev det tid 

til at rette blikket mere op ad, for rovfuglene 

begyndte at dukke op på himlen. Især arter som 

Rørhøg og Tårnfalk havde en god start på 

efteråret. Det var særligt glædeligt at se, at ud af 

periodens 81 Rørhøge var de 62 af fuglene født i 

år. Denne andel kan godt have været større, for 

det er ikke altid muligt, at aldersbestemme de 

observerede fugle. Rørhøgen kan nemt gå hen at 

sætte en samlet rekord for hele efteråret, da der kan komme en del fugle i september og frem til starten 

af oktober. Det bliver spændende at følge! 

I sidste halvdel af august kom der en del vind fra østlig retning, og det var især gavnligt for trækket af 

Tårnfalke, som bød på ny dagsrekord med 112 fugle den 14. august. Med østenvinden dukkede der også 

et par sjældne falke op - endda på samme dag. Den 23. august spottede vores nye observatør en smuk 1k 

Aftenfalk i mosen, mens der lidt inde på heden - ved ’de 3 master’ - blev set en ny art til Blåvand i form af 

en Lille Tårnfalk. 

 

Ternerne havde også et fantastisk efterår. Der blev set mængder 

af Fjordterner, 3 Rovterner samt ganske mange Sortterner. 

Sidstnævnte blev nok især lidt mere talrig end normalt, da 

Sortternerne blev presset ud mod Vestkysten af den kraftige 

østenvind, der prægede den sidste del af august. 

Blandt de mange Sortterner blev en ”fætter”, den Hvidvingede 

Terne, også set den 26. august. Det var blot 2. iagttagelse for 

Blåvands Huk. 

Ad Sortterne i begyndende fældning. Foto: Eva Foss Henriksen 

Aftenfalk 1k. Foto: Rene W. Rørbæk 

Den sjældne Lille Tårnfalk, ville ikke ret gerne fotograferes. Foto: Henrik Knudsen 
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Det var ikke kun fuglene der imponerende i år. I dagene den 21. - 24. august blev der set et helt vildt træk 

af dagsommerfugle, som kom i tusindvis gennem klitlandskabet. Det var især de store smukke 

Tidselsommerfugle, Admiraler samt i lidt mindre antal Dagpåfugleøjerne der var på træk. Blandt dem 

blev der også set lidt mere fåtallige arter såsom Vejrandøje samt den endnu mere sjældne 

Kommabredpande. 

 

Kommabredpande ses utrolig sjældent i Blåvand. Foto: Henrik Knudsen 

Øvrige begivenheder 

For 2. år i træk blev der den 9. august afholdt ’Strandskadens Dag’, hvilket blev et rigtig godt 

arrangement. Vi havde besøg af mange gæster fra både ind- og udland, som fik foredrag og guidede ture 

til stranden samt forevist ringmærkning på både dansk, engelsk og tysk. Så der var et rigtigt 

internationalt snit over årets udgave af ’Strandskadens Dag’. 

Der var heller ikke sommerferie til ’Strategigruppen’, og henover sommeren blev der arbejdet på 

adskillige tiltag, der kan gøre Blåvand Fuglestation endnu mere spændende - bl.a. en treårig strategi. 

Til sidst kan vi glæde os over, at der i hele efteråret 2015 er både observatør ringmærker og observatøren 

på stationen, og så skal der lyde en stor tak til alle, som har ydet en fantastisk indsats for huset. Tak! 

Nyhedsbrevet for Blåvand Fuglestation søges udsendt fire gange årligt, 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. 

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 mail-adressen: 
blf.nyhedsbrev@gmail.com 

Denne udgave er redigeret af John Frikke. 

Blåvand Fuglestation – 50 år i fuglenes tjeneste… 


