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Så kom den del af året, hvor der både er flest fugle og flest ornitologer på og omkring Blåvand
Fuglestation, nemlig efteråret. Det er som regel ’storhedstid’ ved Blåvandshuk og omegn, men i efteråret
2015 lod de ornitologiske begivenheder vente på sig! Men på trods af fugletrækket uforudsigelighed, så
endte det atter helt godt på flere fronter.
RINGMÆRKNING
Årets første rigtige efterårsmåned var en af de mere sløve og der blev blot mærket 726 fugle, hvilket er
noget under gennemsnittet. I perioden 2010-2014 lå gennemsnittet på 938 fugle for september. Vejret
var med til at vanskeliggøre mulighederne for ringmærkning, da der var en del nedbør i denne periode,
som betød, at det kun var muligt at ringmærke 21 af månedens 30 dage.
Oktober var fuldstændig anderledes. Det blev en ekstrem tør periode med ganske få dage med kraftig
vind, og der var kun en enkelt dag, hvor der ikke kunne arbejdes med ringmærkning. I forhold til
gennemsnittet i perioden 2010-2014 for oktober på 1.568, lå oktober 2015 i den høje ende med 2.372
fugle. Det skyldtes især tre fantastiske dage: Den 11. oktober med 215 fugle, den 17. oktober med 472
fugle og den 18. oktober med 339. Samlet stod de tre dage således for 1.026 ringmærkede fugle.

Hvidhalset Fluesnapper 1K. Foto: Henrik Knudsen

Det var især tre arter, der
glimrede med flotte forekomster i oktober: Fuglekonge 400, Rødhals 270 og
Gransanger 179. Det store
antal
af
Gransangere
betød, at rekorden for
antal mærkede af denne
art på ét efterår fra 2010
med 454 blev slået, da det
samlede resultat blev 468.
Men det var ikke kun
Gransangeren, der havde
et godt efterår. Jernspurv
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havde den næstbedste sæson nogensinde mens den systematiske ringmærkning har stået på siden 1984.
Samlet blev der fanget 238, og det er kun 5. gang i perioden, at der er mærket over 200 Jernspurve på ét
efterår. Munk oplevede et lille formdyk, men lå alligevel forsat i den gode ende med 268. Karakteristisk
for de tre arter er, at det er arter, der primært overvintrer i Europa. De står i klar kontrast til de arter, der
trækker mod Afrika for at overvintre, som forsat falder i antal - bl.a. Løvsanger.
Blandet de mange ringmærkede fugle var der også flere sjældne. Blåvands blot 2. fund af Hvidhalset
Fluesnapper blev fanget den 8. september. Efterårsfund af denne art er generelt set en stor sjældenhed,
hvilket nok især skyldes ungfuglenes store lighed med Broget Fluesnapper.

Hvidbrynet Løvsanger. Foto: Henrik Knudsen

Hvidbrynet Løvsanger optrådte invasionsagtigt i Finland og på de britiske og norske ’hit-øer’, Fair Isle, og
Utsira. Det smittede lidt af på Blåvand, hvor der blev ringmærket otte fugle, og det er blot anden gang, at
der er fanget så mange fugle på en sæson. Fire af dem blev endda fanget på samme dag den 21.
september. Rekorden fra 2008 med ni fugle blev desværre ikke slået i denne omgang. Ny rekord blev dog
den tidligst iagttagne Hvidbrynet Løvsanger nogensinde i Blåvand, da først fugl hoppede rundt lige øst for
fuglestationen allerede den 8. september.
Den nok ultimativ smukkeste småfugl, der nogle år dukker op ved Blåvand, er den nydelige
Fuglekongesanger. Den 20. oktober lagde den vejen forbi for en kort bemærkning. Det var 22. gang
denne sibiriske småfugl blev fanget og ringmærket. Det første fund for Blåvand stammer fra 1974, som
flere af de ”gamle drenge” måske kan huske!
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Fuglekongesanger. Foto: Henrik Knudsen
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Ofte spørger folk, der gæster Fuglestationen, om det ikke er synd for fuglene,
at vi fangerne dem…. Omvendt er det
meget sjældent man hører spørgsmålet,
om det ikke er synd for ringmærkeren, at
han skal pille alle disse herlige fugle ud at
nettene! Her en Stor Tornskade, som i
øvrigt havde et rigtig flot efterår, der ikke
har meget sympati for ringmærkeren og
gør et ihærdigt stykke arbejde for at bide
fingrene af ham. Foto: Henrik Knudsen

OBSERVATIONER AF TRÆKFUGLE
De gode takter fra juli og august forsatte, og således blev hele efterårstrækket dækket flot af vores
observatør Rene Rørbæk - med god hjælp af de mange gæster der lagde vejen forbi. En særlig stor tak
skal lyde til Jimmy Skat Hansen, som deltog i stationens arbejde i flere uger.
Som nævnt under ringmærkningen var der flere perioder, hvor vejret ikke var gunstigt for trækkende
fugle ved Blåvand. Det betød, at visse arter kom til at optræde i noget mindre omfang end normalt. Især
september, som normalt er en god måned for havfugle, svigtede på denne måde. Men heldigvis kom der
gang i noget af det, som Blåvand er kendt for, i sidste halvdel af oktober samt i november. Efter nogle år
hvor det ikke er blevet til særligt mange Store Stormsvaler, kunne denne sæson byde på i alt 36 fugle,
hvoraf de 20 blev set den 25. oktober. Det er det største antal på én dag siden 2004. Den endnu mere
sjældne Lille Stormsvale blev også set, da hele tre eksemplar lagde vejen forbi med henholdsvis en i
oktober og to i november. Blandt de større havfugle har Sule haft et fantastisk efterår, og således blev
der registreret næsten 12.000 fugle. Blandet de mange Sortænder - som jo er et af stedets ”varemærker”
- dukkede gamle kendinge op i oktober, da de formentligt selvsamme individer af Amerikansk Fløjlsand,
Amerikansk Sortand og Brilleand (to stykker) fra tidligere år atter valgte at tilbringe vinteren herude.

Sulerne kom tæt på kysten flere gange i efteråret – og i store antal. Foto: Kis Boel Guldmann
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At den Amerikanske Fløjlsand snuppede
endnu en sæson blandt tusinder af andre
havdykænder gjorde det muligt - som vel
nok det eneste sted i verden - at se alle
seks ’Melanitta-arter’ på én gang i Blåvand.
Som allerede nævnt i Nyhedsbrev no. 3,
viste flere rovfugle sig i større antal end
normalt. Det må nok tilskrives den megen
østenvind, der prægede efteråret i lange
perioder. Især imponerede Tårnfalk,
Dværgfalk, Rørhøg og Blå Kærhøg med
nogle meget flotte forekomster.

Amerikansk Fløjlsand. Foto: Thomas W. Johansen

Blandt rovfuglene optrådte den smukke og velproportionerede Steppehøg som i 2011 atter invasionsagtigt. Til gengæld havde Spurvehøgen igen – trods en lille fremgang - et mindre godt år. Se tabellen her:
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Rørhøg

39

31

36

54

41

93

Blå Kærhøg

57

72

9

26

18

73

Steppehøg

0

14

0

1

0

11

spurvehøg

492

693

205

216

196

304

Fiskeørn

5

8

6

3

6

13

Tårnfalk

213

203

53

397

103

701

Dværgfalk

68

65

35

55

66

94

Vandrefalk

22

48

19

25

22

40

Steppehøg 1K udtrækkende efter et kort hvil i klitterne. Foto: Hans Ægidius
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Småfugletrækket havde også en sløv start, men især sidst i oktober kom der gang i flere arter. Stær og
Sjagger optrådte med nogle fantastiske forekomster. Stær nåede samlet op på over 100.000 trækkende
fugle, og største dag blev den 29. oktober med lige over 30.000 fugle. Sjaggerens store dag var den 26.
oktober med den 3. største forekomst nogensinde, da over 15.000 blev set trække mod syd. Lidt sjældne
småfugle blev det også til i løbet af perioden, og bl.a. kan de tre piber-arter Storpiber (3 fugle),
Markpiber og Bjergpiber fremhæves. Den sidste var endda ny – men længe ventet - for selve hukket!
ØVRIGE BEGIVENHEDER
Vi havde igen et godt samarbejde med NaturKulturVarde om offentlige ringmærknings-arrangementer
den 13. og 18. oktober. Begge ture var rigtig godt besøgt, og der var masser af fine fugle af vise frem.
Blåvand Fuglestation fik også rigtig godt med PR, da JydskeVestkysten dækkede det første arrangement –
både med forsidefoto og en større artikel om arrangementet og stationens arbejde med trækfuglene
inde i bladet.
Strategigruppen mødtes forsat 2 gange om måneden for at planlægge og se på mulighederne for Blåvand
Fuglestation i fremtiden, og flere spændende tiltag i ’pipeline’ vil forhåbentligt blive godt modtaget. Og
så blev den 3-årige strategi for Blåvand Fuglestation (omtalt i nr. 3) behandlet og godkendt i både DOF
Sydvests bestyrelse, DOFs Hovedbestyrelse og i DOFs Repræsentantskab, ligesom Naturstyrelsen på årets
næstsidste dag meddelte den længe ventede dispensation til at opføre en såkaldt Helgolandsruse til
fangst af småfugle i Fyrhaven. Det var en af de rigtig gode nyheder – for både ringmærkningen og
forskningen, men også for de fremtidige muligheder for at formidle om fugletrækket og dets gåder.
’BLÅVAND FUGLESTATIONS VENNER’ ER NU EN REALITET
I forlængelse af Strategigruppens arbejde og den vedtagne strategi for 2015-2018 blev der den 3.
december 2015 dannet en støtteforening for Blåvand Fuglestation. Foreningen har fået navnet ’Blåvand
Fuglestations Venner’, og kontingentet for 2016 er sat til 200 kr. Foreningens formål er at medvirke til at
fremme et fortsat eksistensgrundlag for Blåvand Fuglestation. Det sker ved afholdelse af relevante
arrangementer, at yde praktisk bistand og at indsamle midler til forankringen af Blåvand Fuglestation.
Hvis du ønsker at være med til at støtte foreningen, vor gode, gamle fuglestation og de mange aktiviteter
omkring stationen som fx ’Nyhedsbrev fra Blåvand Fuglestation’, så skal du indbetale kontingentet til
Sydbank - Reg.nr. 7700 - kontonr. 1465442. Husk at angive navn og e-mail, når du betaler. Indbetalinger
uden navn og beløb over 200 kr. betragtes som gaver til ’Blåvand Fuglestations Venner’. På forhånd tak!
Etableringen af støtteforeningen ventes at puste liv i rigtigt mange aktiviteter ved Blåvand Fuglestation.

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…
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