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  Blåvand Fuglestation 
Dansk Ornitologisk Forening Fyrvej 81 6857 Blåvand   

                                                     Den 15. september 2016 
 
 NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 6 
 JULI - AUGUST 2016                                                            
Af Henrik Knudsen 
 
Så blev det atter tid til at tage hul på et nyt efterår efter en god sommerferie. Vi startede lidt forsinket med 
trækfugletællingerne, da der ikke var mandskab i klitterne før midt i juli, hvilket influerede på tallene af 
trækkende vadefugle. Fraværet af en observatør prægede også første halvdel af august, men fra den 14. 
august vendte den ”gamle” fra sidste efterårssæson, René W. Rørbæk, tilbage for at tage endnu en tørn. 
Sidste år forsøgte vi os med ringmærkningen gennem hele juli. Da det ikke var specielt indbringende 
startede vi op som normalt fra den 20. juli.  
RINGMÆRKNING 
Generelt blev det en meget tynd start, med få fugle. Især skuffede august, hvor der ikke var mange ”store” 
dage. Det blev til (613-356) 257 færre fugle end i august 2015. Største antal fugle i august var den 12., hvor 
der blev mærket 67 fugle. På trods af mange færre mærkedage i juli i forhold til sidste år, blev det til 194 
fugle mod 210 fugle i 2015.  

 
De gode tendenser fortsætter for Spætmejsen. Juli og august bød på to fugle. Der 
er nok ikke store chancer for genmeldinger på denne art. Det ville ellers være 
meget spændende at finde ud af, hvor meget de bevæger sig. 

Foto: Henrik Knudsen © 
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Der var ikke nogle sjældne fugle mellem de 550 fugle, der blev ringmærket i perioden. Mest spændende var 
to Spætmejser hhv. en i juli og en i august. Af andre sjove ting kan nævnes to Korttåede Træløbere samt 
stationens blot 4. mærkede Fyrremejse.  

 
Stationens 4. Fyrremejse blev ringmærket den 23. juli 2016. Selv om der aldrig er fanget 
Sumpmejse ved Blåvand Fuglestation, skal man altid kigge godt efter for en sikker bestemmelse. 
Her ses den brede strubeplet tydeligt i forhold til Sumpmejsens smalle. 

Hvis man sammenligner de to seneste år og kigger på en gruppe udvalgte arter (figur 1) er der ganske 
spændende udsving for dem, der skal til Afrika samt dem, der overvintrer i Europa. Dog skal det bemærkes, 
at der er forskel i antal dage der blev ringmærket de to år. I 2015 blev der i juli og august hhv. ringmærket 
19 og 30 dage, hvilket samlet giver 49 dage, mens der i juli og august 2016 blev ringmærket hhv. 12 og 23 
dage som samlet giver 35 dage. Hvilket giver en forskel på (49 – 35) 14 dage. Årsagen hertil skyldes flere 
faktorer såsom senere start, vejret samt dage, der ikke kunne blive dækket.  
Det mest triste synes dog at være, at den kendte nedgang hos Løvsanger forsætter. Således blev det til godt 
1/3 mindre mærkede fugle i det hele, og samlet for august var det en nedgang på (151-81) 70 fugle.  
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Art Juli-August 2015 Juli-August 2016 
Jernspurv  14 + 45 = 59 23 + 13 = 36 
Gulbug 23 + 10 = 33 8 + 8 = 16 
Tornsanger 23 + 38 = 61 13 + 36 = 49 
Havesanger 0 + 70 = 70 0 + 43 = 43 
Løvsanger 1+ 151 = 152 27 + 81 = 108 
Broget Fluesnapper 0 + 53 = 53 0 + 19 = 19 
Stær 18 + 2 = 20 0 + 0 = 0 
Tornirisk 16 + 3 = 19 11 + 2 = 13 
Lille Gråsisken 21 + 3 = 24 3 + 2 = 5 
Karmindompap 4 + 4 = 8 4 + 1 = 5 

 Figur 1  
På baggrund af Løvsangerens tilbagegang har jeg prøvet at kigge på aldersfordelingen samt kønsfordelingen 
for at se, om der også er nogle mærkbare ændringer der. Tallene er på det samlede antal af fugle, der 
kunne alders-/kønsbestemmes i perioden juli/august 2011-2016.  
Løvsanger 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
2k+ han 10 4 9 3 9 5 
2k+ hun 3 5 7 1 1 1 
I alt  13 9 16 4 10 6 
 
Løvsanger 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
1k han 21 11 26 7 44 36 
1k hun 43 32 23 23 48 34 
I alt 64 43 49 30 92 70 
 
Løvsanger 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Samlet 77 52 65 34 102 76 
 
Ud fra de 406 fugle der kunne kønsbestemmes kan det umiddelbart se ud, som om vi fanger flest hanner i 
juli/august hos de gamle fugle. Her var fordelingen 40 hanner mod 18 hunner. Hos de unge fugle var det 
omvendt. Her var der kun 145 hanner mod 203 hunner. Så der er ikke store iøjnefaldende forandringer på 
køn og alder om efteråret. Skemaet er dog ikke særlig videnskabeligt, da der ikke er blevet tjekket antal 
mærkede dage i perioderne plus mange andre faktorer, der kan spille ind og evt. ændre billedet markant. 
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I perioden blev tre Vendehalse ringmærket. 

 
OBSERVATIONER AF TRÆKFUGLE 
Vanen tro er det de mange vadefugle, man ser frem til at se trække forbi Hukket her i det tidlige efterår. På 
trods af vores mindre gode dækning af trækket i juli og august, er flere arter faktisk på samme niveau eller 
over i forhold til sidste år… hvilket måske kunne tyde på en endnu bedre sæson end i 2015. Især glædeligt 
med fremgang hos Strandskade og Stenvender. Af de meget regelmæssige vadefugle der kommer forbi er 
det mest Lille Kobbersneppe, der ser ud til at have haft en dårlig sæson. Her er der blot talt 998 mod 1481 i 
2015. 

Udvalgte vadefugle 2015 (juli-august) 2016 (juli-august) 
Strandskade 9937 11.829 
Strandhjejle 377 283 
Lille Kobbersneppe 1481 998 
Islandsk Ryle 4188 5027 
Almindelig Ryle 4479 4341 
Stenvender 226 549 
 

Foto: Henrik Knudsen © 
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Selv om Blåvand aldrig bliver et ’hotspot’ for rovfugle, kan der for enkelte arters vedkommende være 
ganske fine forekomster. Især en art som Tårnfalk er meget hyppige herude. Det kræver dog stor 
opmærksomhed fra observatørens side, da en stor del af fuglene er længe om at trække videre. Især de 
fugle der går øst for Fyret inde over heden er svære at tælle. Da fuglene nærmest laver et fourageringstræk, 
hvor de muser og så trækker de lidt videre, inden de atter muser osv. I år er vi atter på højde med sidste år, 
hvor der blev set 335 i 2015, mens der er set 370 i 2016, så faktisk en lille fremgang. Spurvehøgene er også 
kommet noget hurtigere ud af startblokkene i år. Således er der registreret 110 trækkende fugle i år, hvor 
der på samme tid sidste år blot var set 59 fugle. Det bliver spændende at følgende arten her i september og 
oktober, hvor der kan komme en del fugle, så måske der venter et godt år for dem. 

 
Spurvehøgene har lagt godt ud i år, måske der venter os en god sæson med mange høge i 
klitrækken.  

 
Skal det mon blive til ny efterårsrekord i 2016 for Tårnfalken? 

Foto: Henrik Knudsen © 
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Som foråret har efteråret også budt på lidt observationer af den fåtallige Hedehøg her i 
Blåvand. 

De Almindelige Kjover er igen ekstremt fåtallige, og på nuværende tidspunkt ser det endnu dårligere ud end 
sidste år. Frem til den 31. august er der blot registreret 39 trækkende fugle mod 75 i 2015. Der har ellers, 
lige som sidste år været fantastiske mængder af terner de har kunnet jagte. Især har der været i tusindvis af 
Fjordterner. Efter en hel sæson sidste år uden en eneste Lille Kjove, kunne en smuk fugl nydes, da en 1k 
trak forbi en glad observatør den 31. august. Rovternen er atter ved at være årlig ved Blåvand, og det 
passer godt med trenden i det øvrige land, hvor der bliver set flere og flere fugle. I år er der registret 6 fugle 
hhv. 1: 24. juli, 2: 2. august og 3: 25. august. Hvidvinget Terne blev igen i år set med en trækkende ungfugl 
den 3. august, hvilket er det 3. fund på Hukket. De to øvrige stammer fra 2011 og 2015.  

 
Igen i år utrolige mængder af rastende Fjordterner på Hukket. 

 

Foto: Henrik Knudsen © 
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En anden art der ses mere og mere hyppigt her i det vestlige Danmark er Kaspisk Måge. Sommeren 2016 
bød på 11 fugle, blandt dem blev der også fundet 2 Middelhavssølvmåger hhv. den 29. juli og den 10.-11. 
august. Der blev desuden registreret 4-5 Sorthovedet Måger i perioden, hvilket var herligt efter et nul år 
sidste efterår. 

 
Man skal kigge mågerne godt igennem, hvis man vil finde en Kaspisk Måge. 

 
Da det fortsat er tidligt på sæsonen bliver der ikke set mange trækkende småfugle i klitrækken, udover 
mange Landsvaler. Dog skal en trækkende Hortulan fra den 26. august nævnes. Af andre fåtallige småfugle 
blev den første Lundsanger om efteråret siden 2013 noteret, da der sad en fugl og kaldte i stationshaven 
den 25. august. Lidt overraskende hoppede en ungfugl af en Sydlig Blåhals kortvarigt rundt ved 
branddammen i mosen den 29. juli. 
 
ØVRIGE BEGIVENHEDER 
Der arbejdes konstant på at forbedre forholdene på stationen for de mange besøgende gæster. Således fik 
vi renoveret vores ene badeværelse, så det fremstår som nyt. Det var Blåvand Fuglestations Venner der 
sponserede dette. Igen i år afholdt vi ”Strandskadens dag”, hvor mange ildsjæle lagde et stort arbejde i at 
få gennemført dette spændende arrangement, som blev afholdt den 7. august. DOF-Sydvestjylland havde 
udlånt deres fine udstillingstelt og Nationalpark Vadehavet havde udlånt deres imponerende 
udstillingstrailer til dagen. Desværre blev arrangementet præget af lidt dårligt vejr og lidt svigtende gæster. 
Men det er et arrangement, der er kommet for at blive, så vi håber vejret er med os næste år. 
 
 

Foto: Rene W. Rørbæk © 
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Et andet stort skridt i den rigtige retning var, at vi har fået ny hjemmeside (www.blåvandfuglestation.dk), 
hvilket gør det muligt at fremstå meget mere spændende og lækkert i forhold til den gamle blog.  
Som en sidste ting skal det nævnes, at vi har fået nyt kontonummer (Reg. nr. 9570 Kontonr. 0011932290), 
som man fremover kan indbetale på, når man overnatter på stationen. Det vil dog fortsat være muligt at 
betale kontant. 

 
Nationalpark Vadehavets flotte trailer stod klar til at modtage gæster på ”Strandskadens dag” 
den 7. august. 

 

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 mailadressen: 
blf.nyhedsbrev@gmail.com 

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

 
Blåvand Fuglestation – 50 år i fuglenes tjeneste…                                                                          
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