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Glade medarbejdere ved Blåvand Fuglestation, den 12. juni. Foto: Rasmus Momme ©

ET GODT OG MEGET AKTIVT ÅR
Samarbejdet med vores observatør, Simon Græsbøll Iversen fra DOF Ung, der startede den 1. marts
fortsatte – takket være god støtte fra DOF Østjylland - foråret ud. Det sikrede, at der for første gang i
mange år blev foretaget standardiserede morgenobservationer af forårs-fugletrækket ved Blåvandshuk.
Det medførte indsamling af mange spændende data og skabte forøget aktivitet på fuglestationen. Simon
gjorde en stor indsats og blev på posten frem til den 14. juni.
Som chef-ringmærker fortsatte engelske Samuel Perfect ligeledes forårssæsonen ud, og han var en
fabelagtig læremester for flere frivillige, som i perioden snusede til ringmærkningens kunst. Samuel, som
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også var meget aktiv i forhold til registreringen af natsværmere ved Blåvandshuk, var begejstret for at være
hos os, og rejste først her fra den 24. august.
Der var godt med DOF Ung’ere i huset hele foråret. Amanda Johannisson fra København fortsatte som
frivillig frem til 12. maj, og Rasmus Momme, som også stødte til i løbet af april, blev på stationen frem til
15. juni. Taïma Lorentzen og Merit Lenk tog hver især også nogle uger som frivillige i maj-juni.
Forårets standardiserede arbejde med fugletrækket ved Blåvand blev ved frem til den 15. juni.
Den 1. juli startede vi så ’efterårs-sæsonen’ op med registrering af fugletrækket langs kysten om morgenen.
Det var Samuel Perfect og Bent Jakobsen, der i starten sørgede for at få observationerne af især de
trækkende vadefugle i kassen. Senere tiltrådte Jonas Pedersen og Sebastian Thorup Hansen (hhv. den 20.
juli og den 1. august) som efterårets ringmærker og observatør. De blev begge frem til 15. november.
Det er meget glædeligt, at så mange unge har lyst til at være på vore fuglestationer i kortere eller længere
perioder, og flere glædede os med ophold som frivillige i efterårssæsonen. Det gjaldt bl.a. Hannelie Sidhu,
Luke Nelson (UK), Isabel Hunter, Lise Hykkelbjerg, Andreas Kristian Pedersen, Michaela Berdougo, Taïma
Lorentzen, Andrea Mestrov, Oliver Laursen, Simon Græsbøll Iversen, Rasmus Momme og Sébastien
Delaëre. Desuden var fuglestationen også begavet med besøg af mere erfarne ornitologer som Ole Friis
Larsen, Alex Rosendahl, Jens Kirkeby og Bo Kayser.
Hertil kommer, at David Manstrup og Henrik Böhmer igen har været aktive og har bidraget med mange fine
observationer og tællinger fra Blåvandshuk, ligesom Xenia Salomonsen har hjulpet med ringmærkningen.
Bjørn Frikke hjalp med praktiske gøremål og Anders Zuschlag tog som sædvanligt hånd om Blåvand
Fuglestations ringmærkningsdatabase.
Alle skal have en kæmpe stor tak for indsatsen.
Uge 42 bød atter på Felttræf og mange ornitologer i Blåvandområdet – og dermed også flere sjældenheder.
Samtidigt havde DOF Ung lejr med 26 deltagere, og en aften gav Blåvand Fuglestation middag til hele
flokken med efterfølgende oplæg om Blåvand Fuglestation og dele af historien bag dette store DOF-aktiv i
mere end 50 år.

Der observeres intenst – Andreas, Sebastian og Jonas. Foto: Ole Friis Larsen ©
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Til varetagelse af de mange opgaver, som er forbundet med at drive Blåvand Fuglestation, er det fortsat
Bent Jakobsen (daglig leder), Svend Aage Clausen og John Frikke, der trækker læsset. Den såkaldte
’Blåvandgruppe’ afholder regelmæssigt møder og arrangementer, og skulle der være nogen blandt læserne
af ’Info fra Blåvand Fuglestation’, som har lyst til at give en hånd med, så står døren helt bestemt åben!

Nordlig blåhals den 16. maj – Foto: Samuel Perfect ©

Broget Fluesnapper 2. maj 2021. Foto: Rasmus Momme ©

OBSERVATIONER AF FUGLE
For første gang i mange år havde vi dækning af trækket på havet om foråret. Det resulterede i ikke mindre
end 80.422 noterede Sortænder, hovedsageligt trækkende mod nord. Desuden viser Blåvand sig også, at
være en god træklokalitet for Almindelig Kjove om foråret med i alt 44 noterede. Den første sås 14/3,
hvilket er den tidligste set ved Blåvandshuk. Desuden passerede en fin Mellemkjove 9/5.
Lomtrækket (hovedsageligt Rødstrubede Lommer) er allerede kendt, og i år optaltes i alt 5.584 trækkende
med højeste antal 856 den 8/5. Maj gav også flere observationer af trækkende Dværgmåger og Sortterner,
men også den første Sorthovedet Måge på forårstræk den 24/5.
Forårets mest uventede observation stod Henrik Bøhmer og Martin Søgaard for, da en Storskråpe trak mod
nord 15/5. Det er 11. fund for Danmark og 3. fund for Blåvandshuk.
Vi er ikke så forvænte med rovfugle om foråret, men 31/5 trak en Steppehøg og 11/6 trak en ung han af
Hedehøg nordpå.
Biæder sås kortvarigt 1/6 og dagen efter
2/6 blev vi begunstiget af en flot
Rosenstær, som rastede i længere tid. I
mosen sad en Sydlig Blåhals og sang fra
medio april til ultimo juni, og Nordlig
Blåhals sås 16/5. Den er ellers ved at blive
sjælden ved Blåvandshuk.
Fire Gulirisker og flere Karmindompapper
aflagde også besøg i haverne. På vores
natoptagelser 11/5 blev der registreret en
syngende Sydlig Nattergal i den meget
tidlige morgen. Men det blev også til
sjældenheder som Markpiber 3/6 og
Rødhovedet Tornskade 5/6 i Ål Plantage
ved Oksbøl.

Dværgterne 10. maj 2021. Foto: Rasmus Momme ©
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Vi havde bemanding hele efteråret på både observationerne og ringmærkningen, og efteråret blev helt
fantastisk. Observationerne startede 1. juli for at få dækket de arktiske vaders træk og tallene kan ses i
nedenstående skema. Bemærkelsesværdigt er det især, at Strandskaderne ser ud til at stige i antal efter
deres mangeårige nedtur. I år var der ikke mindre end fire dage med flere end 1.000 trækkende
Strandskader med maksimum 15/8, hvor 1.512 kunne noteres under trækfugletællingen.
2010
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G.snit

Strandskade

9710

13785

10911

12977

15495

10698

12387

13580

9025

16948

9859

14897

12522

St. Præstekr.

1111

1533

1003

996

644

1695

724

749

538

915

1486

1105

1041

Islandsk ryle

7413

5333

4045

4326

4306

4511

5482

5762

2573

7412

4565

4846

5047

Alm. Ryle

6300

6807

6751

5706

7559

5148

4931

11548

5965

4014

3629

7979

6361

L. kobbersn.

1610

1830

944

854

1155

1491

1173

2197

567

1926

1596

1908

1437

Strandhjejle

728

491

419

412

1115

435

487

305

218

478

429

624

511

Sandløber

2318

1412

1976

2059

1211

1718

2039

2541

1553

2809

3077

2964

2139

Stenvender

729

640

693

468

307

335

682

429

215

735

544

935

559

Stor Kobbersneppe er meget sjælden på Hukket, men Islandsk Stor Kobbersneppe optrådte i år med to
større flokke - hhv den 9/9 med 13 og 2/10 med 35. Sidstnævnte flok blev senere på dagen set trækkende
på Mandø.
Med 3.310 var også antallet af Rødstrubet Lom fint i år. Om efteråret ses ikke de kæmpestore dage som om
foråret, og maksimum blev på 378 den 13/9.
Også småfugletrækket var stort, og mest talrig var Bog/Kvækerfinke med i alt 174.309 noterede,
udtrækkende individer. De største dage var den 29/10 med 49.700 og den 26/9 med 39.510. Stær sprængte
også rammerne med i alt 70.193 observerede og højeste antal den 25/10 med 14.240.
Ud over de store antal var vi også begunstiget af mange spændende arter. Allerede i juli begyndte det med
Sort Glente den 20/7. Efteråret bød også på lidt havfugle – bl.a. 11 trækkende Stor Stormsvale den 23/9.
Den første Sodfarvede Skråpe dukkede op allerede 30/7 og bedste dag blev 23/9 med 4 sydtrækkende
individer. Også Almindelig Skråpe var med 4 mere talrig i år, og den 13/8 sås en Balearskråpe, hvilket kun
er 8. observation ved Blåvandshuk.
Med to observationer er den smukke Sabinemåge heldigvis ved at blive årlig igen.
Af mere usædvanlige arter sås bl.a. også Nøddekrige
den 4/9 og Hærfugl 20-21/9. Sidstnævnte sad på et
tidspunkt i en vindueskarm på fuglestationen og
pikkede edderkopper, og fløj faktisk også i nettet, men
røg ud igen med det samme. Pungmejse er også en
sjælden gæst på Hukket, men en blev registreret 26/9
da den blev hørt og helt sikkert bestemt via optagelse af
stemmen.
Hærfugl på besøg den 20. september. Foto: David Manstrup ©

Efterårets sjældneste observationer på Blåvandshuk var
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En del Spurvehøge drøner forbi Blåvandshuk om efteråret. Foto: David Manstrup ©

uden tvivl en Isabellastenpikker (14/11), som er 2. fund for Blåvand-området og 3. observation i Danmark,
samt Schwarz Løvsanger (18/10) som var 7. fund for Blåvand-området. Og så er det nok første gang
nogensinde, at der blev noteret flere Fuglekongesangere (3) end Hvidbrynede Løvsangere (2) på Hukket.
I uge 42 var der som nævnt igen felttræf i Blåvandområdet, hvilket som sædvanligt gav mange spændende
fugle - bl.a. Bairdsryle og 2 Bynkefugle af de østlige arter (Stejnegers eller Sibirisk). Derudover flere mulige
Tajgapibere og en mulig Østlig Gul Vipstjert på Skallingen. Stemmen af sidstnævnte er optaget og bliver den
godkendt, er det ny art for landet.
På Nyeng blev der foretaget nogle enkelte træktællinger, hvoraf bør nævnes den 18/10 med
Sang/Vindrossel 12.020 og Ringdrossel 42. Den 3/11 trak 36 Musvåger på 2 timer, hvilket er mange her i det
vestjyske.

Isabellastenpikker på Nordhukket. Foto: David Manstrup ©

Lille Fluesnapper i Mosen, 30. august. Foto: Sebastian T. Hansen ©

RINGMÆRKNING
Forårets ringmærkning sluttede på 1.902 fugle (1.867 i perioden – se nedenstående tabel), hvilket er 248
fugle over gennemsnittet for 1984-2020 som er på 1.654. Talrigeste art blev Rødhals med 367 hvilket er
næsthøjeste antal ringmærket på et forår - kun over gået af 2019 med 436. Forårsgennemsnittet er 159.
Med 120 ringmærkede Løvsangere ligger vi stadig godt under gennemsnittet på 240, hvorimod det er lige
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omvendt med Gransanger med 224 mod et gennemsnit på 127, så disse tal følger den generelle tendens,
der også ses andre steder.
Vi aflæste en af vores egne Gærdesangere, som er Danmarks ældste og blandt Europas ældste.
Gærdesangeren med ring nr. 9AL5854 blev ringmærket som 2K ved Blåvand Fuglestation den 4. maj 2014.
Fuglen blev aflæst ved fuglestationen den 22. maj og den 12. juni 2021. Den 22/5 er 7 år og 17 dage efter at
den blev ringmærket. Ved aflæsningen den 12/6 havde fuglen rugeplet. Da fuglen ved mærkningen var 2K
er den altså 8 år gammel, og de 12 gram har altså hver vinter – ind til videre i alt 7 gange - været i Østafrika.
Ifølge Danmarks Trækfugleatlas var den ældste, danske Gærdesanger 6 år og 1 måned. De to ældste
Gærdesangere fra Europa er iflg. EURING begge 7 år og 11 måneder. Fuglen er efter mærkningen i 2014
aflæst hvert år mellem 3/5 og 17/7. Antal årlige aflæsninger 2015 (2), 2016 (1), 2017 (1), 2018 (1), 2019 (2),
2020 (1) og 2021 (2). Derudover genfangede vi også en Gulbug, som vi ringmærkede i foråret 2015.
Vi fik desuden vores første udenlandske genfund af Vendehals. Fuglen blev ringmærket 20/4 og genfanget
7/5 ved Lista Fuglestation i Norge 298 km mod nord. Her holdt fuglen til i en længere periode.
Januar Februar Marts April Maj Juni

I alt

Januar Februar Marts April Maj Juni

I alt

Ringmærkning i efteråret startede 21. juli, men sæsonen blev ikke overvældende, da der overhovedet ikke
var tale om invasioner af nogen arter. Totalen endte på 2.991, hvor gennemsnittet ellers ligger på 3.785
ringmærkede fugle. Talrigeste arter blev Rødhals med 592, Solsort med 219 og meget overraskende
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Løvsanger med 176. Sidstnævnte overgår for første gang i mange år både Gransanger med 167 og
Fuglekonge med 143, og vi skal helt tilbage til 2002 for at finde et år med færre Fuglekonger.
Gennemsnittet for Fuglekonge er på hele 510.
Der blev sat to nye efterårsrekorder med henholdsvis Grønsisken og Kvækerfinke. Med 104 ringmærkede
Grønsiskener blev der for første gange ringmærket flere end 100 (gennemsnittet er på kun 17,6). Desuden
kvækerfinke med 141, hvor gennemsnittet er 21,2.
Men som sædvanlig ikke et efterår uden spændende fugle i nettene: Blåstjert 8/10, Sortstrubet Bynkefugl
6, Høgesanger 2, Nordsanger 28/7, Fuglekongesanger 2, Hvidbrynet Løvsanger 1, Sibirisk Gransanger 1,
Rødtoppet Fuglekonge 6 og Dværgværling 1.

Jonas ringmærker, 1. september. Foto: Sebastian T. Hansen ©

Blåstjert 1K, 8.10.2021. Foto: Jonas Pedersen ©

ØVRIGE BEGIVENHEDER
Trods Covid-19-situationen blev forårets arbejdsdag afviklet lørdag den 13. marts – med et begrænset antal
deltagere. Det lykkedes alligevel at få ryddet op, beskåret og kørt affald væk, og alle der bidrag takkes for
en heroisk indsats. I efteråret blev der denne gang ikke hold officiel arbejdsdag, men på grund af den gode
bemanding i hele perioden lykkedes det at få forefaldende ting lavet hen ad vejen.
Næste arbejdsdag/-weekend er i øvrigt planlagt til lørdag/søndag den 12./13. marts 2022. Der er fokus på
lørdag, hvor vi håber at klare det meste. Alle med lyst til at give en hånd med er velkomne. Der bydes under
vejs på kaffe/the/kage og frokost.
I foråret fik personalet den glimrende idé, at de ville invitere til et ’inter-skandinavisk birdrace’ for
fuglestationer i Danmark, Norge og Sverige. Det skete i anledning af Den Internationale Trækfugledag
(World Migratory Bird Day) lørdag den 8. maj. Der var god tilslutning, og hele seks andre stationer meldte
sig. Vinderen blev – ikke uventet – Ottenby Fuglestation i Sverige, men Blåvand fik en flot 3. plads! De
deltagende fuglestationer scorede således: Ottenby (150 arter), Skagen (128 arter), Blåvand (122 arter),
Landsort (121 arter), Falsterbo (111 arter), Utsira (75 arter) og Christiansø (60 arter).
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I begyndelsen af maj lagde omkring 15 par
Dværgterner op til at yngle på Blåvandshuk
ikke langt nord for Pælerækken, og da de
tydeligt viste hvor de ville slå sig ned, satte
personalet en ’markeringsindhegning’ med
tilhørende skilte op om kerneområdet. Det
skete den 21/5 og igen som et led i
Nationalpark Vadehavets Kystfugleprojekt.
Desværre kneb det gentagne gange med at få
strandens gæster til at respektere hegningen,
og der kom ingen Dværgterne-unger på
vingerne i år. Derfor er det nu aftalt med
Team Blåvand, Birdrace 8. maj. Foto: Bent Jakobsen ©
nationalparken og Forsvaret, at der til næste år
sættes et strømførende og ræve-/hundesikkert hegn op om området, så de små terner forhåbentligt får
noget ud af deres mange anstrengelser!
Samuel byggede i foråret en kasse til at lyse natsværmere ind med, hvilket var noget helt nyt i
fuglestationens regi. Det var fantastisk, at se især de store natsværmere sidde på æggebakkerne i kassen!
Samlet set var der rigtigt mange, og alle blev bestemt og noteret med art og antal. Merit Lenk er i øjeblikket
ved at indtaste alle natsværmerobservationer henover foråret/sommeren 2021 i Naturbasen.

Den hjemmelavede sværmer-lys-fælde. Foto: Samuel Perfect ©

Lille Vinsværmer, Ligustersværmer og Poppelsværmer Foto: S Perfect ©

Strandskadens Dag den 1. august blev en stor succes. Vi havde igen lånt informationstraileren fra
Nationalpark Vadehavet, som stod på vores P-plads. Ca. 100 mennesker besøgte os på fuglestationen, hvor
vi kunne fortælle om Strandskadens træk, Vadehavets betydning og fremvise ringmærkning. Vores folk på
stranden havde også rimeligt travlt med 25-30 besøgende, som alle fik set trækkende Strandskader, idet
1.092 passerede Blåvandshuk denne søndag.
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Samuel fortæller. Strandskadens Dag 1. august. Foto: John Frikke ©

14. oktober var ’Fugle for alle’ på besøg Foto: Simon Christiansen©

I ringmærkningen fik alle besøgende set fugle i hånden og fremvist hvordan ringmærkning foregår. To så
spændende arter som Vendehals og Rødrygget tornskade kunne fremvises og det vækker jo altid glæde. Vi
er overbeviste om at de besøgende gik fra fuglestationen med en god oplevelse rigere. En stor tak til vores
personale og frivillige hjælpere for at gøre dagen så god og spændende for vores gæster.
Den 21. August og 19. oktober havde vi formnemt besøg af Mads Oddershede fra DOF og en lille gruppe
børn (og deres forældre) fra Ørneklubben. Jonas tog sig pænt af dem, og de fik en ringmærkningstur med
gode oplevelser og forklaringer på, hvad det hele går ud på. Børnene var meget begejstrede og forlod
Blåvand med fine oplevelser i rygsækken. Men også projektet ’Fugle for alle’ kom forbi tre gange i løbet af
efteråret (6/9, 30/9 og 14/10) med et hold kursister, som sugede til sig om fugletræk og meget andet.
Den 18. september havde Blåvand Fuglestation sammen med Nationalpark Vadehavet besøg af et lille hold
fra estisk national-TV, der filmede en række naturprogrammer i Danmark, hvoraf et selvfølgelig skulle
handle om Vadehavet og de mange trækfugle ved Blåvandshuk. Bent Jakobsen, Xenia Salomonsen og John
Frikke tegnede og fortalte, og de tre TV-folk fra Estland fik mange gode ting ’i kassen’.
I dagene 25. – 27. september var Blåvandgruppen på studietur til Helgoland for at mødes med folkene på
Vogelwarte Helgoland og se på deres helt enestående arbejde og faciliteter på klippeknolden der ude i
Tyske Bugt. Fuglestationens leder (Jochen Dierschke) og chef-ringmærker (Klaus Müller) tog rigtig godt i
mod os, og da vi var heldige med et stort fald af trækkende småfugle (især rødhalse, sangdrosler, engpibere
og bogfinker), så var vi med på nogle meget interessante ringmærkningsrunder i stationens historiske have.
Her er der fanget fugle til ringmærkning i over 100 år, og de tre store Helgolandsruser fanger tusinder af
fugle om året. Det var et særdeles godt besøg, og der blev hentet mange gode tips hjem til Blåvand.
Euro BirdWatch Day 2021 blev i år afholdt lørdag den 2. oktober. Det var en rigtig fin dag på stationen og på
observationsposten ude i klitterne, og op mod 50 gæster fik sig nogle gode oplevelser med fugletrækket
ved Danmarks vestligste punkt. Skagen og
Gedser deltog også, og DOF’s tre AFuglestationer repræsenterede således Danmark
i dette fælles, europæiske arrangement.

Jonas og Sebastian undergolder DOF Ung om livet på fuglestationen.

I uge 42 var der som nævnt atter Felttræf i
Blåvand-området, og det betød masser af gode
fugleoplevelser og masser af gode gensyn med
fuglefaglige venner fra nær og fjern. Som noget
særligt var en samlet DOF Ung-lejr med 26
deltagere en del af træffet, og i den anledning
inviterede Blåvand Fuglestation sig selv hen til
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Blåvandgård den 20. oktober om
aftenen, hvor de skønne unge
mennesker oven på de medbragte
pizza’er fik fortællingen om DOF’s
ældste og mest kendte fuglestation.
Det skete ved at Bent, John og Svend
Aage fortalte om stationens historie
og om den lange tidsserie med
indsamling af data, som kendetegner
Blåvand Fuglestation, men også ved
at ’de gamle’ fortalte anekdoter om
de mange fugleentusiaster, som har
brugt en del af deres liv i huset. Men
for også at gøre fortællingen mere
nærværende for de unge DOF’ere, så
Merit og Taïma – sand fugleglæde! 6. juni 2021. Foto: Samuel Perfect ©
gav Jonas og Sebastian som afrunding
på aftenen deres gode bud på, hvorfor de helt aktuelt havde valgt at tage et efterår i fuglenes tjeneste og
hvad det havde betydet for deres fugleinteresse.
Den 30. – 31. oktober havde DOF’s Fuglestationsudvalg dets efterårsmøde på stationen, og der blev ’birdet’
og hygget lidt ekstra denne weekend.
Sven Bødker takkes atter for at donere nye og meget vigtige bøger til Blåvand Fuglestations bibliotek, som
efterhånden er ret så imponerende. Tusinde tak, Sven!
Allerede nu i januar 2022 sker der igen noget positivt på Blåvand Fuglestation, for i et samarbejde med
Varde Kommune og Blåvand Fuglestations Venner er det nemlig lykkedes at få økonomi til at skifte det
efterhånden udtjente og aldrende køkken på stationen. Det sker i løbet af uge 3 og 4. Mange tak for det!
INFO fra 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 John Frikke og Bent Jakobsen.
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

Blåvand Fuglestations Venner støtter op om Blåvand Fuglestation, og du kan melde dig ind ved at indbetale mindst
200 kr. til Reg. 7700 – Kontonr. 14 65 442. Husk at angive navn og mailadresse ved indbetalingen.
Følg også med på Blåvand Fuglestations hjemmeside med de daglige opdateringer af bloggen:
www.blåvandfuglestation.dk

Og på Facebook: https://www.facebook.com/Blåvand-Fuglestation

Blåvand Fuglestation – mere end 50 år i fuglenes tjeneste…
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