Blåvand Fuglestation
Dansk Ornitologisk Forening
Fyrvej 81
6857 Blåvand

Den 15. juli 2022

INFO

FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 20

JANUAR – JULI 2022
ET GODT FORÅR
Endnu et forår var vi så heldige at have fuld dækning på både observationer og ringmærkning. Allerede i
vinter (17. januar til 1. februar) var Merit Lenk på stationen, hvor hun hjalp med lidt ringmærkning, tælling
og prøvede lidt fangst af natsværmere, som ikke gav noget.
Fra 1. marts og hele foråret havde vi Mikkel Bello som observatør, og Menno den Uijl var på intership fra
HAS University i delstaten Limburg i Nederlandene. Udover at hjælpe med ringmærkning og observationer,
så kiggede han nærmere på de trækkende småfugles fuglenes ankomst og klimaforandringer ved hjælp af
ringmærkningsdata. I starten af marts havde vi desuden Timmy Micallef, som normalt slår sine folder i
Falsterbo, til at ringmærke og som hjælper Leona Gottschalkson fra Tyskland. Morten Jenrich Hansen
beærede os igen med sin hjælp 23. marts til 5. april og igen fra 28. maj til 8. juni. I sidstnævnte periode
hjalp han bl.a. med prøvetagning til København Universitets undersøgelser af forekomsten af West Nile
Virus i Afrika-trækkere. Maciej Wozniak og Agata Balicka fra Polen besøgte os 20. april – 12. maj, hvor de
hjalp med ringmærkningen inden de skulle videre til Ottenby Fågelstation på Øland.
Derudover takkes David Manstrup, Henrik Bøhmer med hjælp til observationer, Sven Dall med
observationer og praktisk arbejde og Xenia Salomonsen for hjælp med ringmærkning. Bjørn Frikke har
været på besøg adskillige gange og har hjulpet med observationer og praktisk arbejde.
Alle skal have en kæmpe stor tak for indsatsen.

Mikkel Bello observerer - Foto: Henrik Böhmer ©

1

Merit har i løbet af vinteren indtastet alle vores observationer af natsværmere, som blev registreret i
forbindelse med fangsterne sidste år. Det blev til i alt 3.123 observationer af 393 arter. Et fantastisk stykke
arbejde og stor tak til Merit!
Til varetagelse af driften af Blåvand Fuglestation, er det fortsat Bent Jakobsen (daglig leder), Svend Aage
Clausen og John Frikke, der trækker læsset. Den såkaldte ’Blåvandgruppe’ holder regelmæssigt møder,
skaber kontakter, laver informationsmaterialer m.v., 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!

OBSERVATIONER AF FUGLE FRA 1. JANUAR – 31. MAJ
Med de standardiserede optællinger i
løbet af foråret blev det til rigtig mange
observationer.
Ikke mindst er der for foråret indtastet i
alt 17.248 Rødstrubet Lom. Trækbevægelserne til og med marts er uden tvivl lokale
bevægelser, men trods dette blev der 3/3
talt hele 907 individer. Højeste antal på
det direkte træk var 1/5 med 957. Det
blev også til imponerende 6 Islommer og 2
Hvidnæbbet Lom. En Gråmåge sås enkelte
gange, ligesom en rastede på Grønningen i
en periode. Måske samme fugl.

Havobs 23. maj - Foto: Sven Dall ©

Den 13/3 var en stor trækdag med det specielle fænomen ved Blåvand med sydtrækkende fugle om foråret.
Denne dag sås Krikand 1.313, Islandsk Ryle 351, Almindelig Ryle 505 og Lille Kobbersneppe 612. I det tidlige
forår sås også Amerikansk Sortand 24/3 og 5/4 og Sorthalset Lappedykker, som er en sjælden gæst ved
Blåvands Huk, 7/4. En Sølvhejre trak nord 24/3. I april sås også en Middelhavssølvmåge.
Den første Fjordterne dukkede op rekord tidligt 6/4 og som sædvanlig sås mange nordtrækkende i perioden
derefter. Højeste antal var 1.924 trækkende 10/5. Og så er det specielt, at Rovterne nu er blevet årlig og i
foråret sås 3 stykker.
I begyndelsen af maj trækker de Islandske Ryler, som yngler på Grønland af sted fra Vadehavet. Dette
særlige fænomen oplever vi ved de rette vejrforhold nogle gange ved Blåvand. Normalt har fuglene taget så
stor højde, når de passerer Hukket mod nordvest, at det ikke er muligt at se dem, men i år sås nogle enkelte
flokke. Således blev der den 9/5 observeret 6.815 - med største flok på minimum 3.500 med direkte kurs
mod Grønland.
Forårstrækkende kjover bliver mere og mere talrige, og er
snart på højde med det efterhånden skuffende
efterårstræk. I alt blev de til 46 Almindelige Kjover med
første iagttagelse 3/4. Derudover Mellemkjove 4 og
Storkjove 5.

Turteldue 30. maj - Foto: Mikkel Bello ©

Andre spændende observationer var Sodfarvet Skråpe,
Aftenfalk, Turteldue, Biæder, Gulhovedet Gul Vipstjert,
Lille Fluesnapper - og en sandsynlig Sortbrynet Albatros.
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Desuden gjorde vore ringmærkere store øjne, da de 11/3 pludselig så en Serval vandre rundt i haven.
Servalen er en stor kat som normalt lever i Afrika, men denne var så sluppet ud fra Blåvand Zoo!

NY ART FOR LANDET

Makisanger 15. maj – ny art for Danmark - Foto: Maria Rasmussen ©

Under en gåtur i ”Mosen” nord for Blåvandshuk Fyr 15/5 fandt Bent Jakobsen en Hvidskægget Sanger.
Arten er nu delt op i tre arter, hvorfor det var usikkert, hvilken det var. Èn af forskellene er stemmen, og da
den efter nogen tid blev hørt, kunne den bestemmes til Makisanger, som var ny art for landet. Fuglen blev
meldt ud, og mange fuglekiggere nåede at se fuglen, da den blev på samme sted hele dagen og var meget
medgørlig og nem at se.

RINGMÆRKNING
I foråret 2022 blev der ringmærket i hele standard-perioden 15. marts til 15. juni. Det blev dog ikke til de
store overskrifter, og den samlede forårsringmærkning beskrives mere i detaljer i næste INFO-brev.
Der blev frem til 31/5 ringmærket 1.615 fugle - fordelt med 2 i januar, 496 i marts, 512 i april og 605 i maj.
Med juni kom tallet op på godt 2.000 ringmærkede fugle.
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Vendehals ser ud til at være oppe på niveau med 1980erne med 10 ringmærkede. Tre Tyrkerduer er det
højeste antal på et forår.
Talrigeste mærkede arter var Gransanger med 227, Gråsisken med 160 og Løvsanger med 156.
Af lidt mere specielle arter blev der ringmærket Ringdrossel, Sydlig Nattergal og Lille Fluesnapper. En
Halemejse ringmærket 4/3 er kun den anden ’forårsfugl’ i perioden 1984 - 2022.
Indtil 31/5 var der helt usædvanligt ikke registreret Karmindompap ved fuglestationen.

Lille fluesnapper 11. maj – Foto: Mikkel Bello ©

Menno van Uijl ringmærker – Foto: John Frikke ©

ØVRIGE BEGIVENHEDER
Den 13/3 havde vi arbejdsdag og sæsonklargøring hvor Blåvandrusen blev repareret, havedammen renset
op, buskadser blev klippet, maskiner opstartet, affald indsamlet m.m. En stor tak til alle de som hjalp på
arbejdsdagen: Henrik Brandt, Bo Christiansen, Henrik Callesen, Ina og Torben, Timmy Micallef og Milla,
Leona Gottschalkson, Menno Den Uijl, Mikkel Bello, Bent Jakobsen, John Frikke, Bjørn Frikke og Svend Aage
Clausen.
Sven Bødker forærede igen her i foråret litteratur til stationen, men også en rigtig flot akvarel (af
trækkende Strandskader) malet af Jon Fjeldså, skal han have en stor tak for. Morten Jenrich Hansen
donerede et pænt beløb til stationen, hvilket vi også siger mange tak for.
Køkkenet på fuglestationen blev sat op i 1987, så et nyt var hårdt tiltrængt. I januar og februar fik vi derfor
opsat et helt nyt, flot køkken med ny vaskemaskine med indbygget tørretumbler. Samtidig fik vi ryddet op i
kælderen. Der blev lagt mange timer, drukket meget kaffe og spist meget kage af især Jørgen Grønne,
Svend Aage Clausen og Bent Jakobsen, og Varde Kommune takkes for finansieringen af køkkenet ligesom
Blåvand Fuglestations Venner takkes for den nye vaskemaskine.
Den 2/5 opsatte vi det nye, rævesikre kystfuglehegn nord for pælerækken, så det var klar til de
Dværgterner, som hvert år forsøger at yngle på Hukket. Allerede da vi satte hegnet op, var der Dværgterner
i området og indtil nu, ser det ud til at være en succes. Nationalpark Vadehavet, som har finansieret hegnet

Fortjent frokost – arbejdsdagen 13. marts - Foto: Mikkel Bello ©

Strandgæster læser om kystfuglene - Foto: John Frikke ©
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og Oksbøllejren, som har givet tilladelse til at opsætte det, takkes mange gange for samarbejdet.
Afprøvningen af det såkaldte rævesikre, strømførende hegn har været en stor succes for de sjældne
ynglefugle, men har også vist, at man godt kan kombinere hyppig og tæt trafik af strandgæster med en lille,
beskyttet zone, som er forbeholdt de sårbare, jordrugende terner og præstekraver.
Den 1/5 havde vi sammen med Zoologisk Museum åbent hus i ringmærkningen, og her havde vi besøg af 25
personer, som alle fik set fugle i hånden og fik fortalt om ringmærkning og formålet med det.
Seneste nyt er, at der er indkøbt en ny sending Blåvand-T-shirts, som kan erhverves på stationen. Salget
understøtter arbejdet ved og med Blåvand Fuglestation.

Der formidles ringmærkning den 1. maj – Foto: John Frikke ©

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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