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Blåvand Fuglestation 
Dansk Ornitologisk Forening 
Fyrvej 81 
6857 Blåvand   
 

 

                                                                  Den 1. maj 2019 

 

NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 13 
 
JANUAR – APRIL 2019                                                          
 

VEJRFORHOLD 

Vinteren var usædvanlig mild, og januar og februar var præget af høje temperaturer. Temperaturerne i 

vores område nåede et maksimum på 8,7oC i januar og 13,1oC i februar. Lavest var på henholdsvis -7,2 og -

3,1oC og midlerne blev på 2,4 og 4,4oC. Januar var forholdsvis tør med 55,6 mm mod normal 75,7 mm, mens 

februar var meget nær middel med 50,3 mm. Vindene kom hovedsageligt fra vest og sydvest, og det var 

generelt set blæsende. Antallet af solskinstimer var noget over normalen.   

Marts var blæsende og temmelig regnfuld. Temperaturmæssigt blev det til en top på 13,1oC, en middel på 

4,4oC og en laveste på -3,1oC. Det er gennemsnitligt lidt over normalen. Til gengæld regnede det meget, og 

der faldt godt 115 mm på vore kanter mod i gennemsnit 46 mm i marts i årene 2006-2015, ligesom vinden 

generelt set var stærk med 7 m/s i middel og højeste 10 min. middel på 21,6 m/s. 

April var generelt set præget af godt vejr med en højeste temperatur på 21,2oC og lavest på -4,3oC. Med 

hensyn til nedbør og vind lå april noget under normalen med bare godt 10 mm og en middelvind på 4 m/s, 

mens antallet af solskinstimer var højere end normalt.   

FOLK PÅ FUGLESTATIONEN 

Der blev gjort spredte 

observationer af forskellige 

observatører i tiden frem til 

den 1. marts, hvor vi kunne 

tage i mod maltesiske Tim 

Micallef som den første af 

forårets ringmærkere. Tim er 

et stærkt kort, som bl.a. har 

ringmærket på Falsterbo 

Fuglestation i flere sæsoner. 

Han faldt hurtigt til og 

fungerede godt – men 

oplevede desværre en noget 

’urolig marts’ med en del 

vind og nedbør, som drillede 

fuglefangsten. Han drog dog 
Aftenstemning på Blåvandshuk. Foto: Tim Micallef © 



  2 

glad og tilfreds videre mod Long Point Bird Observatory i Canada kort tid efter 1. april, hvor foråret anden 

ringmærker stemplede ind. Det var ingen ringere end Morten Jenrich Hansen, som bliver helt frem til 

afslutningen af ringmærkningssæsonen medio juni. 

Ud over det faste personale lagde en hel del mennesker vejen forbi Blåvand Fuglestation i perioden. David 

Manstrup og Xenia Salomonsen var de to hyppigste gæster, men også Susanne Primdahl brugte nogen tid 

på stationen. David takkes for en del ’morgenobser’ af trækfuglene ved Blåvandshuk, mens Xenia fortsat 

har gang i hendes uddannelse som ringmærker ved at være føl hos både Tim og Morten. 

Er der blandt nyhedsbrevets læsere – eller disses bekendte - i øvrigt nogen, som kunne tænke sig en 

spændende tjans på Blåvand Fuglestation som ringmærker eller observatør til efteråret, så giv endelig lyd 

fra jer. Vi ser gerne at unge mennesker kommer og arbejder på stationen, men en senior eller to med stor 

erfaring kan såmænd også godt bruges! Det er vigtigt at vi bevarer kontinuiteten. 

OBSERVATIONER AF TRÆKFUGLE 

Om foråret foretages der som bekendt ikke standardiserede observationer af fugletrækket ved 

Blåvandshuk, men det lykkedes alligevel at få pænt mange observationstimer ’i bogen’ – takket være bl.a. 

David Manstrups, Henrik Böhmers og Bent Jakobsens indsats. Vejret drillede noget i marts, men til gengæld 

var april domineret af godt vejr og østlige vinde. Hermed et lille sammendrag af de mere specielle 

observationer: 

Trækket af Rødstrubet lom begyndte så småt i starten af marts, og i april var der flere gode dage – bl.a. 2/4 

med 103, 8/4 med 238, 25/4 med 144 og den 28/4 med hele 875. Den 9/2 blev der også set 1 Islom i 

vinterdragt, som trak mod syd. 

Amerikansk sortand blev blot set på Hukket en enkelt gang i perioden med 1 han den 5/1, men længere 

sydpå ved Blåvand Strand og Hvidbjerg blev arten observeret flere gange. 

Tim Micallef med Fuglekonge. Foto: John Frikke © 
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Hvidbrystet præstekrave ses kun sjældent i Blåvand, men den 16/4 aflagde den et kortvarigt besøg. 

Dværgmågetrækket begyndte sidst i april og hele 74 trak den 24/4 og 60 den 25/4. Sorthovedet måge set 

med 1 2K den 24/4 og Gråmåge blev observeret den 5/1, 6/1, 7/1, 10/1 og 15/1. En enkelt adult 

Middelhavssølvmåge sås den 7/2 og forårets første Sildemåge kunne noteres allerede den 7/2. 

Rovfugle var der ikke mange af i det tidlige forår, men der kunne noteres Havørn på observationsposten 

den 23/2, 28/2, 6/4, 8/4 og 24/4. Desuden 1 trækkende Lærkefalk den 24/4. 

Periodens største sjældenhed blev set i form af en Rødrygget svale, som den 24/4 rastede kortvarigt 

omkring fyret.  

Sortstrubet bynkefugl blev set regelmæssigt i området allerede fra den 17/2, og 1 Sydlig nattergal sang i 

Fyrhaven den 30/4 om morgenen. Ringdrossel blev kun noteret med en enkelt han den 13/4. 

Rødtoppet fuglekonge bliver mere og mere talrig på træk ved Blåvandshuk, og i perioden kunne noteres 

følgende: 2 den 20/3, 2 den 21/3, 2 den 23/3, 1 den 28/3, 2 den 30/3, 1 den 5/4, 1 den 6/4 og 1 den 28/4. 

Gulirisk gæstede området ved Blåvand Fuglestation den 24/4, den 25/4 og 1 den 28/4. 

 

RINGMÆRKNING 

Ringmærkningen i de første måneder af sæsonen har været i særklasse. Indtil 1. maj er der ringmærket i alt 

1.826 fugle med 9 i februar, 304 i marts og 1.513 i april. 

Rødtoppet fuglekonge. Foto: Tim Micallef © 



  4 

Især april slår alle rekorder, da den 

tidligere aprilrekord blev begået helt 

tilbage i 2008 med 1.285 fugle. Det gode 

resultat skyldes uden tvivl det rigtigt 

gode ringmærkningsvejr med østlige 

vinde i det meste af måneden. Allerede 

nu er der ringmærket flere fugle end 

gennemsnittet for forårene samlet set. 

For fire arter er der sat nye forårs-

rekorder. Det gælder (med tidligere 

rekord og årstal i parentes): Gærde-

smutte 106 (64 i 2018), Rødhals 409 

(330 i 2008), Fuglekonge 305 (193 i 1989) og Rødtoppet Fuglekonge 14 (10 i 2008). Disse rekorder kan have 

deres oprindelse i den meget milde vinter, da hårde vintre ofte giver stor dødelighed blandt disse arter. Og 

så skal det nævnes, at der i perioden er ringmærket ud over de fem standardtimer på rigtigt mange dage.  

Allerede den 7/4 indtraf en rigtig stor mærkedag med i alt 238 fugle, hvor Rødhals 93, Fuglekonge 58 og 

Gransanger 51 var de dominerende. Det er den fjerdehøjeste ringmærkningsdag om foråret nogensinde. 

Af mere spændende fugle ud over de mange Rødtoppet Fuglekonge blev der ringmærket Fyrremejse den 

2/4, Sydlig Blåhals den 4/4 og Vendehals den 20/4. 

Som ringmærker er det altid spændende, at stå med en allerede ringmærket fugl i hånden. Af mere 

interessante aflæsninger af egne, ringmærkede fugle kan især nævnes en Korttået træløber fanget den 

30/3, som var mærket i april 2017. Derudover også en Gærdesanger fanget den 27/4 og mærket i maj 2015 

– altså minimum 5 år gammel. Blandt genfangsterne var der også en Jernspurv fra 2014 og en Stær fra 

2016. 

Der blev fanget fire fugle med udenlandske ringe. En Fuglekonge med finsk ring, en Løvsanger med norsk 

ring, en Jernspurv med belgisk ring og en Gransanger med tysk ring. I skrivende stund er der indløbet 

melding om, at Løvsangeren fanget den 20/4 blev ringmærket i Hordaland i Norge den 28/7 i 2017 – altså 

for 1 år og 8 måneder siden og 971 km mod nord. 

Fuglekongen, som var en hun, blev også fanget 

den 20/4. Den var ringmærket den 3/10 i 2018 i 

Jurmo i Finland – svarende til 6 måneder 

tidligere og 931 km væk. Den vejede 5,8 gram 

og havde en fedtscore på 6, hvilket vil sige, at 

den var godt polstret til den videre rejse på 

minimum 1.000 km tilbage til Finland. 

ANKOMSTDATOER FOR NOGLE ARTER 

Om foråret er det altid spændende for både 

observatører og ringmærkere at registrere, 

hvornår de første observationer gøres af de 

forskellige trækfugle. For de fleste er det i kraft 

af, at en række arter er klare forårsbebudere, 

men i forhold til en faglig indgangsvinkel - og 
Sydlig blåhals. Foto: Morten J. Hansen © 

Gærdesmutte ved Vesterled. Foto: John Frikke © 
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især set i lyset af det foranderlige klima - er det også spændende at erfare, om arter har ændret 

ankomsttidspunkter. 

For at tjekke om den milde vinter og det forholdsvist varme forår har haft en indflydelse på hvornår de 

første observationer er gjort af nogle af de almindelige trækfugle ved Blåvandshuk, bringes hermed en 

oversigt med en sammenligning med de gennemsnitlige forhold i perioden 1984 – 2012. Nogle arter er 

observeret senere i 2019 i forhold til gennemsnittet, men de fleste blev set tidligere. Det gælder bl.a. arter 

som Gøg, Vendehals, Landsvale, Bysvale, Rødstjert og Munk. Særligt overraskende var det, at den første 

Havesanger allerede blev ringmærket den 27/4.   

 
Art / Første observation 
 

 
2019 

 

 
Middel 1984 - 2012 

Stor Præstekrave 23/2 26/2 

Splitterne 3/4 21/3 

Havterne 18/4 8/4 

Dværgterne 17/4 22/4 

Gøg 26/4 5/5 

Vendehals 20/4 25/4 

Landsvale 12/4 16/4 

Bysvale 24/4 30/4 

Skovpiber 21/4 20/4 

Hvid Vipstjert 10/3 12/3 

Rødstjert 17/4 23/4 

Stenpikker 6/4 30/3 

Gærdesanger 22/4 23/4 

Tornsanger 26/4 30/4 

Havesanger 27/4 8/5 

Munk 23/3 14/4 

Gransanger 17/3 23/3 

Løvsanger 19/4 17/4 

Broget Fluesnapper 24/4 28/4 

Tornirisk 19/3 19/3 
   

ØVRIGE BEGIVENHEDER 

Blåvandgruppen 

Styregruppen for Blåvand Fuglestation – Blåvandgruppen - består af Bent Jakobsen, Svend Aage Clausen, 

Henrik Böhmer og John Frikke og holder regelmæssigt møder, og som udgangspunkt 4-6 gange om året. Her 

bliver drøftet alt muligt vedrørende fuglstationens drift og udvikling, ligesom det også er i regi af 

Blåvandgruppen, at kontakterne til vore omgivelser skabes og opretholdes. Som en særlig ting i perioden er 

der arbejdet med en større ansøgning om at få del i den såkaldte ’lokalafdelingspulje’ udloddet af 

Friluftsrådet. Desværre blev første del af puljen hurtigt opbrugt, men der kommer en ny runde og vi er nu 

klar med en ansøgning om tilskud til bl.a. plancheudstillinger om fuglestationen og fugletræk, bedre 

skiltning, kikkerter og teleskoper samt en tysk og en engelsk udgave af vores nye folder. 

  

En betydningsfuld aktivitet for Blåvandgruppen er at planlægge feltsæsonerne og skaffe personale til at 

dække arbejdsprogrammet med ringmærkning om foråret samt observation af trækfugle og ringmærkning 

om efteråret.  For forårets vedkommende var det således meget tilfredsstillende, at der allerede tidligt var 
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to kandidater, som meldte sig – og at de oven i købet kunne supplere hinanden tidsmæssigt. Således kunne 

vi byde velkommen til Tim Micallef i marts og Morten Jenrich Hansen i april. Sidstnævnte bliver til 

udgangen af sæsonen i midten af juni.  

Arbejdsdag og rydning af træer i marts 

Den 10. marts blev der holdt forårs-arbejdsdag, og der var atter god tilslutning til dette vigtige 

arrangement. Der blev fra dagens start holdt ’pow-wow’ om opgaverne, og små hold blev etableret til 

løsningen af de mange gøremål af forskellig størrelse. Og så blev der ellers gået til vaflerne i nogle timer 

med rydning af opvækst ved netlinjerne, klargøring af Blåvandrusen, rengøring og oprydning i 

ringmærkningsrummene, opsætning af skærme til formidling og meget andet. Det hele sluttede med en 

yderst hyggelig frokost. Tak for indsatsen! 

 

Senere i marts måned tog Varde Kommune 

fat i at få ryddet de buske og træer, som 

gennem årtier var vokset op på østsiden af 

Fyrhave-grunden ved fyret. Det skete på 

opfordring fra Blåvand Fuglestation, og 

formålet var at få genskabt nogle mere 

lysåbne forhold – ligesom man har gjort det 

med projektet vedrørende fjernelse af 

hybenroserne (Rosa rogusa) i området syd og 

vest for fyret. Fjernelsen af bevoksningen har 

på denne måde givet Fyrhaven mere karakter 

af at være ’en ø’ i landskabet med stor 

tiltrækningskraft på rastende småfugle i 

Arbejdsholdet den 10. marts. Foto: John Frikke © 

Velfortjent frokost. Foto: Bjørn Frikke © 
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området. Det fremmer mulighederne for at fange og ringmærke dem, og så har vi som tillægsgevinst fået 

udsigten til Blåvandshuk Fyr tilbage! 

 

Andre nyheder 

I forbindelse med arbejdsdagen den 10. marts afholdtes også en lille højtidelighed i anledning af, at 

formanden for Blåvand Fuglestations Venner, Jørgen Grønne, officielt kunne overdrage den nye ruse til 

Blåvand Fuglestation. Blåvandrusen blev indviet med manér og der blev holdt tale og drukket ’boblevand’.  

 

Samme dag kunne to nye køleskabe også installeres i køkkenet på fuglestationen. De gamle var noget 

udslidte, så personalet tog rigtig godt imod de nye ’madcontainere’. Endnu en donation fra 

venneforeningen. Tak for det! 

 

Den 16. – 17. marts blev der holdt møde i DOF’s Fuglestationsudvalg i Skagen og endnu en gang var der en 

lang række punkter på dagsordenen, som drejer sig om aktiviteter på de enkelte fuglstationer – Skagen, 

Gedser og Blåvand. Der blev bl.a. arbejdet videre med en fælles handleplan for de tre stationer (med afsæt 

i den vedtagne fuglestationsstrategi) og med planlægningen af flere kurser i 2019, herunder et 

trækfugletællekursus på Blåvand Fuglestation den 16. – 18. august 2019. 

Før og efter. Foto: John Frikke © 

Der arbejdes med fuglene i ringmærkningsrummet i Fyrhaven. Foto: John Frikke © 
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BLÅVAND FUGLESTATIONS VENNER 

Blåvand Fuglestations Venner er en venne- og støtteforening, som har til formål at understøtte arbejdet 

ved Blåvand Fuglestation med såvel praktisk som økonomisk bistand. Det er håbet, at venneforeningen 

med tiden får mange medlemmer, som gerne vil bidrage til at opfylde disse formål, og at der med tiden 

opstår en stærk gruppe af frivillige, som kan tage del i de mange praktiske opgaver, der er i forbindelse med 

det daglige vedligehold, det faglige arbejde og de særlige arrangementer.  

Hvis du vil være medlem af Blåvand Fuglestations Venner og støtte op om sagen, kan du indbetale mindst 

200 kr. til Reg. 7700 – Kontonummer 14 65 442. Husk at angive navn og mailadresse ved indbetalingen. 

Og husk, at du også kan orientere dig om aktiviteterne ved Blåvand Fuglestation på hjemmesiden 

www.blåvandfuglestation.dk. Her kan du bl.a. læse Blåvands-bloggen, som dagligt opdateres og som giver 

et overblik over observationer, fangster, gæster og andre hændelser omkring Danmarks vestligste punkt. 

  

Nyhedsbrevet for 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 

Føl også med på Blåvand Fuglestations hjemmeside med de daglige opdateringer af bloggen: 

www.blåvandfuglestation.dk 

                                                                        

Blåvand Fuglestation – mere end 50 år i fuglenes tjeneste…                                                                           

Rødrygget svale, 24. april 2019. Foto: Morten Jenrich Hansen © 

http://www.blåvandfuglestation.dk/
mailto:blf.nyhedsbrev@gmail.com
http://www.blåvandfuglestation.dk/

