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Af Henrik Knudsen
Som noget nyt vil vi prøve at sende et nyhedsbrev ud til alle venner af Blåvand Fuglestation. Nyhedsbre‐
vet giver et overblik over, hvad der er sket de seneste to måneder på fuglefronten/aktiviteter ved fugle‐
stationen. I dette tilfælde dækker det sæsonstarten fra 1. marts til 30. apUUril 2015.
Marts var en rigtig god måned for ringmærkningen. Vejret var rigtig godt og der var ikke så mange blæ‐
sende dage, hvilket betød, der kunne ringmærkes godt igennem det meste af denne tidlige forårsmåned.
Samlet blev der mærket 450 fugle fordelt på 22 arter samt én underart.
I Gennemsnit er der i marts i perioden 2010‐2014
mærket 207 fugle, hvilket gør marts 2015 til en af de
rigtig gode. I forhold til den samlede forårsring‐
mærkning 1984‐2015, er det den 5. bedste marts
nogensinde. Den bedste marts var i 2007 med 497
mærkede fugle, så der var ikke langt til rekorden.
De 5 mest almindelige arter var: Solsort 187, Jern‐
spurv 57, Fuglekonge 55, Rødhals 38 og Gransanger
19. Mest udsædvanlige art blev stationens anden
ringmærkede Fyrremejse om foråret. Det var faktisk andet år i streg med denne art, og noget kunne tyde
på, at vi kan forvente os flere i fremtiden. Især da arten sandsynligvis nu yngler ude på Grønningen og i
flere år har optrådt i fugtige krat ved Ho Bugt. Derudover fik vi anden fund af Sibirisk Gransanger, som
tidligere kun var blevet ringmærket i 2008.
På Sydhukket blev der mange morgner gennemført
observationer af havtrækket. Om foråret er det ikke
en del af det faste arbejde, så derfor bliver der nor‐
malt kun gennemført nogle timers observation, hvis
der er tid og overskud til det. Havobsen blev pri‐
mært gennemført af Bent Jakobsen, og et ’highlight’
blev bl.a. den tidligste forekomst af Almindelig Kjove
den 26. marts. Af andre sjove observationer i marts
kan nævnes Amerikansk Sortand, Spætmejse,
Skægmejse og Gulirisk.
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April blev en noget af en prøvelse at komme
igennem, da vejret gjorde alt for at der ikke
skulle komme trækfugle til Blåvand. Det meste
af perioden blev præget af den værst tænkelig
vindretning (NW), og tilmed var den utrolig
kraftig. Det betød der var flere dage, hvor der
ikke kunne gennemføres ringmærkning.
Ringmærkningen bød på 463 fugle, og da
gennemsnittet i perioden 2010‐2014 er 521
fugle, var det lidt under gennemsnittet. Til
sammenligning kan nævnes, at der i april 2014
blev mærket 883 fugle. I perioden 1985‐2015 er der med 2015 tale om den 19. laveste april‐total.
De 5 meste almindelig arter i april var: Gransanger 95, Rødhals 78, Solsort 46, Fuglekonge 39 og Jernspurv
37. Aprils absolut bedste fugle i nettene blev en Spætmejse, der kunne indfanges i Fyrhaven den 9. april,
samt den først ringmærkede Halemejse nogensinde om foråret den 20. april. Ellers bød april ikke på
mange spændende ringmærkede arter, udover lokale sjældenheder som Tyrkerdue og Husskade.
Havobsen og ’diverse iagttagelser’ bød på flere spændende fugle. Uden sammenligning blev en indtræk‐
kende Triel den 24. april månedens fugl. Den kunne senere genfindes i mosen, hvor den rastede kort‐
varigt. Af andre spændende ting kan nævnes Islom, Trane, Sorthovedet Måge (op til flere), Mellemkjove
og i særdeleshed første fund af en 2k Lille Kjove for april samt en Sydlig Blåhals.

Rigtige overraskelser for ringmærkningen var Spætmejse og den første forårs‐ringmærkede Halemejse ved
Blåvand Fuglestation. Fotos: Henrik Knudsen

Blåvand kunne ikke følge op på de store forekomster af Rødtoppede Fuglekonger i Østdanmark, men 4 fugle
er ganske normalt. Lidt udsædvanligt vare der alene tale om hunner (Foto: Henrik Knudsen). Blåvands første
Triel trak ind på Sydhukket og rastede herefter kortvarigt i mosen (Foto: Henrik Brandt).
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I perioden har der været afholdt møde i stationens daglige koordinationsgruppe, Blåvandgruppen, den
16. februar og i et underudvalg, der arbejder med en målrettet strategi for Blåvand Fuglestation den 22.
april. Sidstnævnte udvalg holder møde igen den 7. maj og vil senere præsentere Blåvandgruppen for et
udkast til ny strategi og organisering af fuglestations virke.
Forårets arbejdsweekend blev afholdt den 7./8. marts, hvor der blev taget fat på stort og småt ude og
inde. Der blev bl.a. ryddet op og arbejdet med forberedelserne til indretningen af et bibliotek til
stationens betydelige og voksende bogsamling.
Et af de store projekter, var at få genoptaget istandsættelsen af den gamle garage oppe ved Fyret, som vi
har fået tilladelse til at indrette til et ringmærkningslaboratorium. I denne forbindelse skal alle der gav –
og fortsat giver ‐ en hånd med takkes rigtig meget. En særlig tak skal rettes til Jørgen Grønne, der er gået
aktivt ind i denne fase og som tilmed har skaffet Blåvand Fuglestation nogle gode sponsorater, der har
gjort det hele muligt. Der er forsat et lille stykke vej inden vi er færdige, men der venter et fantastisk
rum, hvor der kan ringmærkes og formidles om ringmærkning.
Endelig deltog Blåvand Fuglestation ved indvielsen af Naturpark Vesterhavet den 26. april med
fremvisning af ringmærkning ved Varde Kommunes store arrangement. Ca. 2000 mennesker gæstede
hukket, og Bent og Henrik repræsenterede fuglestationen, som endnu en gang kom i centrum.

Det arbejdende folk på Blåvand Fuglestation i weekenden den 7./8. marts 2015. Foto: Henrik Knudsen
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 Henrik Knudsen og John Frikke.

Blåvand Fuglestation – 50 år i fuglenes tjeneste…
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