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Om vinteren er der ikke fagligt program (standardobservationer af trækfugle og standardiseret 
ringmærkning) på Blåvand Fuglestation, men den 1. marts genoptog stationens trofaste medarbejder 
Henrik Knudsen atter ringmærkningen i stationshaven og i Fyrhaven. 
 
Observationerne af trækkende fugle er om foråret ikke en del af standardprogrammet, og sker alene ved 
hjælp af frivillige, der tager en kold morgenobservation, når de alligevel er i området. Det er dog heldigvis 
blevet til en del observationer, som det fremgår af nedenstående afsnit. Det skal alle de frivillige have en 
stor tak for! 
   
Vinteren og det tidlige forår har rent vejrmæssigt atter vist sig fra den milde side, og kun i meget korte 
perioder har der været tale om frostvejr og snefald. Faktisk var middeltemperaturen i januar, februar og 
marts stort set over frysepunktet, og kun i en periode i begyndelsen af februar holdt den sig under. 
Vinteren var således også fugtig og med en del nedbør, mens foråret stille og roligt blev mere og mere tørt 
som det skred frem. Til gengæld har foråret været meget blæsende og forholdsvist koldt. 

OBSERVATIONER AF TRÆKFUGLE 

Vinter og tidligt forår er ikke de mest fuglerige perioder på året, men heldigvis har Blåvand havet, hvor der 
ofte er liv. Det er især Sortænder som normalt optræder i store antal, og i februar kunne der tælles op til 
15.400 ved hukket – og i tilgift op til omkring 500 Fløjlsænder. I år lå de modsat tidligere år især nord for 

selve Blåvandshuk. Det lykkedes også at finde en 
Amerikansk Sortand den 27. januar og en rigtig 
flot han af Brilleand den 23. marts. 

Højst overraskende sås der rigtig mange Havlitter 
i vinter. Fuglene ligger ofte tæt på stranden og 
veksler meget i antal. Nogle dage kun få fugle og 
andre dage flere hundrede. Højeste antal blev 310 
den 1. marts og vi skal helt tilbage til 1987 for at 
finde et højere antal observeret ved Blåvandshuk. 

Sandløber med op til 600 er altid et fantastisk 
indslag når de piler af sted hen over stranden og 
gør den helt levende sammen med alle mågerne.  

Havlit. Foto: Bent Jakobsen 
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Sandløberne er nogle små, barske vadefugle og ikke alene er deres træk enestående, men det at de også 
kan overleve en hel vinter i strandkanten på vore breddegrader er i sig selv også en bedrift!   

I marts på disede dage med østenvind opleves nogle år det mærkelige fænomen, at især svømmeænder og 
vadefugle trækker mod syd ved Blåvandshuk. I år skete det den 13. marts, hvor 3.169 Krikænder trak mod 
syd. Det er ny stationsrekord, og den tidligere var på 2.579 observeret den 30. marts 1999. På samme dag 
optaltes 1.677 trækkende Pibeænder, som er det næsthøjeste antal set på én dag ved Blåvandshuk. 
Rekorden er fra 14. marts 1999 med 1.792. Den 13. marts var faktisk en fantastisk god trækdag da også 169 
Små kobbersnepper og 107 Almindelige ryler trak. Jævnligt kom der også småflokke af trætte stære ind ude 
fra havet. 

Det tidlige forår er også forventningernes tid, når der ventes på de første forårsbebudere og den 3. marts 
sås de første Store præstekraver og den 13. marts dukkede den første Splitterne op. 

Blandt de mange rastende og fouragerende 
måger på hukket lykkedes det at finde to 
Middelhavs-sølvmåger og en Gråmåge sås på 
enkelte dage. 

Normalt ses Enkeltbekkasiner når de letter fra 
sumpede områder, men den 29. marts sås helt 
usædvanligt en trækkende forbi 
observationsposten. Og den 30. marts hørtes 
den umiskendelige lyd, ’dæ-dæ-dæ’,  fra en 
Fyrremejse, og det var blot 5. fund for 
Blåvandshuk. 

Sandløber. Foto: Bjørn Frikke © 

Der observeres. Foto: John Frikke © 
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RINGMÆRKNING 

Sæsonen startede som sædvanligt den 1. marts, så vi var 
klar til de tidligste trækfugle. Perioden i dette nyhedsbrev 
omfatter ringmærkningsmæssigt perioden 1. – 31. marts 
2017.   

I alt blev der ringmærket 439 fugle i marts, hvilket er pænt 
for en marts måned. 

De første trækgæster er som sædvanligt Solsorte, som 
kommer over Nordsøen fra England så snart varmen 
begynder at få lidt fat. I marts blev det dog kun til 80 
Solsorte ringmærket, hvilket kan skyldes den meget milde 
vinter, så en del fugle er blevet i Danmark. 

Den milde vinter betød også, at mange Fuglekonger 
overlever, hvilket 119 ringmærkede i perioden vidner om. 
For 30 år siden var Gransanger meget fåtallig i marts, hvilket 
dog ikke er tilfældet mere og der blev i løbet af marts i år 
ringmærket hele 36. 

De fem talrigest mærkede fugle var Fuglekonge 119, Solsort 
80, Rødhals 68, Jernspurv 40 og Gransanger 36. Af mere spændende arter blev der sat ring på Rødtoppet 
fuglekonge 3, Korttået træløber 2 og Spætmejse 1. 

Ud af 119 ringmærkede Fuglekonger var der noget overraskende to udenlandske aflæsninger. Det svarer til 
ikke mindre end 1,6 % af fangsten, hvilket er uhørt højt for Fuglekonge. Den 16. marts blev der aflæst en 
med engelsk ring, som var blevet ringmærket den 2. november 2016 i nærheden af Liverpool. Det beviser 
atter, at disse små fem-grams fugle flyver de 5-600 km over Nordsøens åbne vande. Blandt andet derfor er 

det af stor vigtighed at 
måle ’fedt-score’ og veje 
fuglene, da der ikke 
andre steder i landet 
fanges Fuglekonger, som 
kommer lige fra et træk 
over så lange distancer 
over åbent hav. 

Den anden aflæsning blev 
gjort den 31. marts af en 
fugl ringmærket den 23. 
september 2016 ved 
Gävle i Sverige. Det ligger 
i luftlinje knapt 800 km 
mod nordøst i forhold til 
Blåvand. 

 

Jernspurv. Foto: John Frikke © 

Det nye ringmærkningsrum ved Fyret. Foto: John Frikke © 
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ØVRIGE BEGIVENHEDER 

Den nye hjemmeside (www.blåvandfuglestation.dk) er kommet godt op at køre, og det er indtrykket, at 
den bruges flittigt. Ikke mindst på grund af Blåvands-bloggen, som dagligt opdateres og som giver et 
overblik over observationer, fangster, gæster og andre hændelser omkring Danmarks vestligste punkt. 
Hjemmesiden er fortsat under udvikling, og man vil opleve flere forbedringer hen over sommeren 2017. 

I forhold til udviklingen af aktiviteterne ved Blåvandshuk, er samarbejdet med Varde Kommune fortsat hen 
over vinteren, og den helt store nyhed er, at kommunen besluttede sig for at foretage en udvendig 
renovering af de tidligere fyrassistentboliger – Naturskolen og Blåvand Fuglestation. Det har bl.a. resulteret 
i nye vinduer og døre, renovering af ydervægge og nye sternbrædder og tagrender. Desuden er der 
monteret varmepumper i begge lejligheder i hovedbygningen. 

DOF og NaturKulturVarde har indledt et endnu tættere samarbejde, og i fællesskab vil der i løbet af 2017 
blive skruet væsentligt op for bl.a. udbuddet af formidlingsarrangementer for offentligheden. Ind til videre 
er der aftale om 19 fælles formidlingsarrangementer i 2017 med fokus på ringmærkning og fugletræk. 

Blåvand Fuglestation udbygger fortsat samarbejdet med de omgivende interessenter, og er som tidligere 
nævnt udnævnt som officiel formidlingspartner ved Naturpark Vesterhavet. Og i marts deltog stationen ved 
et heldagskursus, der markerede en ny periode som partner med Nationalpark Vadehavet. Den 11./12. 
marts var BLF vært for et formidlingskursus for nuværende og kommende formidlere ved DOF’s tre såkaldte 
A-stationer – Skagen, Gedser og Blåvand Fuglestationer. DOF’s centrale Fuglestationsudvalg koordinerede 
og Simon S. Christiansen fra Skagen Fuglestation var leder af kurset. 

 ’Blåvand Fuglestations Venner’ har nu bestået i godt et års tid, og har som bekendt til formål at støtte 
fuglestationen og dens virke. Det er indtil videre blevet til godt 40 medlemmer og en række sponsorater, 
som har muliggjort mange gode tiltag for Blåvand Fuglestation. I flæng kan nævnes etableringen af det nye 
ringmærkningslaboratorium ved fyret, renovering af badeværelser og indkøb af it-udstyr. Venneforeningen 
har i perioden også arbejdet på at søge midler til opførelsen af en Helgolandsruse i Fyrhaven, og som det 
fremgår af fuglestationens hjemmeside, så gav det for nyligt pote hos en større fond. Hvis du vil støtte 
arbejdet er det tid til indbetale kontingent for 2017 – mindst 200 kr. til Reg. 7700 – Kontonr. 14 65 442. 
Husk at angive navn og mailadresse ved indbetalingen  –  og se i øvrigt mere på hjemmesiden. 

 

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 Bent Jakobsen og John Frikke. 

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…                                                                          


