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DOF - Dansk Ornitologisk Forening

Felttræf 2015 gav gode fugleoplevelserFelttræf 2015 gav gode fugleoplevelser

Sortstrubet drossel blev træffets sjældneste, skarpt fulgt af dværgværling.
Men også arter som jagtfalk, brilleand, amerikansk sortand, amerikansk
fløjsand og steppehøg blev set og nydt af mange af de 100 deltagende
birdere på Felttræf 2015.

Årets Felttræf havde igen udgangspunkt i det klassiske træfområde omkring Blåvand og Vadehavet. Omtrent 100

DOF-medlemmer var tilmeldt træffet, hvilket er omtrent det samme som sidste år. 

LØRDAG d. 10. OKTOBERLØRDAG d. 10. OKTOBER
Felttræffet blev skudt i gang ved solopgang lørdag i uge 41. De fleste birdere var samlet omkring Blåvand, men der

var også folk på Rømø og i Ribe og Ballum.

Inden træffet havde der været en del hvidbrynet løvsangere og rødtoppet fuglekonger i omløb i området, og

førstedagen gav da også minimum syv hvidbrynet løvsanger og syv rødtoppet fuglekonge. 

Blåvands Huk havde en fin trækdag med bl.a to nordisk lappedykkere, en storpiber og tre ringdrosler. 

Om formiddagen kom melding om, at Gedser Fuglestation havde ringmærket en blåstjert, og mange håbede, at

Blåvand ville slå kontra med noget ligeså giftigt.
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Rasmus Strack fandt allerede på førstedagen en brilleand hun ved Hvidbjerg Strand. Og ved Blåvands Huk fandt

Bjarne Nielsen en amerikansk sortand. Så var der godt gang i mellanitterne. 

Amerikansk �øjsand og brilleand trak masser af birdere til Hvidbjerg strand. Foto: Hans Henrik Bay

Lusketur v. GrønningenLusketur v. Grønningen
Til de, der ikke kunne vente med at komme i felten, guidede Kristoffer Hansen en eftermiddagslusketur i de giftige

krat og enge på Grønningen. Turen gav bl.a lapværling, dværgfalk og 40 dobbeltbekkasiner.

Stefan Stürup genfandt jagtfalken, som havde huseret på Skallingen de sidste 10 dage, men som desværre ikke

blev set på Skallingen resten af træffet, men på Rømø fandt Michael Mosebo en jagtfalk, og på Skjern Enge blev

der set en, muligvis to, jagtfalke gennem hele træfperioden.

Selvom Skjern Enge ikke hører med til træfområdet, kørte en del birdere derop, og mange fik den store falk at se. 
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Jagtfalk på Rømø. Foto: Michael Moseby Jensen

Om aftenen var der traditionen tro fælles arrangement på Naturskolen ved Blåvand Fuglestation. Morten Kofoed

Hansen introducerede feltområdet og de typiske fugle. Derefter var der dialogmøde mellem hovedbestyrelsen fra

DOF og de feltornitologer, som var mødt frem. Det blev en glimrende debat og viste bl.a, at netfugl stadig er stærkt

savnet.

Hovedbestyrelsen påpegede, at de savner frivillige skribenter til at skrive om feltornitologiske emner, og at de

gerne vil støtte det feltornitologiske stof, hvis frivillige tager et initiativ.

Det er Feltud's og HB's ønske, at den generelle dialog vil fortsætte i fremtiden, og at Felttræf måske også i

fremtiden kan danne ramme om DOF-medlemmernes møde med HB.
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Debatmøde på naturskolen. Foto: Hans Henrik Bay

SØNDAG D. 11. OKTOBERSØNDAG D. 11. OKTOBER
Kl. 8.00 – 10.00: Morgenobs på Blåvands Huk

David Manstrup og Mathias Blicher Bjerregård guidede morgen obsen ved hukket fra kl. 8.00-10.00

Det var flot oktobervejr og gav kanonfine obs af både steppehøg og to mosehornugler, alle på klodshold.

Derudover bl.a. skærpiber, bjergvipstjert, blå kærhøg og en flok på 105 kortnæbbet gæs.
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Steppehøg lyste op helt tæt på en del træf-deltagere ved Blåvands Huk. Foto: Klaus Malling Olsen

Så fandt Rasmus Strack amerikansk fløjsand ved Hvidbjerg Strand og med brilleand hun i nærheden. Nu

manglede der kun sibirisk fløjsand i at gentage sidste års bedrift , at have alle fire mellanitaer på samme område,

hvilket aldrig før var set i WP.

Det flotte, men kølige vejr med vind fra øst-nordøst, fik rigtig sat gang i trækket, og alle de hvidbrynet løvsangere

var trukket sydpå. Denne vindretning prægede desværre resten af felttræffet, og der var ikke så mange småfugle,

der rastede i krattene. En skærpiber på Skallingen blev dog fundet, da den fløj op fra undervognen af Hans Henrik

Bays bil og gjorde opmærksom på sig selv.

Efter morgenobs på Hukket havde Kristian Birchvald Jensen en fælles lusketur i “Mosen”bag Hukket og fyrhaven,

der i gennem tidens løb har budt på masser af spændende småfugle m.m..

Turen havde hele 45 deltagere, men desværre blev det store deltagerantal ikke belønnet med mange spektakulære

fugle. Det blev dog til fire sortstrubet bynkefugl.

MANDAG D. 12. OKTOBERMANDAG D. 12. OKTOBER
Fælleslusk v. Skallinglab, Tipmosen og Nyeng
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Henrik Bøhmer guidede 30 deltagere i en lusketur i det supergiftige område omkring Skallingen og Nyeng. Bl.a.

skovbrynet ved Skallingvej 14 som nok Danmarks bedste sted for fuglekongesanger, der synes at være blevet

sjældnere de senere år.

Desværre var der ikke mange fugle i krattene, en enkelt rødtoppet fuglekonge og ved Nyeng en del trækkende

hedelærker.

Den amerikanske sortand rastede stadig ved Hukket, brilleand og amerikansk fløjsand ved Hvidbjerg Strand.

Steppehøg blev set på Skallingen sammen fem vandrefalke, tre dværgfalke og flere blå kærhøg.

Den ene vandrefalk var sandsynligvis af den sibiriske Calidus race, som er en større og mere brunlig fugl.

Storpiber blev ligeledes set trækkende på Skallingen.

Omkring syv ringdrosler, syv rødtoppet fuglekonge,1 lille fluesnapper og omkring otte stor tornskade blev også

observeret i området. Ved Rimmevejmarkene på Rømø havde hold Freddysvin også en jagtfalk meget tæt på.

TIRSDAG D. 13. OKTOBERTIRSDAG D. 13. OKTOBER
Fanøtur!

30 birdere deltog i Marco Broddes fine guidning på Fanø. Først gik turen til Hønen ved Sønderho, hvor vi så på

træk og rastende fugle. Vind fra øst er desværre langt fra ideelt, og der var ikke meget træk denne dag. Det blev

dog bl.a til vandrefalk, dværgfalk og blå kærhøg.

Efter en time kom der melding om fund af sortstrubet drossel på Grønningen. Nogle blev meget rastløse, men da

det forlød, at fuglen var væk og ikke genfundet, blev der slået koldt vand i blodet.

https://youtu.be/1MvFOnN_55U?list=PL9a2EzzLkmX4Bo1-LskwXWnNlI5ZAcQ6Y
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Masser af birdere var hurtigt på plads efter fund af sortstrubet drossel, men desværre for sent. Kun de to �ndere �k set fuglen, der blev træffets
sjældneste. Foto: Morten Kofoed-Hansen

Derefter kørte vi op langs stranden på vestsiden af øen. Samtlige måger blev tjekket igennem, men desværre

ingen kaspiske eller middelhavsmåger.

En del skærpibere og store præstekraver rastede på stranden. Og en blå kærhøg og en fjeldvåge trak forbi.

Til sidst endte turen på nordsiden af øen, hvor en mulig sibirisk hjejle blev fundet af Ragnar Smith mfl., desværre

på for stor afstand til sikker bestemmelse.

Turen til Fanø var generelt veltilrettelagt, og øen besidder et stort potentiale. Derfor kan turen sagtens dukke op

igen under fremtidige træf.

Ved Grønningen nær Blåvand fandt Henrik Kristensen en sortstrubet drossel.

Rasmus Strack fortæller:

Når vinden var frisk fra nordøst, tænkte jeg, at der ville være mest læ på Grønningen og derved flest fugle. Når

ret skal være ret, var det vel sibirisk bynkefugl og blåstjert, jeg tænkte mest på, men nogle gange bliver man

overrasket. Klokken 07.55 hentede jeg Henrik Kristensen ved det sommerhus, han bor i, og selv om han

snakkede om Skallingen et par gange, var jeg fast besluttet: Jeg ville lave Grønningen. Hkr fik næsten våde
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øjne, da jeg kørte til højre imod Grønningen i stedet for til venstre til Skallingen, men nu var det jo min plan.

Vel ankommet på Grønningen, var vi hurtigt klar over, at der ikke var mange fugle i krat og luft denne morgen,

men måske er det rigtigt, at det er på disse dage, at et hit skal laves? Meget få fugle sås i krattene, to

gransanger, to fyrremejser, lidt jern- og rørspurve og næsten ingen drosler. Klokken 09.10 flyver nogle drosler

op lidt fremme foran os, der er en ringdrossel, en solsort og et par andre drosler. Hkr beder mig se på den ene

der er landet i en busk, men jeg kan ikke finde den, hvorfor han tager et par fotos på relativt stor afstand. Jeg

forsøger stadig at finde fuglen, da Hkr siger ”det er da ikke en sangdrossel det her, vel?” og viser mig sit

kameradisplay. Hurtigt konstaterede jeg, at det er en sortstrubet drossel, og mens Hkr ser på kameraet,

hopper fuglen op i træet ved siden af, og viser sig fint frem i ca.15 sek. Fuglen letter og flyver lavt ind i en

fyrreplantage, men forlader ikke området. 

Om aftenen gennemgik Klaus Malling Olsen på glimrende vis sølvmåge-komplekset og især kaspisk og

middelhavsmåge blev nøje gennemgået, så vi var klar til næste dags måge-kursus på stranden. 

ONSDAG D. 14. OKTOBERONSDAG D. 14. OKTOBER
Småfugletur til Spunsen

Onsdag kl.8 stod 30 tændte deltagere klar ved Vogterhuset til den lange march til Spunsen. Vejret var gråt, men

alligevel var der godt ryk i småfuglene. Både lapværling og pænt med bjerglærker blev opdaget imellem

mængderne af engpibere og rørspurve, der stak afsted mod Fanø. En flot rødtoppet fuglekonge kunne nydes af

alle i en af de få buske på Skallingen, og "Skallingclassics" som ringdrossel, mosehornugle, havørn, vandrefalk og

sølvhejre kom også i bogen. Turens største overraskelser blev en skovsneppe i marehalmen (og at det ikke blev

regnvejr i år:). 

Onsdag eftermiddag var vi ca. 25 deltagere, der skulle føre aftenens teori om måger ud i Praksis, guidet af Klaus

Malling Olsen.

Desværre var der udelukkende sølvmåger og enkelte svartbage på stranden, til gengæld blev alle aldre af disse

nøje gennemgået. Indimellem blev måge-observationerne varieret med et flot show af mange hundrede suler, der

styrtdykkede, sortænder og fløjsænder, der lå meget tæt på stranden, og en enkelt nordisk lappedykker blev det

også til.

Derudover havde Ole Zoltan Göller en trækkende dværgværling ved Landsende på sydspidsen af Rømø, som blev

opdaget på kaldet, og ved et at reagere hurtigt nåede Ole at skyde par dogme fotos.

Desuden blev der i området set 2 sølvhejrer på Skallingen, amerikansk sortand ved Hukket, brilleand ved

Hvidbjerg Strand, ca. 5 stor tornskader, en mulig trækkende tajgapiber (kun hørt), 4 ringdrosler og en enkelt

hvidbrynet løvsanger.

Naturskolen var endnu engang vært for et foredrag, denne gang med Rasmus Strack, der gennemgik

havdykænderne. Samtlige mellanittaer blev grundigt gennemgået i alle dragter, så alle var klar til næste dags

feltkursus. 
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TORSDAG D. 15. OKTOBERTORSDAG D. 15. OKTOBER
Havdykænder i felten v. Rasmus Strack

Godt og vel 30 morgenfriske var med til at se havdykænderne igennem ud for Lille Strandvej. 

Langt de fleste fik i sidste ende set den amerikanske fløjlsand. Desværre blev brilleanden ikke fundet. Til gengæld

blev den amerikanske sortand genfundet på morgenobsen ved hukket nord for pælerækken.

Kristoffer Hansen guidede en fællestrask gennem marehalmen for at se, om noget sjældent kunne støves op. Der

var omkring 10 deltagere, men meget få fugle rastede i marehalmen, og det blev kun til rørspurve og engpibere.

På selve Grønningen kom en mosehornugle tæt på og derudover rastede en del dobbeltbekkasiner og krik-, pibe-

og skeænder. 

Der blev arrangeret en spontan bekkasintur lige nord for Hvidbjerg camping. Turen gav hele 17 enkeltbekkasiner

og 21 dobbeltbekkasiner. 

På Skallingen blev der set en mulig stor skrigeørn trækkende nord. Den blev set af erfarne Observatører, men

desværre kortvarigt og kun i håndkikkert. Den blev heller ikke meldt ud, så andre deltagere kunne lede efter

denne spændende fugl. Den stadige kølige østenvind tilførte ikke mange nye fugle til området, men det blev da til

fire hvidbrynet løvsangere og syv rødtoppet fuglekonger.

Om aftenen var der ca. 25 deltagere i gættefugl-konkurrencen. Det blev et meget tæt løb, hvor Ragnar Smith og

Anders O. W. Nielsen fik 28 rigtige ud af 36 mulige. De måtte ud i omkamp, før Ragnar kunne erklæres som

vinder.

FREDAG D. 16. OKTOBERFREDAG D. 16. OKTOBER
Fredag aften deltog 20 ornitologer i hyggelig middag på Café Pia. Vinderne af konkurrencerne blev offentliggjort

og træffet blev på behørig vis afrundet.

Træffets sjældneste fugl blev vundet af Henrik Wienberg Kristensen for hans fine sortstrubet drossel på

Grønningen, desværre ikke set af andre end ham og Rasmus Strack. Den var vi mange, der gerne ville have set.

Fuglen præmieres med et gavekort til Naturbutikken på 1000 kr.

Træffets næstbedste fugl blev en dværgværgling set og fotograferet af Ole Zoltan Göller på Rømø. Fuglen

præmieres med et gavekort på 500 kr til Naturbutikken.

Holdkonkurrencen blev vundet af hold Dåser og Tasker, bestående af Henrik Wienberg Kristensen, Rasmus Strack

og Jmmy Skat med 36 point skarpt fulgt af Freddysvin bestående af Ole Zoltan Göller, Michael Mosebo Jensen,

Freddy Hansen og Erik Danielsen med 33 point. Dåser og Tasker vinder 6 flasker vin.

Birdrace blev vundet af Feltud med 83 arter og Dof Ungdom kom på anden pladsen med ca. 60 arter.
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Så selvom træffet blev ramt af vedvarende vind fra østnordøst og mange af de spændende småfugle trak væk

allerede natten til søndag blev der alligevel igen fundet mange sjældne fugle.

Sent fredag aften blev der meldt om en rastende kohejre ved Tim Enge og en del træf-deltagere valgte at køre

denne vej hjem for at få den sjældne gæst at se.

Vi er åbne overfor ønsker og kommentarer til hvordan træffet kan forbedres, så skriv gerne til os på

feltud@dof.dk

Håber vi ses igen næste år. 

Feltud okt. 2015

DOF's hovedbestyrelse var med på Felttræf 2015. Foto: Sigrid Andersen

GENSE VIDEO FRA DENGANG I ALLEGENSE VIDEO FRA DENGANG I ALLE
VAR YNGRE - Felttræf 2013: DET erVAR YNGRE - Felttræf 2013: DET er
ornitogasme!ornitogasme!

mailto:feltud@dof.dk
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Dato:
04. 11. 2015

Skrevet af:
Hans Henrik Bay Feltornitologisk Udvalg

 

Og ørkenstenpikker og fuglekongesanger: 

Det er ornitogasme! Felttræf 2013Det er ornitogasme! Felttræf 2013

Fuglekongesanger på Felttræf 2013Fuglekongesanger på Felttræf 2013

https://pandion.dof.dk/artikler/hans-henrik-bay-feltornitologisk-udvalg
https://www.youtube.com/watch?v=dqSz_10xd4U
https://www.youtube.com/watch?list=PL9a2EzzLkmX4Bo1-LskwXWnNlI5ZAcQ6Y&v=1MvFOnN_55U
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Fotos af:
Hans Henrik Bay
Michael Moseby Jensen
Klaus Malling Olsen
Morten Kofoed-Hansen
Sigrid Andersen
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