
29.9.2020 Set i Felten andet kvartal 2020 | Pandion

https://pandion.dof.dk/artikel/set-i-felten-andet-kvartal-2020 1/52

DOF - Dansk Ornitologisk Forening

Set i Felten andet kvartal 2020Set i Felten andet kvartal 2020

Perioden april-juni 2020 vil for altid gå over i historien som et af de
allerheftigste forår i Danmark nogensinde. April bød på spændende
varmefremstød, hvilket bl.a. resulterede i fem Blå Glenter, Kejserørn,
flere Lille Skrigeørne, rigtigt mange Steppehøge, en del Hærfugle, tre
Citronvipstjerter samt ikke mindst de to Høgeørne, med blot fem dages
mellemrum, der var forsynet med GPS-sendere og dermed gjorde dem
lette at twitche, i al fald den første fugl. Primo maj startede fint med
store forekomster af Hvidvingede Terner i Syddanmark. Uheldigvis var
det sammenfaldende med at en koldfront bevægede sig ned over landet,
hvilket betød at der ikke blev set nogen i de nordlige landsdele, men
heldigvis kom en ny portion senere… Der ankom en del Stylteløbere til
landet, og i flere tilfælde sås parringer og redebygning. Køligt og
blæsende vejr fra nord satte ligesom en stopper for alt det sjove og
perioden fra ca. 10. maj til 21. maj føltes uendelig. Måske fik det ustadige
og kølige vejr mange pomeransfugle ned. I al fald sås mange på mange
lokaliteter, men også på knap så traditionelle lokaliteter. Andre gode
vadefugle som to Lille Gulben og fire Stribede Ryler blev også fundet.
Ultimo maj skete miraklet imidlertid. Vi fik en stadig strøm af varme fra
sydlige retninger, men også perioder med vindskift og skyer. Det skulle
vise sig at være den helt rigtige opskrift på masser af fugle og masser af
sjældne fugle. Sjældne ørne som Dværgørn, Slangeørn, Lille skrigeørn og
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Steppeørn sås alle i Skagen, og nogle af dem i flere eksemplarer. Der
kom en perlerække af sjældne småfugle som Grøn Sanger, Sibirisk
Bynkefugl, Lille Rørsanger, Lille gulbug og efterhånden som vi kom
længere ind i juni også Hætteværling, Stendrossel og Bleg Gulbug. En
syngende Sørgedue blev opdaget på sangen i den lille flække Bøgballe og
nær Hulsig rastede en Lille Sejler i omtrent to timer. To Dværghejrer
paukede i hver sin ende af landet, og altimens blev den ene
Buskrørsanger efter den anden fundet rundt omkring i det meste af
landet ligesom Rosenstære, som var en del af et stort influx, der var i
gang i det meste af Europa. Drosselrørsanger havde sit, måske, bedste år
nogensinde. I Skagen blev det heftige forår bare ved og ved. Helt ind til
de sidste dage af juni blev der ved med at dukke overraskelser op. F.eks.
to forskellige ørnevåger i løbet af fire dage og yderligere en, måske to
blev set andre steder i landet. En Gåsegrib blev på sin vis rosinen i
pølseenden, efter et forår der i sandhed går over i historien.

Rødstrubet Lom

Nordjylland: Hele 2727 østtrækkende taltes fra Nordstand i Skagen den 2. maj.

 

Islom, ca. 50 fugle.

Nordjylland: Skagen melder om i alt 39 nordvesttrækkende i perioden 2-25. maj. Derudover sås en trækkende

sydøst ved Hou Nordstrand den 7. maj, fire trækkende nord ved Frederikshavn Havn den 10. maj samt en

trækkende syd ved Gerå Strand den 21. maj.

Østjylland: En nordvesttrækkende Gjerrild Nordstrand den 18. april og en i sommerdragt trækkende nordøst,

Viby, den 29. april. En i sommerdragt trak nordøst ved Dragsmur den 21. maj og en i sommerdragt trak

nordvest ved Gjerrild Nordstrand den 30. maj.

Sydvestjylland: En 3K+ i sommerdragt trækkende nord ved Blåvandshuk den 29. april.

Storstrøm: En adult i sommerdragt rastede på havet udfor Sildestrup og Marielyst Strand den 19. maj.

Vestsjælland: En 2K+ i vinterdragt trak nordvest ved Korshage den 3. april. En adult i sommerdragt sås samme

sted den 25. april. En adult i sommerdragt trak nord ved Korshage den 3. maj.

 

Hvidnæbbet Lom, 6 fugle

Nordjylland: I alt 6 fra Skagen: En 3K+ i sommerdragt trækkende øst den 22. april, en 3K+ i overgangsdragt

trækkende sydøst den 24. april, en trækkende sydøst den 1. maj, to trækkende øst den 3. maj (den ene var
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forinden set trækkende i Hirtshals) samt en trækkende øst den 5. maj.

 

Topskarv, 3 fugle

Nordjylland: To trækkende nordvest, Grenen, den 4. april og en 2K rastende Skagen Havn den 10. maj.

 

Dværghejre, Skarvsøen, Skagen den 7. juni 2020. Foto: Christian Andersen Jensen

Dværghejre, 2 fugle

Nordjylland: En paukende han sås og blev hørt i Skarvsøen, Skagen, den 7-18. juni.

Københavnsområdet: En 2K han var paukende i Hejresøen, Kalvebod Fælled, i dagene 10-16. juni. Den hørtes

eller sås ikke den 14-15. juni og den 16. juni hørtes den blot tre gange.
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Dværghejre, Hejresøen den 10. juni 2020. Foto: Lars Jensen Kruse

 

Kohejre

Fyn: Fuglen, som blev set i Sortemosen fra den 6. februar, sås sidste gang den 5. april.

 

Tophejre

Vestsjælland: En rastende i Borreby Mose den 21. maj.

 

Silkehejre, ca. 17 fugle

Nordvestjylland: En rastende på Agger Tange den 22-28. maj og op til to fugle sås i Vejlerne den 22-30. maj og

igen den 12. juni. Fra den 13-17. juni sås kun et ex.

Vestjylland: En rastende, senere trækkende nord, ved Vest Stadil Fjord den 1. juni, En rastende på Værnengene

den 9-17. juni og en rastende Svingel Engsø den 26. juni.
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Sydvestjylland: En rastede i Gl. Hviding Engsø den 12., 17., 20., og 26. april. En sås på flere lokaliteter på Fanø

den 16. april og på Grønningen den 18. april. En rastede i Klæggraven nord for Kammerslusen den 28. april.

En rastede på Jedsted Forland den 1. maj og en rastede ved Filsø den 29. maj. På Mandø sås en rastende fugl

den 7. juni.

Sønderjylland: En på Rejsby Forland den 15. april og en ved helholdsvis Rømødæmningen og Astrup Sø den

27. og 29. april. En rastede i Helm Odde Marsk på Rømø den 3. maj og en sås i Saltvandssøen den 6. maj.

Nørresø husede en fugl 15-27. juni, dog sås to her den 16. og 20. juni. I Margrethe Kog sås en fugl den 22. og 24.

juni.

Fyn: En rastede Botofte Skovmose den 22. april, en rastede i Slambassinet den 18-19. maj, og en blev

rapporteret overflyvende ved Gulstav den 26. juni.

 

Sølvhejre, 26-27 ynglepar

Nordvestjylland: 23 ynglepar i Vejlerne i to kolonier.

Vestjylland: To ynglepar på to lokaliteter.

Københavnsområdet: 1-2 ynglepar på Saltholm.

 

Sort Stork, ca. 30 fugle

Nordjylland: To rastende, Hellum, Vendsyssel, den 27. juni.

Østjylland: En overflyvende Hinnerup den 12. april, en trækkende vest Ebeltoft Mark, en overflyvende Århus

Østhavn den 19. juni og en overflyvende Mollerup Skov den 21. juni.

Vestjylland: En overflyvende Skaven vest for Gludsted Plantage den 12. april.

Sydøstjylland: En overflyvende Svanemosen den 20. juni.

Sydvestjylland: En rastende Skibelund Krat den 8. juni.

Sønderjylland: En overflyvende Frøslev Mose den 4. juni, en overflyvende Tontoft Nakke, Nordals den 7. juni,

en trak nordvest ved Broager den 10. juni, en fouragerede i Hønning Mose den 15. juni, en trak over Kliplev

den 17. juni og en trækkende øst, Gl. Frederikskog, den 18. juni.

Fyn: En fouragerende ved Lunden (Langeland) den 16. april. En trak nord ved Thurø Bund den 10. maj og en

trak nord ved Hou Nordstrand den 21. maj.

Bornholm: En adult rastede i Ekkodalen den 11-12. maj.

Storstrøm: En trækforsøgende Gedser den 13. april, en trækkende nordvest over Aborrebjerg den 21. april og

en trak nordøst ved Hyllekrog den 26. april. 2-3 ex. sås først sydvesttrækkende ved Faxe Ladeplads og senere
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trækforsøgende på Gedser Odde. En trak sydøst ved Hesnæs den 27. maj. En trak sydvest ved Birkemose den

22. juni, en trak ved Søllested på Lolland den 24. juni og en trak sydøst ved Røgbølle Sø den 27. juni.

Københavnsområdet: En trak nordøst ved Søholm på Stevns den 26. april, en fløj over Veksø den 27. april, en

trak vest over Stevns den 3. maj og en rastede og trak senere sydøst ved Klydesøen den 23. maj.

Sort Stork, Klydesøen den 23. maj 2020. Foto: Peter Andersen

 

Grønlandsk Blisgås

Vestjylland: Tre adulte rastende Ferring Sø den 14. april. Gåseforsker Tony Fox fra Institut for Bioscience,

Aarhus Universitet beretter: ”To af de tre voksne fugle var fanget og mærket på en gård det hedder

Ronnachmore på Islay SV Skotland den 27. februar 2020 og vi har sporet dem siden. De to bærer halsbånd

”XY” og ”XZ” og er voksne hunner. De forladt Islay den 10. april, tidligt om morgenen og fløj langsomt op langs

den skotske vestkyst, rastede på havet vest for Orkneyøerne midt på dagen den 10. april og nord for

Shetlandsøerne dagen efter, senere blev blæst ind i Nordsøen efter en dag og nat på åbent hav. Midt på dagen

den 12. april, fløj de ned gennem Nordsøen og kom til Danmark sent om eftermiddagen den 14. april ved

Ferring Sø. Se GPS sporing på billedet”.
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De GPS-mærkede Grønlandske Blisgæs fra Ferring Sø's rejserute. 

 

Dværggås, 4 fugle

Storstrøm: En rastede i Busemarke mose den 24. april.

Vestsjælland: En rastende fugl blev set regelmæssigt ved Kobæk Sø i perioden 10-22. april og igen 6-7. maj.

Københavnsområdet: To rastede på Kalvebod Fælled den 1. april. Disse sås samme sted 28-31. marts.

 

Sortbuget Knortegås, 7 fugle

Nordvestjylland: En adult rastende på Agger Tange den 23-25. maj.

Østjylland: En rastende ved Stavns Fjord på Samsø den 7. maj.

Sydvestjylland: En ad rastende Indvindingen den 26. maj.
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Sønderjylland: En rastende Højer Vade den 26. maj.

Fyn: En adult blev set på Ristinge Hale den 5. april (to individer sås samme sted den 28. marts), En sås på

Thurø Rev den 17. og 20. april og igen 18-21. maj.

Storstrøm: En rastende Sækkesand den 19. maj.

Sortbuget Knortegås, Agger Tange den 23. maj 2020. Foto: Steen Vester Pedersen

 

Rødhalset Gås, ca. 13 fugle

Nordjylland: En rastende Stavn, Valsted og Barmer Enge den 3. april.

Sønderjylland: En sås i såvel Ny Frederikskog og Margrethekog i perioden 4-27. april.

Fyn: En rastede i Gulstavområdet 1-7. april og igen fra 16-24. april.

Storstrøm: En adult rastende på Avnø den 12. april steg til fire individer dagen efter, den 13. april. De sås frem

til og med den 19. april. En østtrækkende sås ved Appenæs den 27. april og en nordøsttrækkende sås over

Feddet den 17. maj.

Nordsjælland: En 2K rastede på Græse Strandenge 3-4. april og igen 13-15. april.

Københavnsområdet: To rastede på Vallensbæk og Ishøj Strandenge den 11. april. Den 19. april rastede en på

Kalvebod Fælled og formentlig samme fugl sås 23-29. april og 2-3. maj samme sted.
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Rødhalset Gås, Vallensbæk og Ishøj Strandenge den 10. april. Foto: Peter Andersen.

 

Rustand, 28 fugle

Sydvestjylland: Den 10. maj ses en rastende i Ribe Østerå.

Sønderjylland: En overflyvende Nørresø den 5. maj. To rastede i Margrethe Kog i perioden 7-11. juni og de

samme to sås nok igen den 22. juni. Fire trak nord ved Ballum den 21. juni.

Fyn: Den 6. april sås to nordtrækkende rustænder sammen med to traner over Billesbølle. Den 11-12. april ses

de to raste ved Billesbølle. Desuden sås to overflyvende Vissenbjerg den 11. maj.

Storstrøm: En flok på 18 rastede i Fladet Vildtreservat ved Tårs den 20. juni. Det er helt sikkert samme flok der

dagen efter dukkede op i Præstesø ved Værløse (se nedenfor).

Nordsjælland: De to fugle fra Præstesø var den 29. juni i Holløse Bredning.

Københavnsområdet: Flokken på 18 ex. der dukkede op i Præstesø den 21. juni, bragte på ny debatten op om,

hvor vidt der kunne være tale om spontan forekomst, da det jo, som bekendt faldt sammen med meget varmt

vejr og sydlige vinde. Dagen efter og frem til den 28. juni sås to ex. samme sted. Dog sås de ikke den 27. juni i

Præstesø, men da var de tilsyneladende fløjet på et kort visit til Skenkelsø.

 

Amerikansk Krikand, 3 fugle

Nordvestjylland: En rastede på Bygholm Vejle den 11. april.
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Sydvestjylland: En rastende Sneum Digesø den 29. april – 5. maj og en han rastede ved Kongeå-slusen den 27.

juni.

 

Hvidøjet And, 2 fugle

Storstrøm: En han i Maribo Søndersø og særligt i Røgbølle Sø blev set den 28. april og igen i perioden14-28.

juni.

Københavnsområdet: En han rastende Damhussøen den 27-30. juni.

Hvidøjet And, Damhussøen den 28. juni 2020. Foto: Jan Speiermann

 

Hvidøjet And X Taffeland (hybrid)

Storstrøm: En han blev fundet i Røgbølle Sø den 28. juni.

 

Halsbåndstroldand, 2 fugle

Fyn: En 3K+ han rastede i Nørreballe Nor den 28. april – 2. maj.
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Københavnsområdet: Hunnen som blev opdaget i Søholm Engsø den 18. februar sås sidste gang den 9. april.

 

Halsbåndstroldand X Troldand (hybrid)

Nordjylland: En han rastende Halkær Sø den 4-7. april.

 

Ederfugl

Storstrøm: Den 1-2. april blev store trækdage ved henholdsvis Hyllekrog med 25.700 øst den 1. april og 10.850

øst den 2. april, samt Gedser med 17.000 nordøst den 1. april.

 

Amerikansk Sortand

Nordsjælland: Den stationære han der regelmæssigt ses ved Asserbo Strand og nærområder sås igen

henholdsvis 6. april og 14. april. Begge gange ved Asserbo Strand.

 

Amerikansk Skarveand

Storstrøm: En hun rastede i Røgbølle Sø den 26-27. juni.

 

Gåsegrib

Vestjylland: En ringmærket 3K blev fundet den 25. juni i Stråsø Plantage. Dagen efter blev den fundet på taget

af en lade, ved et svinebrug ved Hygum Nor. Her opholdt den sig perioden ud. Fuglen blev som 1k ringmærket

i Sierra de Alcubierre i Spanien i efteråret 2018.
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Gåsegrib, 3K, Hygum Nor den 28. juni 2020. Foto: Patrick Hasager Lauritsen

 

Munkegrib

Bornholm: En død var skyllet i land ved Årsdale og blev fundet den 10. april. Statens Naturhistoriske Museum

har modtaget kadaveret og det bliver interessant om DNA-spor kan give et fingerpeg om fuglens oprindelse.

Der kan blive tale om en ny art for Danmark i Kategori A.

 

Kejserørn

Storstrøm: En 4K trak vest ved Elmelunde og Klintholm Gods den 15. april, men glædede mange tilrejsende

twitchere, da den fortsat var på plads dagen efter, den 16. april, inden den trak videre mod nordvest.

Twitcherne kunne toppe denne glade dag yderligere med den stationære Blå Glente i den nærliggende

Busemarke Mose (se nedenfor).

 

Steppeørn, 3 fugle

Nordjylland: I alt tre fugle er set i Skagen: Først en 4K set på følgende datoer: Den 29. maj og 3-6. juni. Samme

fugl blev set trække mod nordøst ved Børglum Klosterskov den 29. maj kl. 09.20. Den ankom til Skagen samme

dag kl. 10.20. Formodentlig samme fugl set på Djursland ved Molslaboratoriet og Tved By den 8. juni. Dernæst
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en 2K lys type med karakteristisk slidt og skadet dragt. Den blev set på datoerne 29. maj, 7-8. juni, 17. juni, 21-

23. juni samt den 25/6. Samme fugl blev med sikkerhed set sydtrækkende over Aalborg den 16. juni og ret

sikkert sydvesttrækkende ved Skibsby ved Hjørring den 24. juni. Endelig en 2K mørk type (alder med et lille

forbehold, da Knud Pedersen endnu ikke har haft mulighed for en nærmere fældningsanalyse ud fra fotos).

Den blev set på datoerne 22-23. juni samt den 25. juni.

Østjylland: En 3K blev set ved Molslaboratoriet og ved Tved By på Djursland den 8. juni. Bemærk at denne fugl

er vurderet til at være en af Skagensfuglene (se ovenfor), men der er forskellige opfattelser af alder. Det bliver

der kigget nærmere på…

Steppeørn, Skagen den 3. juni 2020. Foto: Jørgen Kabel

 

Lille Skrigeørn, ca. 12 fugle

Nordjylland: I alt fire fugle er set i Skagen: En 4K+ den 22-23. og den 26. april. En ny 4K+ den 21. maj, en 2K

den 1. juni samt en ny 4K+ den 16-18. juni. Desuden 1 2K+ trækkende øst Nymølle Plantage den 3. juni samt en

(uden alder) Vesterø Mejeriby på Læsø den 25. juni.

Østjylland: I alt fire fugle: En trækkende syd over Årslev Engsø den 28. april, en trækkende sydvest ved

Molslaboratoriet den 23. maj, en 2K+ trækkende nordøst over Årslev Engsø den 2. juni og en 3K rastende ved

Skærsø Engsø den 18-19. juni.
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Sønderjylland: En 2K+ trak nord over Frøslev Mose den 4. juni.

Fyn: En overflyvende Påø Enge den 24. april.

Storstrøm: En 2K+ trækkende nordvest over Aborrebjerg den 21. april. En 3K+ trak sydøst over Hyllekrog den

25. maj og en immature trak nord over Nyord Enge den 26. maj.

Nordsjælland: En 3K+ trak nordøst ved Hellebæk den 20. april.

Lille Skrigeørn, Skagen den 18. juni 2020. Foto: Skagen Fuglestation

 

Høgeørn, 2 fugle

To forskellige franske GPS-mærkede 2K høgeørne gæstede Danmark medio april-primo maj. Takket være at vi

blev forsynet med GPS-informationerne fra de franske forskere, blev det muligt at opleve de to fugle.

Den første fugl overnattede på Mors, ved Højris, to nætter mellem 17-18. og 18-19. april. Den 19. april stak den

nordpå. Den nåede til et lille stykke skov ved Voldsted Bæk sydvest for Frederikshavn, hvor den overnattede

mellem den 19-20. april. Den 20. april nåede den op og vende i Skagen, men trak hurtigt sydpå og overnattede

ved Møldrup vest for Holstebro. Den 21. april nåede den ned til et område nær Ribe, hvor den på ny

overnattede. De 22. april blev den set lette om morgenen og forsvinde sydpå. Alle steder lykkedes det

twitchere at få set fuglen.

Den anden fugl overnattede i Vesterbølle Plantage, natten mellem den 28. og 29. april. Om morgenen trak den

nordvest og den viste sig at overnatte i Hjardemål Klit-området, vest for Vejlerne. Den 30. april sås den

kortvarigt lette derfra, men på grund af meget dårligt vejr, blev batterierne i ørnens GPS-sender ikke ladet op

og først dagen efter, den 1. maj, kom der en sen melding på at den tilsyneladende havde overnattet i Sydthy

natten mellem den 1. og 2. maj. Den 2. maj er der en observation af fuglen fra Torup nordøst for Nørre
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Vorupør, men ellers kommer næste GPS-melding fra Dalby Skov, hvor den overnatter natten mellem 2. og 3.

maj. Her får mange twitchere igen mulighed for at se fuglen. Den letter og flyver syd og skulle ifølge GPS-

meldingerne have krydset grænsen klokken 13.

Dermed var et par at Danmarkshistoriens mest spektakulære twitch blevet historie. Ny teknologi viste sig at

give nye muligheder, men det afstedkom også lidt debat om hvor vidt GPS-senderne forstyrrede fuglene og

deres trækmønster. Personligt tror jeg det ikke. De to høgeørne viste blot hvor lidt vi i virkeligheden ser af det

der dukker op af sjældne fugle.

Læs om hele forløbet med de to høgeørne her og her.

Høgeørn, 2K, Dalby Skov den 3. maj 2020. Foto: Sakari Kauppinen

 

Dværgørn

Nordjylland: En mørk mellemfase sås 21-22. maj i Skagen. Den overnattede i Nedermose og trak på

andendagen sydvest.

https://pandion.dof.dk/artikel/p%C3%A5-luksustwitch-efter-h%C3%B8ge%C3%B8rn
https://pandion.dof.dk/artikel/%C3%B8rnen-vi-ikke-ville-have-set
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Dværgørn, Skagen den 21. maj 2020. Foto: Jens Kirkeby

 



29.9.2020 Set i Felten andet kvartal 2020 | Pandion

https://pandion.dof.dk/artikel/set-i-felten-andet-kvartal-2020 17/52

Slangeørn, 2K, Flagbakken, Skagen den 31. maj. Foto: Søren Poulsen

Slangeørn, 2 fugle

Nordjylland: En 2K ses trækforsøgende i Skagen og rastende på Hulsig Hede den 31. maj. Desuden ses en 3K

trækforsøgende i Skagen den 3. juni.
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Slangeørn, 3K, Skagen den 3. juni 2020. Foto: Anders Sydney Jensen

 

Blå Glente 5 individer. Hele tre ex. sås i Danmark
den 12. april!

Fyn: En trækkende sydøst Keldsnor den 23. april.

Storstrøm: En 2K rastede på Østmøn i perioden 12-16. april. Fuglen sås først trækkende ved Jættebrink den 12.

april og den sås senere og de følgende dage raste i området omkring Klintholm Havn og Busemarke Mose.

Nordsjælland: En 2K+ trak nordøst ved Spodsbjerg i Hundested klokken 09:43 den 12. april. Efterfølgende blev

den genfundet i tidsrummet 10:31-10:37 ved Holløse Bredning/Tibirke hvor den fortsatte mod nordøst.

Formentlig samme fugl sås ved Pårup og Ll. Fjellenstrup i tiden 11:28-11:30. En ny fugl, også en 2K+, trak vest

ved Hellebæk i tidsrummet 10:36-10:45.

Københavnsområdet: En trak nordvest ved Stevns den 9. april.

 

Steppehøg, ca. 116 fugle



29.9.2020 Set i Felten andet kvartal 2020 | Pandion

https://pandion.dof.dk/artikel/set-i-felten-andet-kvartal-2020 19/52

Nordjylland: Skagen melder om i alt ca. 38 individer i perioden 5. april-15. maj. Derudover sås en 3K+ han

overflyvende, Lille Vildmose den 8. april og en 3K+ hun i Ulvedybet den 23. april.

Nordvestjylland: En 3K+ hun trækkende øst Selbjerg Vejle den 17. april.

Østjylland: Gjerrild melder om i alt 7 trækkende fugle: En 3K+ hun øst den 9. april, en hun nord den 29. april,

en 2K nordøst den 1. maj, 2 2K øst den 2. maj samt en 3K+ hun og en 2K øst den 8. maj. Derudover sås en 2K

rastende på Grenå Enge den 30. april og en 2K trækforsøgende ved Følle Strand den 23. maj.

Sydøstjylland: En 3K+ han rastende og trækkende nord ved Galtkær den 14. april, en hun ved Bjerre Engsø den

23. april og en 2K samme sted den 26. april.

Sydvestjylland: En 2K trækkende nord ved Sdr. Farup Enge den 26. april.

Sønderjylland: En 3K+ han trækkende nordøst over Asserballeskov på Als den 6. april. En han var stationær

ved Abild i perioden 10-19. april. En 3K+ han trak øst på Als den 11. april. En 2K trak nord på Ballum Forland

den 12. maj.

Fyn: En 2K fouragerende Løkkeby Enge den 14. maj.

Bornholm: En 2K han rastede ved Raghammer den 3-4. april og en hunfarvet trak nordvest på Hammeren den

20. april. En 2K sås fouragerende på Raghammer den 3-4. maj.

Storstrøm: En 3K+ hun trak vest ved Kobbelhuse på Møn den 12. april, en 3K+ han trak nordøst ved Udby, også

på Møn, den 15. april, en 2K trak nordøst ved Appenæs den 22. april, en 3K+ han trak ved Jættebrink og en 3K+

hun trak ved Mandemarke Bakker den 24. april. En 2K var overflyvende Gammel Holeby den 2. maj, en 2K

trak syd på Gedser den 3. maj, en 2K trak nordøst, Mandemarke Bakker, den 8. maj, en 2K var overflyvende

Saksfjed Inddæmning den 10. maj, en hun rastede i Mandemarke Bakker den 10. maj, en 2K rastede ved

Skasfjed Inddæmning den 14. maj og en 2K trak syd på Gedser Odde den 16. maj.

Vestsjælland: Tre observationer ved Rørvig i april: En nordøst den 9. april, en 3K+ han nordøst den 20. april og

en hun nordøst den 22. april. En trak syd ved Nakke Skov den 6. maj og en 2K trak nordøst ved Korshage den

10. maj.

Nordsjælland: En 3K+ han trak øst ved Hellebæk den 7. april og samme dag trak en 3K+ han nordøst over

Jægerspris Skydeterræn. I Kikhavn trak en 3K+ han nordøst den 8. april og dagen efter trak en 3K+ han

nordøst ved Evetofte. En 3K + hun sås i Mønge Mose den 11. april og en 2K han sås ved både Spodsbjerg,

Kikhavn og ved Hyllingebjerg den 12. april. To 3K+ hunner trak nordøst ved Hellebæk den 18. april, en 3K+

hun trak nordøst ved Hellebæk den 19. april og en, tillige 3K+ hun, trak nordøst ved Hellebæk den 20. april. En

2K trak nordøst ved Spodsbjerg den 22. april, 2 2K trak nordøst ved Hellebæk den 26. april og 1 2K trak øst ved

Gilbjerghoved den 27. april. En 3K+ hun trak nordøst og sås ved både Kikhavn, Nødebohuse og på Melby

Overdrev den 28. april. En 2K trak nordøst over Skansebakken den 1. maj, hvor endnu en 2K også trak nordøst

den 9. maj. En 2K trak nordøst over Kikhavn den 8. maj, en 2K trak nordøst ved Østskov den 17. maj og en 2K

trak nordøst over Grønholt den 21. maj.

Københavnsområdet: En 3K+ han trak nord ved Søholm Engsø den 7. april, en 3K+ han fløj over Birkede den

13. april, en 3K han trak ved Sydvestpynten den 15. april, en 3K+ han sås ved Tulstrup den 18. april, en 3K+

han ved Strøby den 24. april, en 2K og en 3K+ hun sås ved Søholm på Stevns den 24. april og dagen efter, den

25. april, trak en 3K+ hun nordøst samme sted. Den 27. april sås fire fugle: En trak nordøst over Albertslund,
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en trak nord over Værløse og to fugle trak ved Stevns (en 2K og en 3K+ han). En 2K trak nord over Værløse den

4. maj, en 3K+ hun trak nord ved Tryggevælde Ådal den 10. maj og en 3K+ hun rastede ved Store Heddinge

den 15. maj. I juni sås en 3K+ han ved fire tilfælde i dagene 11-26. juni i området Ll. Salby, Havdrup og

Lellinge.

Den stationære Steppehøg ved Abild, der blev set i perioden 10-19. april, mobber tårnfalk. Foto: Sven Dall

 

Ørnevåge, 3-4 fugle

Nordjylland: En 2K var trækforsøgende i Skagen den 26. juni. Det samme gjaldt en ny fugl, også en 2K, den 29.

juni.

Østjylland: En 2K rastende Iller, Ans den 22. juni.

Sydøstjylland: En 2K trækkende syd ved Voervadsbro den 28. juni. Ved at sammenligne fotos passer denne

fugls karakterer ikke med nogle af Skagensfuglene. Altså en tredje fugl.
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Ørnevåge, 2K, Nordstrand den 29. juni 2020. Foto: Thom Kongerslev

 

Aftenfalk, 57 fugle

Nordjylland: En hun sås trække i Skagen den 1. maj. Derefter var der en lang pause frem til den 21. maj og

frem til den 4. juni registreres i alt 13 trækkende fugle i Skagen og Hulsig. En 2K han raster i Lille Vildmose

den 24. maj.

Østjylland: I alt fire trækkende ved Gjerrild Nordstrand i perioden 22. maj – 7. juni. En hun den 22. maj, en 2K

hun den 4. juni, en 2K han den 5. juni og en hun den 7. juni.

Vestjylland: En rastende Bølling Sø den 21. maj og to 2K hunner trækkende nord over Nørre Snede den 4. juni.

Sydvestjylland: En han trak nordøst ved Nymindegab Strand den 21. maj og en 3K+ han rastede på Billum

Enge den 31. maj.

Sønderjylland: En han trak nord ved Lebøl den 27. maj.

Fyn: En 2K hun rastede i Tryggelev Nor den 21. maj, en han sås trækkende på Dovns Klint den 23. maj og en

3K+ hun rastede i Nørreballe Nor den 28. maj.

Bornholm: En adult han trak syd ved Nexø den 2. maj, En hunfarvet var overflyvende ved Udkæret den 2. maj,

en adult hun sås på Hammeren den 3. maj, en hun rastede i Ølene den 13-14. maj, en hun rastede i Bastemose

den 20. maj og to sås den 21. maj, en rastede på Christiansø den 22. maj og to rastede i Ølene den 25. maj og de

var blevet til en dagen efter.
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Storstrøm: En 2K han rastede i Jydelejet den 8. maj, En nordøsttrækkende og en sydvesttrækkende sås ved

Hyllekrog den 10. maj, tre 2K rastede i Holmegårds Mose den 20. maj og dagen efter var en af dem tilbage. En

hun trak ved Ålebæk Strand den 22. maj, en 2K han trak nord over Feddet den 23. maj, en han rastede ved

slambassiner ved Saunsøvig den 23. maj, en hun var overflyvende på Møns Klint den 26. maj og op til to 2K

hanner rastede i Saksfjed Inddæmning i dagene 27-30. maj. I juni sås en vesttrækkende 2K hun fra Faxe

Ladeplads og en han var overflyvende ved Bøtø Nor den 23. juni.

Vestsjælland: En hun trak øst ved Nørrevang, Rørvig den 22. maj og en han rastede ved Skjoldnæsholm Engsø

den 30. maj.

Nordsjælland: En 2K han trak nordøst ved Rusland den 3. maj, en 2K+ hun trak nordøst ved Hellebæk den 21.

maj og en 2K hun trak øst ved Gilbjerg den 22. maj.

Københavnsområdet: En trækkende nord, Køge Sønakke, den 20. maj.

 

Jagtfalk

Nordvestjylland: Den stationære 2K fra hanstholmområdet blev set sidste gang den 20. april. Fuglen blev

fundet den 13. oktober 2019.

 

Lille Rørvagtel, 2 fugle

Nordjylland: En hun rastende Skarvsøen, Skagen den 5. juni og en hun spillende i Lille Vildmose den 10-14.

juni.

 

Dværgrørvagtel

Nordjylland: En han spillende Lille Vildmose den 25-26. juni.

 

Stylteløber, ca. 15 fugle

Nordjylland: Tre rastende Sandholme den 21. maj og en rastende Råbjerg Mile den 22. maj. To rastede ved

Ulvedybet den 7-8. juni. Af de tre rastende ved Sandholme, var der tale om et par og en enlig. Parret sås parre

sig, men forsvandt kort derefter. Den tredje sås tillige trække bort og det kan være fuglen der dagen efter sås

ved Råbjerg Mile. De to fugle i Ulvedybet i juni dukkede op i forbindelse med en reparation af slusen i

dæmningsvejen, hvilket forårsagede en oversvømmelse af samtlige enge omkring Ulvedybet, og dermed en

katastrofe for samtlige ynglende vadefugle. Det kan ligefrem være at stylteløberne har været ynglefugle i et af

de utilgængelige områder omkring Ulvedybet, og har fået deres rede oversvømmet?

Nordvestjylland: To 3K+ (han og hun) rastede på Agger Tange den 8-12. maj. De sås bl.a. parre sig og lave

redeskål. Den 13. maj sås kun hannen.
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Vestjylland: En 2K var stationær ved Hestholm Øster, Skjern Enge, i perioden 12-20. maj.

Fyn: To rastede i Syberg Land den 5. maj. De sås bl.a. parre sig, men var forsvundet dagen efter. Ud fra

dragtkarakterer tyder det på at de var de to fugle der dukkede op på Agger Tange i Nordvestjylland. En rastede

i Slambassinet den 18-19. maj, mens to sås i Tryggelev Nor den 21-22. maj og det var nok disse der sås den 28.

maj i Søgård Mose.

Storstrøm: Tre 2K rastede i Stege Sukkerfabriks Jordbassiner den 14. maj.

Vestsjælland: Tre rastede i Gyrstinge Sø den 16-17. maj. Det drejede sig om to adulte (han og hun) og en 2K.

Der var dermed ikke tale om samme flok som blev set i Stege Sukkerfabriks Jordbassiner et par dage i

forvejen.

 

Pomeransfugl

Forekomsterne var i dette forår spredt ud på en lang række lokaliteter med store antal. Således blev der på 10

lokaliteter observeret 30 fugle eller derover. Det største antal blev 145 på Skjern enge den 17. maj. Lokaliteten

husede mere end 100 fugle på fem datoer i perioden 12-19. maj. Hvad der også var karakteristisk var at arten

også blev set på flere ikke traditionelle lokaliteter. Eksempelvis med op til 7 ved Jordrup (Sydøstjylland) den

12-13. maj, fire på Melby Overdrev (Nordsjælland) den 13-16. maj samt op til 17 på Kalvebod Fælled

(København) den 15-23. maj

 

Stribet Ryle, 4 fugle

Nordvestjylland: En rastende Kølsen-Skals Enge den 21. maj.

Vestjylland: En rastede ved Hestholm Øster, Skjern Enge, den 17-19. maj.

Sønderjylland: En rastede i Margrethe Kog den 21. maj.

Københavnsområdet: En rastende Vallensbæk og Ishøj Strandenge den 30. maj.

 

Damklire, 4 fugle

Sønderjylland: To fugle fra Margrethe Kog: En den 22. april og en den 24. maj.

Storstrøm: En rastede på Nyord Enge den 21. april.

Københavnsområdet: En rastede på Kalvebod Fælled den 19. april.

 

Terekklire, 3 fugle
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Sydvestjylland: En rastende i Sneum Digesø den 4-6. juni.

Sønderjylland: En rastede på Højer Vade den 26. maj og samme fugl rastede langs Vidåen i Margrethe Kog den

28-30. maj.

Københavnsområdet: En rastende Klydesøen den 22-24. maj.

 

Lille Gulben, 2 fugle

Nordjylland: En rastede ved Sandholme den 19-20. maj.

Nordvestjylland: En rastende Vandet Sø den 27. maj.

Lille Gulben, Vandet Sø den 27. maj 2020. Foto: Jens Jørgen Andersen

 

Tredækker, 9 fugle
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Nordjylland: En rastende Sandholme den 19. maj og en spillende fugl blev hørt i Damfenner den 21. maj.

Østjylland: En rastende Grenå Enge/Kragsø vest for Grenå den 16. maj.

Sydøstjylland: En rastede på Bygholm Enge v. Horsens den 2. maj.

Storstrøm: En rastende Feddet den 24. maj og en rastende Holmegårds Mose den 29. maj.

Vestsjælland: En spillende fugl blev hørt i Lille Åmose den 30. april.

Københavnsområdet: En spillende fugl blev hørt på Nordre Klapper, Kalvebod Fælled i perioden 7-14. maj.

Derudover blev en hørt, samme sted, den 19. maj.

Tredækker, Sandholme den 19. maj 2020. Foto: Rune Sø Neergaard

 

Odinshane, 12 fugle

Nordvestjylland: En rastede på Bygholm Vejle den 18. maj, og en rastede samme sted den 2-3. juni.

Sønderjylland: En rastede i Margrethe Kog den 21. maj.

Fyn: En rastende Føns Vang den 9. juni.
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Bornholm: En rastende Salthammer den 21-23. maj.

Storstrøm: To trækkende blev set ved Hyllekrog: En nordvest den 29. maj og en øst den 31. maj.

Vestsjælland: En rastede på Sprogø den 19. maj.

Nordsjælland: En rastende Nivå Bugt den 12. juni.

Københavnsområdet: En rastende i Klydesøen den 17. maj, en rastende Vallensbæk og Ishøj Strandenge 2-3.

juni samt en rastende Aflandshage den 14. juni.

 

Hvidvinget Måge, 7 fugle

Nordjylland: En 2K sås på Grenen den 7. og 9. april. En ny fugl sås samme sted den 24. april.

Vestjylland: Indlandsfundet af 2K-fuglen fra Gødstrup Sø (30-31. marts) sås også den 6. april. En 4K rastede ved

Bøvling Fjord den 16. april og en 2K rastede ved Haurvig den 2. maj.

Sydvestjylland: En 2K rastede på Fanø Vesterstrand den 14. april.

 

Gråmåge, 13 fugle

Nordjylland: En 2K rastede i Hirtshals Havn den 1. april. En 2K rastede på Rødhus Strand den 2. april. En 2K

sås regelmæssigt rastende på Grenen i perioden 7-22. april. Den 9. april sås også en vesttrækkende 2K på

Grenen. En 2K rastende ved Stensnæs den 10. april. Fuglen i Løgstør Havn der blev opdaget den 5. februar sås

mindst frem til den 15. april. I maj sås en 2K 5-10. maj i Hirtshals Havn og i Skagen sås en 2K, primært på

Grenen, i dagene 6-16. maj.

Nordvestjylland: Op til 2 2K sås i Hanstholm Havn frem til den 13. april. En blev hængende frem til den 21.

april.

Østjylland: Den stationære 3K i Grenå Havn sås sidste gang den 4. april.

Vestjylland: En trak syd ved Nørre Lyngvig den 20. maj.

Sydvestjylland: En 3K rastede på Henne Strand den 7. april.

 

Mellemkjove, 11 fugle

Nordjylland: Skagen melder om i alt 5 trækkende øst/nordøst i perioden 1-8. maj.

Vestjylland: En adult mørk fase trak nord ved Bækbygård Strand den 15. maj. Det drejede sig om samme

individ, som var set tidligere på dagen ved Blåvand.
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Sydvestjylland: Blåvand meldte om i alt fem fugle, alle nordtrækkende: Tre den 8. maj, en (mørk fase) den 15.

maj og en den 27. maj.

Storstrøm: En adult lys fase rastede og trak senere syd på havet udfor Sildestrup og Marielyst Strand den 30.

april.

 

Lille Kjove

Vestsjælland: To nordtrækkende adulte fugl sås ved Rørvig den 21. maj.

 

Sandterne, 3 fugle

Nordvestjylland: To adulte rastede på Agger Tange den 8. maj. De udviste yngleadfærd, bl.a. med fødebytte.

Desværre sås de kun den ene dag.

Storstrøm: En adult sås flyvende sydøst ved Roneklint den 2. maj. Samme fugl sås sandsynligvis på Feddet

samme dag.

 

Sortterne

Nordvestjylland: 24 ynglepar i Kogleakssøen og Bygholms Nordlige Rørskov i Vejlerne.

Vestjylland: 3-4 ynglepar i Husby Sø.

Sønderjylland: Ca. 45-50 ynglepar på tre lokaliteter.

Storstrøm: 107 trak øst ved Hyllekrog den 1. maj.

 

Hvidvinget Terne, ca. 224 fugle

Nordjylland: To rastende i Vilsted Sø den 23. maj.

Nordvestjylland: Tre rastende i Kogleakssøen, Vejlerne, den 22. maj.

Vestjylland: Fra Hestholm Øster, Skjern Enge, meldes der om to rastende den 12. maj, to den 21. maj, en den

23. maj og en den 13. juni.

Sydvestjylland: En rastende Filsø den 8. maj, 12 i Sneum Digesø den 9. maj, 20 i Gl. Hviding Engsø den 9. maj,

syv i Ribe Østerå den 9. maj, tre i Filsø den 10. maj og to i Gl. Hviding Engsø den 22. maj.
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Sønderjylland: Op til 33 ex. sås i områderne Magisterkogen, Hasberg Sø og Nørresø den 9. maj. Dagen efter

rastede fire i Magisterkogen og 11 i Hasberg Sø. Fire trak øst ved Nørresø den 11. maj og 2 rastede i Margrethe

Kog den 23. maj. Den 9. juni rastede en på Højer Vade.

Fyn: 43 ex. i Tryggelev Nord og Salme Nor/Nørreballe Nor den 9. maj. Samme dag sås også 11 i Sybergland og

11 i Holms Mose.

Storstrøm: Den 10. maj rastede en i Nakskov Fjord, en i Maribo Søndersø og 10 i Ulvshale Løb. To rastede i

Nykøbing Falsters Sukkerfabriks Slambassin den 21. maj og fem rastede, men trak senere nordøst, på Nyord

Enge den 26. maj.

Vestsjælland: Min. 18 ex. sås i Tissø og nærområder den 10. maj, tre rastede i Tissø den 22. maj og to blev set

nordøsttrækkende ved Korshage den 22. maj.

Nordsjælland: En rastende i Bredvig, Roskilde Fjord, den 15. maj, 3 rastende Selsø Sø den 21. maj og en

rastende i Holløse Bredning den 23. maj.

Københavnsområdet: En rastende Gundsømagle Sø den 21-23. maj.

Hvidvinget Terne, Gundsømagle Sø den 23. maj 2020. Foto: Jens Eriksen

 

Hvidskægget Terne, 6 fugle

Vestjylland: Tre blev opdaget om aftenen ved Hestholm Øster, Skjern Enge, den 21. maj. Det drejede sig meget

sikkert om de tre som var set tidligere på dagen på Als (se nedenfor). De var stationære på Skjern Enge frem til
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og med den 23. maj.

Sønderjylland: Tre rastende Torup Made, Midtals den 21. maj.

Fyn: En rastende Nørreballe Nor den 15-16. juni.

Bornholm: En rastende i Udkæret den 19. juni.

Storstrøm: En rastende Bøtø Nor den 21. juni.

Hvidskægget Terne, Nørreballe Nor den 16. juni 2020. Foto: Jacob Sterup

 

Lunde

Nordjylland: En vesttrækkende Nordstrand den 2. april.

 

Turteldue, observationer udenfor de Sønderjyske
ynglepladser; 13 fugle

Nordjylland: En rastende Sandels Fenner, Store Vildmose, den 14. maj. Skagen melder om i alt fem fugle i

perioden 20-26. maj.
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Østjylland: En rastende, senere trækkende, ved Gjerrild Nordstrand den 25. april.

Sydvestjylland: En blev set overflyvende på Mandø den 22. maj.

Fyn: En rastende Fakkebjerg den 9. juni og en syngende Gulstav Østerskov den 10. juni.

Bornholm: En rastende Christiansø den 28. maj.

Storstrøm: En rastende Gedser Odde den 7. juni.

Nordsjælland: En trækkende nord ved Nivå Bugt og Strandenge den 6. juni.

 

Sørgedue

Sydøstjylland: En syngende i landsbyen Bøgballe den 25. maj var en af dette forårs mest overraskende

observationer. Det drejer sig om Danmarks andet fund og der er muligvis tale om den første syngende fugl på

denne side af Atlanterhavet! Amerikanske eksperter er blevet hørt om fuglens racetilhørsforhold, men der er

tale om store overlap, og de vurderer, at det er umuligt at vurdere sikkert på en tilfældig gæst i Europa.

Sørgedue, Bøgballe den 25. maj 2020. Foto: Christian Andersen Jensen

 

Perleugle
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Vestjylland: En syngende Ulfborg Plantage den 10. april, en syngende Gludsted Plantage den 18. og 20. april.

Sydvestjylland: En syngende Blåbjerg Plantage den 4. april.

Bornholm: En syngende Viskeled den 20. april.

 

Høgeugle

Bornholm: En blev meldt fra Egeby den 8. april.

København: Yngleparret, der blev omtalt i sidste udgave af Set I Felten, skulle efter sigende have opgivet

yngelen.

 

Lille Sejler

Nordjylland: Danmarks andet fund (men det første fotodokumenterede), var en rastende ved Tranestederne,

lidt syd for Skagen, den 29. maj.

Lille Sejler, Tranestederne den 29. maj 2020. Foto: Jens Kirkeby

 

Hærfugl, 27 fugle

Nordjylland: En overflyvende, Aalborg, den 29. maj, en syngende, Smidstrup, den 2. juni og en syngende, Klim

Bjerg, den 6-7. juni.
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Vestjylland: En rastede ved Bølling Sø den 11. maj.

Sydvestjylland: To fugle på Fanø: En rastende Mindelund og Kalvekrog den 18. april, og en rastede ved Hønen

den 3. maj. Desuden rastede en ved Vejers strand den 8. maj.

Sønderjylland: En Arild Ferieby den 19. april, en Sølsted Mose den 19. og 21. april samt en Nørresø den 23.

april.

Fyn: En rastede Å vest for Brydegård den 18. april, en rastede ved Egebjerggård Gods den 3. juni og en rastede

ved Gulstav den 14. juni.

Bornholm: En ved Bæla den 4. april, en ved Hammeren den 20. april og en i Nexø den 22. april.

Storstrøm: En rastende på Råbylille Strand den 22. april, en rastende Saksfjed den 23. april, en rastende

Stubbekøbing den 25. april, en rastede på Femø den 26. maj, en rastede ved Engestofte den 9. juni og en sås

ved Busemarke Grusgrav den 21. juni.

Vestsjælland: En rastede på Sejrø 21-22. april. En rastede på Nekselø den 10. maj og en sås ved Slettemose,

Rørvig den 10-11.maj.

Nordsjælland: En rastende Lille Hestehave den 11. maj.

Københavnsområdet: En rastende, Kofoeds Enge, den 1. juni.

 

Biæder, 48 fugle

Nordjylland: Skagen melder om 11 ex. i dagene 21. maj – 5. juni. Desuden ses to overflyvende i Østerådalen i

Aalborg den 6. juni.

Nordvestjylland: Tre fouragerende og senere nordtrækkende fugle sås på Agger Tange den 9. maj. Fire sås

overflyvende på Vigsø Klithede den 26. maj.

Østjylland: I alt to blev set trækkende ved Gjerrild Nordstrand henholdsvis den 30. maj og den 1. juni.

Vestjylland: En blev set overflyvende på Borris Hede den 21. maj og det samme skete på Krogshede den 9. juni.

Sydvestjylland: En trak nord ved Blåvand den 19. maj.

Fyn: En overflyvende Gulstav den 14. juni.

Storstrøm: 9 trækkende nordvest over Aborrebjerg den 9. maj blev forårets største flok. Tre blev set

trækkende ved Rettestrup Grusgrav ligeledes den 9. maj. Derudover trak to syd ved Gedser den 7. juni.

Vestsjælland: Tre overflyvende Røsnæs den 9. maj og 2 overflyvende Klintebjerg v. Klint den 1. juni.

Københavnsområdet: To rastende Sydvestpynten den 10. maj og en trækkende nord ved Højerup på Stevns

den 13. maj.
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Ellekrage

Nordjylland: En overflyvende, Reservatet, Skagen den 8. juni.

 

Mellemflagspætte, 2 fugle

Sønderjylland: En Sottrup Skov den 22. april og en i Åbenrå den 2. maj.

 

Toplærke

Nordjylland: Op til tre blev regelmæssigt set i Hirtshals. En rastede på Grenen i Skagen den 25. maj.

Toplærke, Grenen den 25. maj 2020. Foto: Hans Ægidius

 

Korttået Lærke, 3 fugle

Nordjylland: En rastende Grenen den 25-26. juni.

Sydvestjylland: En rastende Sønderho Strand den 14. juni.
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Sønderjylland: En rastede på Sønderstrand på Rømø den 12-13. juni.

Korttået Lærke, Sønderstrand, Rømø den 12. juni 2020. Foto: Henrik Haaning Nielsen

 

Rødrygget Svale, 2 fugle

Nordjylland: En rastende og senere sydtrækkende ved Mølholmsøerne i Aalborg den 27. april.

Københavnsområdet: En trak nord ved Koklapperne, Kalvebod Fælled den 9. april.

 

Klippesvale

Storstrøm: To rastede og trak senere øst ved Jættebrink den 14. april.

 

Rødstrubet Piber, 8 fugle

Østjylland: En overflyvende Fornæs den 8. maj og en østtrækkende Gjerrild Nordstrand den 1. juni.

Fyn: En rastede i Tryggelev Nor og Salme Nor den 1. maj.

Bornholm: En overflyvende Christiansø den 21. maj og en trækkende Hammeren den 27. maj.



29.9.2020 Set i Felten andet kvartal 2020 | Pandion

https://pandion.dof.dk/artikel/set-i-felten-andet-kvartal-2020 35/52

Storstrøm: En rastede ved Bøtø Nor den 22. maj.

Vestsjælland: En blev meldt overflyvende på Gniben, Sjællands Odde den 22. maj.

Københavnsområdet: En rastende og senere trækkende, Sydvestpynten, den 14. maj.

 

Storpiber

Bornholm: To blev rapporteret nordtrækkende ved Vysterby den 16. april.

 

Markpiber, 3 fugle

Nordjylland: En rastende, senere sydvesttrækkende, Grenen den 23. maj.

Bornholm: En rastende Raghammer den 5. juni. To ex. blev meldt fra samme sted dagen efter.

Markpiber, Raghammer Odde den 5. juni 2020. Foto: Sune Riis Sørensen

 

Gul Vipstjert

Sydvestjylland: 1 rastende (racen flava) ved Sneum Digesø den 6. april var tidlig ankomst.
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Sønderjylland: 4 rastende (racen flava) ved Vidåen den 6. april var tidlig ankomst.

 

Gulhovedet Gul Vipstjert (racen flavissima), 6 fugle

Vestjylland: Ved Falbækvej Marker sås en den 9. maj og en den 20-21. maj. Ved Damsø Enge rastede en den 13.

maj, en sås på Værnengene den 17. maj og en på Hestholm den 20. maj.

Sønderjylland: En han rastede i Gammel Frederikskog den 27. april.

Gulhovedet Gul Vipstjert, Falbækvej, marker den 9. maj 2020. Foto: Michael Hasager Lauritsen

 

Sorthovedet Gul Vipstjert (racen feldegg)

Nordjylland: En han blev opdaget østtrækkende på Grenen den 22. maj. Den rastede endda kortvarigt og blev

fint dokumenteret.
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Sorthovedet Gul Vipstjert, Grenen den 22. maj 2020. Foto: Rune Sø Neergaard

 

Citronvipstjert, 6 fugle

Nordjylland: En han rastende, senere østtrækkende, Grenen den 24. april, en han rastede langs Gjøvej i

Ulvedybet den 26. april, en han rastede på Grenen den 21. maj og en hun rastede på Grenen den 5. juni.

Østjylland: En han rastende, Grenå Engsø, den 28. april.

Vestjylland: En hun rastede, men trak senere nordøst, ved Vest Stadil Fjord den 9. maj.

 

Sortrygget Hvid Vipstjert, 28 fugle

Nordjylland: Skagen melder om i alt fem fugle i dagene 1-24. maj, bl.a. en stationær han ved Stald Grenen i

dagene 1-13. maj.

Nordvestjylland: En rastede på Revlbuske den 12. april.

Østjylland: En rastede på Anholt den 8. maj og en rastende Vængesø, Helgenæs den 3. juni.

Vestjylland: En rastede på Værnengene den 4. april. Her sås også en fugl på hver af datoerne 9. og 11. april.

Tre rastede ved Vest Stadil Fjord den 6. april. Ved Fjand sås en den 4. og 6. april, en den 5. maj og to den 8. maj.
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Derudover rastede en ved Bækbygård Strand den 10. maj samt en ved Nørresand og Søndersand ved

Skodbjerge den 11. maj.

Sydvestjylland: En sydtrækkende Blåvandshuk den 4. april. To var territoriehævdende ved Hønen, Sønderho,

og sås regelmæssigt i perioden 4-28. april. En rastede ved Grærup Langsø den 12. april. En rastede samme sted

den 22. april og en rastede ved Blåvandshuk den 24. april. Den 24. maj rastede en på Esbjerg Havn.

Sønderjylland: En fouragerende Ballum Sluse den 16. april, en Rimmevejsmarkerne på Rømø den 24. april og

en Birkelev Plantage den 30. april. En rastede ved Ballum Suse den 6. maj og en sås ved Kongsmark på Rømø

den 20. maj.

Storstrøm: En han Stege Sukkerfabriks jordbassiner den 16. april.

Vestsjælland: En rastende Omø den 10. april.

Københavnsområdet: En rastede på en eng vest for Køge Strandskov den 13. april.

 

Sydlig Nattergal, 4 fugle

Østjylland: En syngende ved Dødeå Enge den 21. maj.

Storstrøm: En blev ringmærket 3-4. maj på Gedser.

Københavnsområdet: En Søparken ved Ishøj Sø den 14. maj samt en rastende Rørmosen-engareal – Sct. Hans

den 2. juni.
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Sydlig Nattergal, Søparken ved Ishøj Sø den 14. maj. Foto: Jonas Hansen Tchikai

 

Sibirisk Bynkefugl, Gniben, Sjællands Odde den 21. maj. Foto: Kristian Bruus Jensen
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Sibirisk Bynkefugl, 2 fugle

Bornholm: En han rastede på Christiansø den 28. maj.

Vestsjælland: En han rastede på Gniben, Sjællands Odde den 21. maj.

Sibirisk Bynkefugl, Christiansø den 28. maj 2020. Foto: Troels Leuenhagen Petersen

 

Stendrossel

Østjylland: En 2K hun rastede ved Ebeltoft Færgehavn den 10-20. juni.
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Stendrossel, 2K hun, Ebeltoft Færgehavn den 11. juni 2020. Foto: Ib Jensen

 

Høgesanger, 4 fugle

Bornholm: En 2K blev ringmærket på Christiansø den 25. maj, en syngende 2K+ han rastede samme sted den

27. maj, og en han var syngende ved Galløkken den 29. maj.

Storstrøm: En han rastede ved Kroghage på Gedser den 30. maj.

 

Flodsanger, 8 fugle

Nordjylland: En syngende Hadsund den 8-17. juni.

Østjylland: En syngende Vængesø, Helgenæs, den 23. maj og en syngende Alken Enge den 2. juni.

Sydøstjylland: En syngende i Uldum Kær den 30. maj - 10. juni.

Storstrøm: En syngende Bråby den 13-14. juni.

Københavnsområdet: En syngende i Tryggevælde Ådal den 27. maj-8. juni, en syngende Vallensbæk og Ishøj

Strandenge den 1. juni og en syngende Kongelunden 7-11. juni.
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Flodsanger, Tryggevælde Ådal den 28. maj 2020. Foto: Peter Andersen

 

Buskrørsanger, 37 fugle

Nordjylland: Skagen har 6 forskellige fugle:  En syngende Reservatet den 27. maj, en syngende Fyrvej den 3.

juni, en syngende Batterivej den 4. juni, en syngende Nedermose den 5. juni, en syngende Det Grå Fyr den 7.

juni og en syngende Byfogedskoven den 8. juni. Desuden synger en i Ulvedybet den 1. juni og en ved

Overklitten Sø i perioden 14-27. juni.

Østjylland: To fugle er meldt: En syngende fugl den 2. juni ved Højbjerg og en syngende fugl ved Fussingø Gods

den 22. juni.

Sydvestjylland: En syngende på Mandø den 22. maj blev den første observation i Danmark i år. Desuden blev

en ringmærket ved Blåvand Fuglestation den 30. maj.

Bornholm: Fra Christiansø: En den 23-24. maj, en den 28. maj, tre den 1. juni og to den 2. juni. Den ene af de to

fugle den 2. juni regnes for en genganger, således at totalen for Christiansø lyder på seks fugle. Fra selve

Bornholm blev der fundet syngende fugle ved Grisby 5-8. juni, en ved Vestre Sømark den 5. juni, en ved

Pedersker 5-6. juni, en ved Frederiks Stenbrud den 6. juni, en ved Snogebæk/Dueodde den 6. juni samt en på

Nexø Sydstrand den 7. juni.

Storstrøm: En syngende Lungholm Park den 1. juni, en syngende, Tuerne, Holmegårds Mose den 10-20. juni

samt en syngende Vesteregede den 25. juni.

Vestsjælland: En syngende Vigersted By den 30. maj – 23. juni, en syngende Yderby Lyng den 31. maj og en

syngende Halskov Odde, Korsør den 31. maj.

Nordsjælland: En syngende Gilbjerghoved den 4. juni og en syngende Hundested by i dagene 13-18. juni.
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Københavnsområdet: En syngende Boesdal Kalkbrud og Korsnæb den 30. maj. En syngende Kalvebod Fælled

den 7. juni, en syngende Søholm Engsø den 16. juni mens der dagen efter, den 17. juni, blev meldt to syngende

fra Søholm området. Den ene (ikke den ved Engsøen) var stationær perioden ud. Desuden en syngende Lille

Linde fra den 24. juni og perioden ud.

Buskrørsanger, Vigersted By den 31. maj 2020. Foto: Eigil Larsen

 

Lille Rørsanger

Nordjylland: En ringmærket Grenen den 1. juni.
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Lille Rørsanger, Grenen den 1. juni 2020. Foto: Jørgen Munck

 

Drosselrørsanger, ca. 41 fugle

Nordjylland: En syngende i Skarvsøen, Skagen, den 10. maj samt en syngende i Østerådalen, Aalborg den 27.

maj – 10. juni. Der blev fundet en ny og stationær syngende fugl i Skarvsøen og den kunne opleves fra den 1.

juni – 29. juni. Den 24. juni sås endda to fugle. En syngende fugl ved Tvebjerge ved Aars hørtes den 8-10. juni.

Nordvestjylland: En syngende Lund Fjord den 21. maj, en syngende i Ove Sø den 29. maj – 11. juni, en

syngende på Agger Tange den 2. juni og en syngende i Ræhr Grusgrav den 8. juni. Desuden blev en

ringmærket i Tømmerby Fjord i Vejlerne den 15. juni.

Østjylland: En syngende Værum Ø Enge v. Stavnstrup den 15. maj, En syngende Egå Engsø den 22-23. maj, en

syngende Årslev Engsø den 25. maj og en syngende Frisenvold den 26. maj.

Vestjylland: En syngende Værnengene den 8. juni.

Sydvestjylland: En syngende Roborghus den 8. juni.

Sydøstjylland: En syngende Kongens Kær den 22. maj.
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Fyn: Op til to syngende i Nørreballe Nor den 1. maj - 1. juni. En syngende i Botofte Skovmose den 30. maj – 8.

juni.

Bornholm: En syngende Hagemyr den 14. maj.

Storstrøm: En syngende var i Røgbølle Sø den 12-14. maj, en syngende rastede ved Kroghage på Gedser den 23.

maj og en var syngende i Kramnitse Nor den 30. maj – 1. juni. En syngende fugl opholdte sig i Bårse Grusgrav

4-6. juni og måske samme fugl hørtes igen den 28. juni. En syngende blev fundet ved Rejnstrup Holme den 7.

maj, en var syngende i Holmegårds Mose den 15. juni og endelig var en syngende i Hejrede Sø den 18. juni.

Vestsjælland: En syngende var stationær i Tystrup Sø i dagene 8-20. maj. Det samme gjaldt en fugl i Kværkeby

Fuglereservatet 15. maj – 5. juni og en fugl i Torpet Mose 20. maj – 13. juni.

Nordsjælland: En syngende Nivå Bugt og Strandenge den 20. maj og en rastende Strødam Engsø den 24. juni.

Københavnsområdet: En syngende i Gundsømagle Sø i perioden 6-22. maj, en syngende Gl. Havdrup Mose den

6. maj, en syngende Hakkemosen den 21. maj, en syngende Ringebæk Sø den 24. maj og 31. maj - 9.juni, op til

to syngende Stenløse Å den 29. maj – 5 juni samt en syngende den 15. juni. Derudover en syngende

Vallensbæk Havn den 1. juni samt en syngende Kollekolle, Furesøen, den 28-30. juni.

 

Bleg Gulbug

Storstrøm: En blev ringmærket på Gedser den 17. juni. Bedømt ud fra såvel dragtkarakterer som adfærd

drejede det sig om Østlig Bleg Gulbug. I så fald Danmarks andet fund. Fuglen sås frem til og med den 20. juni.
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Bleg Gulbug, Gedser den 17. juni 2020. Foto: Hans Ægidius

 

Lille Gulbug

Bornholm: En rastede på Christiansø den 1. juni.

Lille Gulbug, Christiansø den 1. juni 2020. Foto: Frederik Johansen

 

Sibirisk Gransanger (racen tristis), min. 8 fugle

Nordjylland: En syngende, Skagen, den 1. juni.

Nordvestjylland: En syngende han rastede ved Glombak den 14. april.

Bornholm: Fra Christiansø: To rastende den 28. Maj, en den 29. maj, en den 31. maj samt to den 4. juni.

Storstrøm: En stationær syngende fugl sås ved Kroghage på Gedser den 4-24. juni.

Vestsjælland: En rastede på Gniben, Sjællands Odde den 30. maj.
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Lundsanger, ca. 41 fugle

Nordjylland: I alt tre fugle fra Skagen: En syngende den 1. juni, en syngende den 6-7. juni og en ringmærket

den 8. juni.

Østjylland: En syngende ved Agri By og Land den 16-23. juni.

Bornholm: Fra Christiansø var der meldinger om ca. 20 fugle fra 24. maj – 22. juni, heraf et par fugle med

mulig yngleadfærd. Fra selve Bornholm ca. 7 fugle i perioden 27. maj – 10. juni.

Nordsjælland: En syngende Hellebæk Avlsgård den 15. juni og en syngende Tibirke Sand den 19. juni.

Storstrøm: Fra Møns Klint er der meldinger om to syngende fugle henholdsvis den 2. juni og den 10. juni.

Desuden var der en syngende fugl ved Liselund Slot den 2. juni.

Københavnsområdet: En syngende Tryggevælde Ådal den 30. maj. Fra Kongelunden en stationært syngende i

perioden 5-14. juni. To syngende blev meldt den 5., 10. og 14. juni. Derudover en syngende i Pinseskoven den

5. og 8. juni, en syngende Højerup, Stevns den 8. juni samt en syngende Jærgersborg Strandhave den 30. juni

(en sen forekomst).

 

Grøn Sanger

Nordjylland: Danmarks andet fund blev fundet i Ellekrattet i Skagen den 27. maj. Læs mere om fundet her. 

Grøn Sanger, Ellekrattet den 27. maj 2020. Foto: Thomas W. Johansen

https://pandion.dof.dk/artikel/gr%C3%B8n-sanger-i-skagen


29.9.2020 Set i Felten andet kvartal 2020 | Pandion

https://pandion.dof.dk/artikel/set-i-felten-andet-kvartal-2020 48/52

 

Hvidhalset Fluesnapper, 3 fugle

Bornholm: På Christiansø rastede en han den 14. maj og en hun blev ringmærket samme sted 27-28. maj.

Nordsjælland: En han rastede ved Bøllemosen i Jægersborg Hegn den 19. april.

 

Lille Fluesnapper, ca. 103-123 fugle

Nordjylland: En 2k blev ringmærket på Grenen den 30. maj. To blev ringmærket samme sted den 3. juni, en

rastede i Byfogedskoven den 9. juni og en var syngende på Grenen samme dag. Endelig rastede en på Grenen

den 13. juni.

Nordvestjylland: En 2K han rastede i Hanstholm Fyrhaver den 5. juni.

Sydøstjylland: En rastende Stougård ved Tørring den 31. maj.

Sønderjylland: En rastende Tontoft Nakke den 9. maj.

Fyn: En rastede ved Odense Å den 31. maj.

Bornholm: Christiansø var altdominerende med i størrelsesorden 70-90 ex. fra 10. maj-7. juni. De største dage

blev 13 den 20. maj, 10 den 24. maj og 20 den 27. maj. Fra selve Bornholm blev der fundet syngende fugle i

Sveneke Nordskov den 2. og 5. juni, en rastende fugl ved Raghammer den 6. juni samt syngende fugle i

Paradisbakker 7-8. juni og igen den 20. juni.

Storstrøm: En syngende Ålebæk Strand den 22. maj, en syngende ved Kroghage på Gedser den 23. maj og en

2K han syngende på Feddet den 24. maj. I juni er der meldinger om ca. 7 fugle fra Møn i perioden 2-27. juni,

fra steder som Mandemarke Haver (den 2. juni), Busene Have (den 2-3. juni) og Liselund Søerne (den 7-9.

juni). Imidlertid var der også flere meldinger fra Fanefjord Skov, hvor op til to fugle hørtes synge den 7. juni

og en enkelt så sent som den 27. juni. I Gedser blev der ringmærket to fugle henholdsvis 3. og 8. juni.

Derudover blev en hørt synge fra Birkemose den 7. juni.

Vestsjælland: En syngende fugl på Gniben, Sjællands Odde den 22. maj og en syngende Yderby Lyng den 22.

maj.

Nordsjælland: Der blev meldt om syngende fugle på to datoer i Tisvilde Hegn. Nemlig den 11. maj og den 20.

maj. Derudover meldtes om en syngende 2K han på Gilbjerghoved den 21. maj, en syngende fugl i Gurre Vang

den 26. maj, samt en syngende fugl i Nivå Bugt den 7. juni.

 

Rosenstær, ca. 22 fugle

Nordjylland: I alt 13 fugle fra Skagen. De 10 var trækforsøgende i perioden 1-14. juni, heraf hele seks

eksemplarer den 4. juni. Derudover rastede to i Skagen By den 11. juni og en rastede på Grenen den 29-30.
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juni.

Nordvestjylland: En adult rastende Agger Tange den 27-30. juni.

Østjylland: En trækkende sydøst Gjerrild Nordstrand den 7. juni.

Sydvestjylland: En rastende ved Henne Strand den 17. juni.

Sønderjylland: En adult rastende Tontoft Nakke, Nordals den 6. juni.

Storstrøm: En adult var trækforsøgende på Gedser Odde den 22. maj. Nok samme fugl sås senere på dagen

rastende i Bøtø Nor. Den 5. juni trak en 2K syd over Gedser Odde og en 2K+ trak sydvest samme sted den 14.

juni.

Vestsjælland: 1 rastende Korshage den 7. juni.

Københavnsområdet: En rastende Saltholm den 10. juni.

Rosenstær, Grenen den 4. juni 2020. Foto: Laila Neermann

 

Hvidvinget Korsnæb
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Nordjylland: To rastende Højen den 9. april.

 

Hortulan, 13 fugle

Nordjylland: En var trækforsøgende på Grenen den 9. maj og samme dag trak en nordøst ved Nordstrand.

Østjylland: En rastende, senere trækkende sydvest, ved Gjerrild den 3. maj.

Vestjylland: En syngende han sås ved Vest Stadil Fjord den 14. maj.

Bornholm: En rastede på Christiansø den 8. maj og dagen efter sås to. En rastede på Hammeren den 9. maj og

en rastede ved Galløkken den 5. juni.

Storstrøm: En ved Kroghage på Gedser den 28. april og en rastende ved Bøtø Nor den 1. maj.

Københavnsområdet: En han rastende Klydesøområdet, Kalvebod Fælled den 1. maj og en han rastende

Dragør den 2. maj.

Hortulan, Klydesøområdet, Kalvebod Fælled den 1. maj 2020. Foto: Ib Jensen

 

Hætteværling

Nordvestjylland: En han rastede ved Hanstholm Fyr den 7. juni.
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Dato:
04. 07. 2020

Skrevet af:
Henrik Haaning Nielsen

Fotos af:
Christian Andersen Jensen
Lars Jensen Kruse

Hætteværling, Hanstholm Fyr den 7. juni 2020. Foto: Martin Kristensen

 

Tak til Knud Pedersen for at sortere og vurdere forekomsten af de sjældne ørne i Skagen, så det blev mere

overskueligt til denne oversigt. Tak til Sebastian Klein for detaljer omkring forekomsterne af buskrørsangere

på Christiansø. Tak til Morten Bentzon Hansen for oplysninger om ynglende sortterner i Sønderjylland. Tak til

Ole Amstrup for oplysninger om ynglende sølvhejrer og sortterner i Vestjylland. Endelig en stor tak til alle

fotografer for at dokumentere jeres observationer på DOFbasen, hvilket tillige gør det muligt for mig at

illustrere artiklerne på Pandion. Også en stor tak til de fotografer der uopfordret selv har stillet fotos til

rådighed.

Husk at sende SU-beskrivelser til Sjældenhedsudvalget for at vi kan få et så retvisende officielt billede af de

sjældne fugles forekomst dette forår. Det gælder også de mange fund af Buskrørsanger.

https://pandion.dof.dk/artikler/henrik-haaning-nielsen
https://pandion.dof.dk/fotogalleri/christian-andersen-jensen
https://pandion.dof.dk/fotogalleri/lars-jensen-kruse
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