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Af Ella og Jørgen Mikkelsen

Perioden for året blev 47 obs-dage  fra 16/8 til 10/10 og i alt blev der set  155 arter

Det har i år også været en god periode sammen med ringmærkerne og andre besøgende på stationen. Et 
par ”udenlandske” gæster til god inspiration blev det også til.

Fra solen stod op og til omkring middag blev der obset fugle fra klinten,  se nedenstående skema:

Men af enkelte arter vil jeg lige fremhæve steppehøg, hedehøg, aftenfalk og rødstrubet piber samt en lille 
kjove. 

Der har i år været flere ornitologer og turister på klinten end tidligere, om det skyldes  fugle, heste eller blot 
de gode vandreture, der kan foretages i området , er ikke til at vide, men det giver mangen en god snak og 
historier fra andre egne omkring fugle. Dejligt er det også, når Søren Bøgelund får sit årlige besøg af den 
tidligere formand Chr. Hjort og venner. Erfarne folk trækker spændende fugle frem. 2-3 aftenfalke  blev det 
bl. a til denne gang.

En velbesøgt dag var også den 20. august, hvor Mærsk største containerskib kom sejlende forbi, på vej til 
Polen. Der blev fotogaferet, snakke og spist og ventet og ventet. Vi vidste, at skibet ville passere 
Storebæltsbroen kl. 14.30  og endelig kl. 17.10 så vi det første glimt af skibet. Imponerende.

Vi går nu over til statistik for efterårstrækket, da vi jo glæder os til foredraget bagefter med temaet Svalbard 
af HMØ:

Fugleart: Obs. periode 16/8 til 10/10 2013

Aftenfalk 5
Blå kærhøg 10
Dværgfalk 25
Fiskeørn 62
Fjeldvåge 3
Hedehøg 2
Hvepsevåge 547
Lærkefalk 52
Musvåge 380
Rørhøg 282
Rød Glente 110
Sort Glente 2
Spurvehøg 2342
Steppehøg 3



Tårnfalk 212
Vandrefalk 7

Ederfugl 32967
Bramgås 13358
Knortegås 9760

Gul Vipstjert 2798 + 5000 (overnattende)
Hvid Vipstjert 1173
Digesvale 5761
Landsvale 24767
Bysvale 1200
Svale sp. 5000

Huldue 329
Ringdue 14870

Misteldrossel 77
Lille Korsnæb 1052

Pibeand 6857
Hedelærke 61




