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Indledning 
 
Fugleåret 2015 i Rørvig 
af Jørgen Bech 
 
Lad det være slået fast med det samme: 
2015 blev et år, hvor en overvældende 
stor del af de variable faktorer, der er 
afgørende for årets kvalitet, endte i 
negativ!  
Efter en fornuftig tidlig trækperiode 
gik det helt galt i årets absolutte 
kerneperiode medio april – primo juni, 
hvor diversiteten af fugle er højest. 
Hele perioden blev hærget af kulde og 
først og fremmest en konstant 
vestenvind. Nedturen blev delt med 
landets øvrige østenvindslokaliteter. 
Den uundgåelige følge blev lave 
træktal og en række fåtallige arter, der 
slet ikke viste sig. 
I efteråret var den rigtige havvind med 
nordvestdrejning endnu engang længe om at komme i gang. Det blev også tydeligt, at både kjover 
og vadefugle var præget af et sløjt år på tundraen med en meget lille eller helt udebleven tilgang af 
1k fugle. Og at en række af de typisk meget fluktuerende småfugle befandt sig i et år med ”anti-
invasion”. 
Kunsten er jo så at gå efter det, der er. Og siden at få aflæst og beskrevet, hvordan et sådant 
vanskeligt år kom til at se ud. For der var stadigvæk fugle og fine fund. Der var positive rekorder, 
og der var overraskelser blandt ynglefuglene. Samlet sås 236 arter (A-C arter) i 2015. 
 
Januar, februar og marts 
Året åbnede med et par kulinger fra nordvest og iskold vinterhavobs fra Korshage. Især 4/1 
produktiv med Mallemuk 80, Mellemkjove 1 2k og en Hvidnæbbet Lom fulgt af 11/1 med 
Storkjove og Lunde.  
De 2 artsspecifikke flokke af Hvidvinget Korsnæb (1/1 14 Korshage, 5/1 15 Rørvig Lyng) tyndede 
langsomt ud og 10/4 blev der sat et foreløbigt punktum for denne arts seneste, fantastiske sæsoner. 
Det var mildt og Enkeltbekkasin 2 hang på i Flyndersø. I isfrie Hovvig toppede Bjergand 6/1 2000 
og Hvinand 27/2 2535 til nat, og der var Isfugl. I februar en usædvanlig ansamling af irisker på 
Nakkehalvøen – Tornirisk 50 og Bjergirisk 75. Også mange Snespurve med op til 25/1 95 
Skansehage. Generelt må udbuddet af frø have været meget højt denne vinter.  
I den slags vintre starter trækket i løbet af februar, og den efterfølgende marts blev årets ubetinget 
bedste trækmåned. Blandt svaner og gæs noteres lokalt stort forårsrast af Pibesvane 19/3 48 og 
stigende tilgang af Blisgæs – 334 trak og rastflok på 18/3 260 Hovvig. Flere spurvefugle trak talrigt. 
Blandt mejserne (Blåmejse 1331) et usædvanligt indslag af Halemejse på træk (i alt 98), og 
Bjergvipstjert 17/3 10 Ø (af 40) er mange. Årets helt store trækrekord var imidlertid Misteldrossel 
17/3 1467 Ø ud af en forårstotal på 2349. En vild dag, hvor hovedparten trak ud mellem 7:00 og 
9:15. De tidlige rovfugle fik gode træk, som Musvåge (3307), Havørn (32) og Rød Glente (113), 
sidstnævnte med en dagsrekord 18/3 22 Ø. I det lys er Duehøg (8 i alt) fortsat vigende i antal.  
Første Sortstrubede Bynkefugl stillede 9/3 1 han Søndervang og nåede en forårsrekord på 8 fugle. 
25/3 Mosehornugle 3 (af i alt 13). Enkeltbekkasin 23/3 8 Flyndersø var en stort forårsrast. 
 

Stor Tornskade, Korshage 19/11-15. Foto: John Rieland 
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April 
Der var en del focus på Nyrup Bugt fra Vesterlyng til Plantagekysten. Lappedykkerne havde toppet 
i marts med Gråstrubet 12/3 145 (rekordstor rast) og Nordisk 16/3 9. Primo april var det så 
lommerne med 8/4 Sortstrubet Lom 54 og 5/4 Islom 2 ad i odr set fra Vesterlyng. Yderligere 3 
iagttagelser af Islom fra Korshage, hvor den sidste (ad i sdr) trak NV 22/5. 
Trækket var rimeligt intakt i aprils første 1/3. Stor Tornskade kulminerede – et forår på 13 fugle, 
hvor 1 + 1 i højt direkte udtræk over havet 4/4 var usædvanligt.  
Datoen 11/4 blev en skillelinje for foråret. Hele 7 rovfuglearter havde årets største dag denne dag 
uden dog at være prangende – Fiskeørn 19 Ø og Vandrefalk 7 Ø var de bedste. Årsagen var det 
relative kollaps, der siden indtog forårstrækket. Vejret var helt forkert, og tallene blev derefter. For 
de fåtallige rovfuglearter kom der en brat ende på gode år for Sort Glente (kun 3 på træk), mens 
Steppehøg klarede skærene med 2 2k fugle fra Korshage 29/4 og 30/4. Helt galt gik det for 
tilbagegangsarten Hedehøg, der endte i 0 for hele året. 
Også Sorthovedet Måge 1 3k Ø Korshage deltog i trækket 11/4. 
For en enkelt art syntes vestenvind at være ganske gunstigt. I hvert fald var en rast for Ringdrossel 
24/4 på 56 på Nørrevang virkeligt mange og mindst 132 udgjorde denne arts forår. Vendehals 
indledte 28/4 med 2 ved Nakke og klarede med 6 fugle foråret hæderligt. Samme sted præsterede 
årets eneste Gulirisk 17/4. 
Man skulle lidt ind på halvøen for at finde forårets highlights. 18/4 blev 1 par Lille Flagspætte 
opdaget ved Langesømosen i et yngleforsøg. Parret havde valgt et mirabelstød med indslag af 
særdeles hårdt træ på meget eksponeret position, og redehullet blev til sidst opgivet. 27/4 kort 
optræden af en Hærfugl nær Rørvig Havn. Og 26/4 stod Stylteløber igen i Hovvig – 1 par med 
hannen i sort silke og en mere brunsort hun. Parret blev til 29/4 og forsvandt efter en dags optræden 
30/4 på sidste års ynglelokalitet Nygård Sø. Oplagte gengangere fra 2014, men forholdene yderst 
skuffende med alt for høj vandstand. Så de skred igen. 
 
 
 

 
 
 

Lille Flagspætte,  Langesømosen 18/4-15. Foto: Jørgen Scheel 
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Maj 
Hele måneden hærget af kulde fra vest. Uendeligt få gange åbnede den rigtige trækkorridor sig på 
klem. Det indtraf 5/5 en eftermiddag mellem et frontsystems varmfront og koldfront. På få timer 
drønede 51 Hvepsevåger øst. Utroligt tidligt at få så stor en gruppe frem. Dagen sluttede med 3 
Sortterner og en Biæder på trækforsøg NNØ, cirklende i piruetter indtil den opgav mod de nu tykke 
skyer. Arten blev tillige hørt overtrækkende Rørvig 15/5, men ellers gik det rimeligt galt for det 
meste af trækket inklusive småfugletrækket. Nedgangsarter som Løvsanger og ikke mindst Broget 
Fluesnapper endte helt i bund og sidstnævnte nåede ned på historisk lave 15 individer for et forår! 
Pibertrækket lå omkring 20 % af normen for både Eng- og Skovpiber. Bynkefugl var fåtallig (86), 
mens Stenpikker klarede sig bedre (272). Blåhals udeblev, men den helt store smerte knyttede sig til 
Hortulan, der ikke uventet for første gang i 43 års historie og en total for alle år på 691 gik i 0.  
Lidt lys i mørket var et fremstød af Rødtoppet Fuglekonge. Vi måtte vente til 30/4, men registrerede 
så 4 for foråret og 7 for hele året. 22/5 – 24/5 dukkede Nøddekrige pludseligt op ved Dybesø – 
Højsandet med 2 fugle, den ene en 1k! Pirol trodsede kulden med 9/5 1 ad han Ø Korshage og 5/6 – 
7/6 2 siden 1 rastende i Nørrevangs skovbryn af gamle ege. Fra mere dubiøs hylde en Iberisk 
Blåskade 15/5 og igen 2/6 Korshage, mens Karmindompap raslede ned på kun 3 individer. 
 

 
Dobbeltbekkasin,Flyndersø 14/5-2015. Foto: Dennis Olsen 

 
Juni 
Meteorologisk aflysning af eventuelle forsommerhits. Dog indtraf 5/6 en dag, hvor observatørerne 
for første gang siden starten af april fik en hel trækdag bag Korshage. Lærkefalk fik hevet sig op til 
fortsat bundskrabende 15 for et forår, og årets eneste Aftenfalk zippede ud. I Hovvig lille arktisk 
rast med bl.a. forårssjældne Krumnæbbet Ryle, der 31/5 – 1/6 havde selskab af 1 Kærløber. 
Skestork var forbi 1/6. 15/6 trykkede vinden en Almindelig Skråpe forbi Korshage, og samme aften 
sivede en Sort Glente op til Hovvig sydfra.  
Opmuntringen skulle findes blandt ynglefuglene. Følgende serie af arter med sandsynlig 
yngleforekomst/forsøg i 2015: Skovsneppe, Dobbeltbekkasin, Svaleklire, Natravn, Lille Flagspætte, 
Græshoppesanger, Rødtoppet Fuglekonge, Nøddekrige og Bomlærke. Alle særdeles fine lokale 

Svaleklire Hovvig 11/6. Foto: John Rieland Svaleklire, Hovvig 15/6-2015.  Foto: John Rieland. 
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ynglefugle.  
Skarvkolonien husede i år 998 par. Rørhøg har haft svært ved at bide sig fast, men 1 par med 4 1k i 
2015. 
Rødrygget Tornskade udbyggede til 12 par og har øget eksplosivt de sidste 2 år. Helt som ventet 
med dårligt udbytte i den insektfjendtlige sommer med kun 8 udfløjne 1k konstateret. Digesvale 
havde pludseligt rekoloniseret med nu 2 små kolonier, og en anden vigende art Atlingand optrådte 
langvarigt med op til 8 individer 7/6 i Hovvig. 
Måneden sluttede i uændret skummel kulde. Måske basis for et par kæmperast af Svaleklire, der 
nåede 19/6 32 Hovvig og 26/6 41 Slettermosegård. 
 
Juli og august 
I juli et pænt træk af arktiske vadere i månedens slutning. Pomeransfugl overflyvende Hovvig 30/7 
var månedens sjældneste fugl. Vandstanden var høj i Hovvig, så klirerne dominerede med gode tal. 
Småspoverne på de små hedepletter kom op på 15/7 16 Flyndersø og 25/7 18 Plantagekysten. 
Medio juli er det nu tradition, at 1k Sortstrubet Bynkefugl dukker op på Korshage. Det indtraf 17/7. 
4 blev set i efteråret, alle skiftede til handragt.  
Fra august Drosselrørsanger 23/8 1 Hovvig, Kærløber 19/8 1 SV Rørvig og Odinshane 21/8 1 1k + 
25/8 -28/8 1 1k Hovvig. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

September og oktober 
Fra starten af september stod det helt klart, at der ikke eller næsten ikke kom 1k fra tundraen. Af 
vadere eller arktiske kjover. September blev usædvanlig død! Virkeligt tyndt med småfugle. Måske 
var det den dårlige ynglesæson i Skandinavien, der slog igennem med tidligt nedtræk af gamle fugle 
og en meget lille 1 k-generation. En hæderlig undtagelse var Vendehals (4 efterår), og Stenpikker 
overraskede med en pludselig dag med kæmpefald 19/9 125. I Rørvig går det hurtigt videre: 20/9 
var der kun 1. I Hovvig fortsat utrolig koncentration af vandfugle. Som f.eks. Skeand 496. - 

Skovmår, Slettermose 20/7-15. Foto: Bo Valeur Odinshane, Hovvig 25/8. Foto:Dennis Olsen 
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I oktober genopstod ornitologien. Et større inflow af Hvidbrynet Løvsanger kom i år ad en 
nordligere bane med sigtekornet også på Rørvighalvøen: 1/10 – 3/10 1 Hovvig, 3/10 1 Rørvig Lyng 
og 7/10 1 Dybesø. 3 fund er rigtigt flot – især når der tidligere blot er 7 fund gennem alle år. Den 
megen østenvind i månedens første halvdel og et godt yngleår dannede basis for 3 1k Steppehøge på 
træk og en Traneflok på 118 7/10 
lettende efter natterast i Hovvig. 
Mod månedens slutning indtraf et 
markant vejrskift med vestlige 
vinde. Indtil da havde vi ikke set 
et lavtryksforløb med 
vinddrejning mod NV, men det 
indtraf 23/10, hvor 
havobservatørerne blev overrasket 
af et stortræk af Sodfarvet Skråpe: 
28 passerede Korshage! Ud af 
ingen ting på havfronten. Det var 
vores 3. største træk nogensinde 
og årets største træktal for DK. 
Kattegat-loopen på toppen! 
Desværre løjede det for tidligt til, 
at de mere langsomme havfugle 
nåede frem.  
Stor æstetik og sjælden rovfugl 
28/10 med Kongeørn 1 2k SV ind 
over Hovvig. En observation, der 
reparerede en del på et tyndt 
rovfugleår.  
Et par mere tilfældige fund var en 
1k Middelhavsmåge 4/10 ved 
Korshage og en ultrasen Plettet 
Rørvagtel 16/10 i Hovvig. 
 
 
 
 
 
 
November og december 
Året blæste ud i en mild vestenvindsstrømning. Et par kulinger tilførte noget dynamik. Herunder det 
bedste træk af alkefugle i flere år, hvor i alt 9 Søkonger og 1 Lunde deltog. En absolut usædvanlig 
observation var 9/11 Mellemkjove 2 ad fra Korshage med ufældede køllehaler. En god dag for Ride 
1/12 882 og 12/12 sås Lysbuget Knortegås 6 ved Korshage – hvis vi endelig ser denne race, er det 
om vinteren. Derimod måtte det konstateres, at året ikke havde budt på Thorshane efter en ubrudt 
observationsrække på 10 år. 
Tilgangen af typiske invasionsarter var på et lavpunkt. Nogle næsten helt væk (som Stor Korsnæb).  
De sidste af efterårets mange Store Tornskader (22) passerede igennem, men ingen blev ind i 
vinteren. 
4/12 kom så endelig et ægte vinterhit fra den spektakulære ende i form af en Kongeederfugl ad han 
rastende ud for Korshage. Den flotte and blev fotodokumenteret.  
Året sluttede med et besøg på en ornitolog-matrikel af en af årets arter med positiv markør: En 
Rødtoppet Fuglekonge. 
 

Kongeørn, Hovvig 28/10-15. Foto: Dennis Olsen 
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Bigragydere og generelle oplysninger 
af Lasse Braae 
 
Bidragsydere 2015 
 
Nedennævnte 93 personer har bidraget med materiale i år: 
Peter Alberg Nielsen (PNI), Helle Andersen (HAN), Lars Andersen (LAN), Ove E. Andersen 
(OEA), Stefan Andersen (STA), Tim Andersen (TA), Sten Asbirk (SAS), Karin Bach (KBA), 
Jørgen Bech (JB), Eilif Bendtsen (ESB), Klaus Berggreen (KBe), Rolf Bisgaard (RBI), Klaus 
Bjerre (KB), Dan Blohm (DBO), Carl Bohn (CB), Gerd Bonnesen (GBO), Ingvar Brandhøj 
Christensen (IBK), Kristian Bruus-Jensen (KBR), Lasse Braae (LB), Karsten Busk Larsen (KBL), 
Per Bækgaard (PEB), Vilhelm Dalgaard (VDA), Frank Desting (FDE), Jørn Dyhberg Larsen (JØL), 
Jens Ekelund (NE), Jakob Engelhard (JAE), Knud N. Flensted (KNF), Carsten Fog (CFO), Leif 
Frederiksen (LFR), Tony Allan Frederiksen (TAF), Christian Gade (CG), Christian Glahder (CMG), 
Palle Graubæk (PG), Lars Gravers Nielsen (LGN), Poul Hansen (PHA), Bodil Hesselbo (BH), 
Jørgen Hulbæk Christiansen (JHC), Per Huniche Jensen (PHJ), Steen Højmark Jensen (SHJ), Orla 
Jakobsen (OJA), Kristian Birchvald Jensen (KBJ), Svend Erik Jessen (SEJ). Mogens Johansson 
(MJO), Carsten Jørgensen (CJN), Jesper Jørgensen (JEJ), Torkil Werner Jørgensen (TWJ), Hanne 
Kapala (HKA), Jan Kiel (JKI), Stig Kjærgaard-Rasmussen (SKR), Micheal Køie Poulsen (MKP), 
Eigil Larsen (EL), Peter Ellegård Larsen (PEL), Stig Linander (SLI), Jens Lodal (JLO), Søren Lund 
(SL), Erik Mandrup Jacobsen (EJA), Jørgen Madsen (JM), Klaus Malling Olsen (KMO), Jørgen 
Munck (JMPJ), Anders Wiig Nielsen (AWN), Knud Nielsen (KEN), Kurt M. Nielsen (KMN), 
Claus Nordstrøm (CN), Dennis Olsen (DO), Tonny Papillon (TPA), Henrik Pedersen (HPE), Lars 
Frede Petersen (LAFP), Søren Peter Pinnerup (SPP), Erik Vikkelsø Rasmussen (EVR), Jan 
Lindgaard Rasmussen (JLR), Ken Rasmussen (KR), Jette Reeh (JER), John Rieland (JRI), Lars 
Rudfeld (LRU), Jørgen Scheel (JS), Uffe Seneca (US), Carsten Skou (CS), Michael Steen ((MNS), 
Knud-Erik Strange (KES), Helle Suadcani (HES), Ole Søgaard (OS), Henrik Toft (HTO), Niels 
Tønes Pedersen ((NTØP), Niels Henrik Valerius (NHV), Bo Valeur (BV), Thomas Vikstrøm ((TVI), 
Mogens Wedel-Heinen (MWH), Vagn Wendel Sørensen (VWS), Brian Wielsøe (BWI), Jes 
Wilhelmsen (JW), Anders Winding Mønsted (AWM) og Gunni Ærtebjerg (GÆ). 
 
Materialet 
Imponerende, men et faktum, fortsat fremgang i antallet rapporterede observationer. Årets resultat 
41.652 er en fremgang på 5 % i forhold til 2014. 
Det er yderst glædeligt, at vi har fået et par nye folk i ”Klub1000” – tak for det! SA, LB, JHC, EVR, 
JRI, JS og VWS har bidraget med over 1000 observationer. Bidraget fra disse syv personer udgør 
36.511 observationer, dvs..87,7 % af det totale materiale (Bidraget fra Klub1000 var på 82,9% i 
2014). 
De 41.652 observationer omfatter i alt 1.201.019 individer (1.325.233 sidste år). 
Ni personer (SA, JB, LB, CG, CMG, JHC, EVR, JS, BV) har bidraget med observationer af over 
150 'arter' (inkluderer diverse sp. grupper) og yderligere to personer har registreret mellem 100 og 
149 arter. Sidste år var tilsvarende tal 8 og 7, så der har desværre været et stort fald i den anden 
gruppe. 
De hyppigst rapporterede arter i 2015 var: 
 Art RF obs Obs DK Rank DK RF i % 

1 Grågås 795 32868 2 2,61 

2 Knopsvane 715 25197 5 2,85 

3 Ringdue 713 25217 4 2,83 

4 Musvåge 693 36956 1 1,86 
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5 Gærdesmutte 668 19109 13 3,50 

6 Toppet Skalle 658 8064 67 8,20 

7 Allike 649 13074 35 4,96 

8 Fiskehejre 633 23705 7 2,67 

9 Gråkrage 613 24493 6 2,50 

10 Gråand 599 27798 3 2,15 

11 Svartbag 566 10034 48 5,64 

12 Ederfugl 559 10172 46 5,50 

13 Stær 556 17179 17 3,24 

14 Vibe 548 19283 12 2,84 

15 Gransanger 542 17758 16 3,05 

16 Hvid Vipstjert 516 16418 20 3,14 

17 Bogfinke 515 18689 14 2,76 

18 Gulspurv 508 13135 34 3,87 

19 Skarv 504 21788 9 2,31 

20 Sortand 501 5858 85 8,55 
 
 
Generelle oplysninger 
 
Artslisten 
Se samlet artsliste på rfst.dk. 
I henhold til AERC standard og den officielle danske fugleliste inddeles de trufne fuglearter i de 
enkelte lande, herunder Danmark, i 5 kategorier (se DOF's danske fugleliste). Denne standard er 
fulgt i RF siden 2000. 
Samtlige registrerede fuglearter i Rørvig-området fordeler sig således: 
A-arter 303, B-arter 0 og C-arter 5. 
I alt (marts 2016): 308 spontant forekommende arter. 
I kategorien D er truffet 2 og i kategorien E er truffet 9 arter. 
Systematikken følger Voous (1977). 
 
Parentestal 
For mere fåtallige arter, er der i rapporterne anført tre tal i parentes efter det latinske artsnavn. Det 
første tal angiver antal fugle set til og med 1972 (d.v.s. iagttagelser fra før Rørvigrapportens tid). 
Det andet tal 1973 - til og med sidste år, og det tredje tal angiver antal fugle i det aktuelle år. For de 
rovfugle, der raster regelmæssigt i området (f.eks. Hvepsevåge, Rød Glente, Havørn, Duehøg, 
Fjeldvåge, Dværgfalk, Lærkefalk og Vandrefalk) angiver parentesen antallet af trækkende fugle 
henholdsvis forår /efterår i perioden fra fuglestationens start til og med sidste år. Her skal det 
tilføjes, at hvis man sammenligner med tidligere års parentestal, skal man være opmærksom på, at 
der nu og da indsendes ældre data til redaktionen, hvorved de „ældre“ parentestal bliver reguleret. 
 
Observationstabeller (se: rfst.dk) 
Ændring marts 2015: Øverst på de relevante sider er der nu mulighed for at vise eller skjule 
observationstabellerne. 
Efter hver artstekst er der fra og med år 2013 indsat en tabel der viser fordelingen af årets 
rapporterede observationer. Se yderligere forklaring her. 
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Tabellerne skal tolkes med forsigtighed. Hvis f.eks. N=5 i marts måned, betyder det blot at der er 5 
forskellige observationer, men det kan godt være at det hver gang er den samme fugl som 
rapporteres. 
 
Kvalitetssikring 
For arter, som er anført på DOF's Sjældenhedsudvalgs liste (den såkaldte SU-liste), er kun 
godkendte iagttagelser nævnt. Observationer, der er til vurdering, eller som er forkastet af SU, 
nævnes ikke. 
Se evt.: Status på SU-sager, (region Sjælland). 
For fåtallige arter, hvoraf en hel del tidligere har været på SU-listen, er der en vis løbende 
kvalitetssikring i DOFbase regi, men i øvrigt er det op til de enkelte rapportredaktioner at fastlægge 
reglerne for fornøden dokumentation. 
RF's redaktion har besluttet, at fund af følgende arter kan kræves dokumenteret (overvejende 
såkaldte subrariteter):  
Islom, Hvidnæbbet Lom, Rødhalset Gås, Sortbuget Knortegås, Almindelig Skråpe, Stor Stormsvale, 
Silkehejre, Amerikansk Krikand, Kongeederfugl, Amerikansk Skarveand, Tredækker, Damklire, 
Stribet Ryle, Lille Kjove, Sorthovedet Måge, Hvidvinget Måge, Sabinemåge, Lunde, Hvidvinget 
Terne, Slørugle, Perleugle, Rødrygget Svale, Storpiber, Markpiber, Rødstrubet Piber, Bjergpiber, 
Sydlig Nattergal, Hvidhalset Fluesnapper, Korttået Træløber, Fuglekongesanger, Hvidbrynet 
Løvsanger, Rosenstær og Hortulan. 
Men i øvrigt kan redaktionen forlange en beskrivelse af et hvilket som helst fund, såfremt det ligger 
udenfor rammerne af normalforekomsten for den pågældende art. 
 
Forkortelser 
trk = trækkende 
tf = trækforsøgende 
ovf = overflyvende 
ad = adult (gammel/udvokset) 
imm = immature 
juv = juvenil (1. fjerdragt) 
1k, 2k, … = kalenderår 
pull = pullus (dununge) 
sdr / vdr = sommer-/vinterdragt 
syng = syngende fugl – eller rettere lydmarkeret territorial adfærd, f.eks. spillende vadefugle, 
trommede spætter e.t.c. 
 
Understøttende materiale (se: rfst.dk) 
I de senere år har vi udarbejdet en række tabeller, der understøtter teksten i selve rapporten. For 
trækket kan man i træktabellerne finde dagstotaler for alle arter både for- og efterår. Du finder 
træktabellerne under ”Tabeller” i menuen til venstre. 
Hvis du klikker på ”flere...” under ”Tabeller” kan du også finde oplysninger om makstal for 
rastende fugle i Hovvig – kun arter tilknyttet de typiske biotoper er medtaget, herunder arter, der 
bruger området som overnatningssted. 
Under smålokaliteter kan du finde tilsvarende opgørelser for andre udvalgte lokaliteter. 
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Lommer – Storke                                  
af Lasse Braae 
 

 
Sorthalset Lappedykker, Hovvig 8/6-15. Foto: John Rieland. 

 
 
Rødstrubet Lom  Gavia stellata 
Trækket i første halvår fortsatte den positive trend, men var ikke helt på niveau med sidste års 
rekordnotering. Årets 75 fugle er dog næsten dobbelt op i forhold til den forrige rekord (45). 
Dagsrekorden for perioden fik et skub opad (gamle rekord 21). 
Rapporteret på 18 dage mellem 2/1 og 22/5. Januar bidrog med over halvdelen, i alt 46 fugle 
herunder dagsrekord 3/1 27 og 11/1 12. Ingen fugle i februar – marts, men kom op igen i april med 
bedste dag 3/4 12, men modsat sidste år uden østgående træk af betydning. Også lidt træk i maj. 
Rastende fugle: 12/1 2 Korshage, 12/1 – 17/1 op til 4 Skansehage, 11/2 2 Korshage, 7/3 2 og 24/3 1 
Kysten ved Plantagen, 2/4 – 9/4 op til 5 (8/4) Korshage samt 10/4 3 Nyrup Bugt. 
Normalt efterårstræk med 46 fugle mellem 6/9 og 15/12 fordelt på 14 observationsdage. De bedste 
dage blev: 25/10 6, 1/12 8 og 12/12 13. 
Rastende fugle: 23/10 1, 1/11 1 og 11/11 1 Korshage, 13/11 2 Kysten ved Plantagen og 4/12 – 6/12 
1 Korshage. 
 
Rød-/Sortstrubet Lom  Gavia stellata/arctica   
Det er desværre igen nødvendigt at gentage, at denne ”gruppe” også inkluderer fugle rapporteret 
som Lom sp. Alle disse burde antagelig have været rapporteret som Rød/Sortstrubet Lom. Det er 
kke bare et hjertesuk – bearbejdningen vanskeliggøres i betydelig grad. idet vores system ikke 
automatisk kan håndtere to grupper på gang.  
 
Sortstrubet Lom  Gavia arctica   
Igen et fint træk i første halvår - meget tæt på rekorden (87). I alt 85 fugle 3/1 – 26/5. De bedste 
dage blev 4/1 10 og 16/3 19. Dermed var arten igen mere talrig end Rødstrubet Lom, dog ikke i 
januar, der kun gav 16 Sortstrubede. 
Islommerne (se nedenfor) ved Vesterlyng/Nyrup Bugt kastede en del af sig: 5/4 35 og 8/4 54. Også 
30/10 11 fortjener at nævnes. Disse tal kunne tyde på, at der er flere lommer her end ud for 
Sandflugtsplantagen! Bedre dækning fremover ønskværdig. 
Maksrasttal fra Kysten ved Plantagen (linje 1) og Vesterlyng/Nyrup Bugt (linje 2) fremgår af 
tabellen nedenfor. 
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Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

1 1 22    10 11  8 1  

   54      11   
Efterårstrækket oppede sig ligeledes noget i forhold til sidste år: 23/8 – 13/12 i alt 57 fugle. De 
bedste dage blev 6/9 8, 23/10 6, 8/11 9 og 9/11 15. 
 
Islom  Gavia immer  (0, 49, 5) 
For anden gang – første gang var sidste år – så vi 2 Islommer sammen, det må gerne blive en vane. 
Igen 5 fugle – er tangering af årsrekorden. Alle fra 1. halvår. 
25/3 1 Klintebjerg (KBJ), der 3/4 havde fået følgeskab af yderligere en artsfælle (RSN). Ifølge 
beskrivelsen lå de dog meget østligt i Nyrup Bugt – og da det rette vejr (næsten havblik) indtraf 5/4 
kunne JB og JHC konkludere, at de 2 ad odr (en i ganske avanceret fældning og den anden stadig i 
nær vinterdragt) mere eller mindre lå i vores del af bugten. En af disse fugle sås også 8/4 (LB, KR) 
og 9/4 (JS). 
Forårets øvrige tre fugle var alle trækkende ved Korshage: 17/4 06:35 1 ad sdr NV (EVR), 28/4 
07:21 1 odr NV (OJ) og 22/5 06:18 1 sdr NV (EVR). 
I teorien kan en af de trækkende godt være identisk med en af de rastende. 
 
Hvidnæbbet Lom  Gavia adamsii  (0, 12, 1) 
4/1 13:36 1 vdr NV �  rast Korshage (JHC, TPA). Kæmpe lom i flot medsol. Smed sig på vandet, 
hvor den forsvandt i de høje bølger. Fuglen er beskrevet. 
Klart mere sjælden end Islom. Groft regnet er ca. hver sjette af vore store lommer en Hvidnæbbet. 
 
Lille Lappedykker   Tachybaptus ruficollis   
De traditionelle vinterfugle i Nykøbing Havn/Bugt indtil 7/2 med disse større tal: 21/1 24, 6/2 29 og 
7/2 19. 
Sidste års forekomst blev – igen - trukket i begge ender i Hovvig (17/2 – 2/12). Forårsmaks 19/4 4. 
Vel 1 – 2 ynglepar (15/8 og 24/8 1 par med hhv. 3 og 4 pulli). Efterårsmaks 9 fugle flere gange i 
august – september. 
Observationer i yngletiden uden for vigen: 25/5 og 26/6 1 spillende Slettermosegård, Også 
observationer fra Nakke Kær – potentielt ynglested – heraf en del uden for sæsonen: 29/3 1, 3/4 2, 
18/7 1, 17/9 2, 3/10 1 og 23/10 2 – ingen indikationer på yngel, måske overset? 
Første vinterfugl 3/11 Nykøbing Havn/Bugt. Næste melding herfra 3/12 6. 
Endelig bør 21/11 1 Rørvig Bugt nævnes – ret sjælden her (se tabel på hjemmesiden). 
 
Toppet Lappedykker  Podiceps cristatus   
Man skulle ikke tro det var muligt, men sidste forårs 5 trækkende blev undergået. På tre ”gyldne” 
dage 27/1, 16/3 og 1/4 lykkedes det at skramle 3 individer sammen. Det mest positive der kan siges 
er, at der var god spredning på observationerne. 
Ynglefund i Dybesø 1 par med 2 unger og 2 – 3 par Hovvig, heraf mindst 2 med succes. 
Ret stabil forekomst i Hovvig med yderdatoer 23/2 (1) og 24/12 (1).  
Måneds maks i Hovvig: 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

 6 12 23 30 29 29 25 19 18 6 3 
kunne tyde på, at vi ikke har fået fat i alle ynglepar. 
Den første Dybesøfugl var på plads allerede 30/1 og havde 15/2 fået følgeskab af makkeren. De 
holdt ligeledes stand til 24/12. Vi har disse to nu stabile ynglelokaliteter, og vi kommer nok ikke 
højere. Øvrige kandidater er formodentlig for små – og er derfor besat af Gråstrubet Lappedykker. 
Hvis man skal pege på en tredje potentiel yngleplads må det vel blive Nakke Kær, der vokser en 
anelse fra år til år, 
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De største rasttal uden for Hovvig blev 5/7 12 Nykøbing Bugt og 3/12 11 Kysten ved Plantagen. 
For efterårstrækket kan sidste års bemærkning gentages. Efteråret ligeledes meget anonymt med 7 
trækkende 25/10 – 25/12, flest 25/10 2 og 12/11 3. 
 
Gråstrubet Lappedykker  Podiceps grisegena   
Sidste års meget store rasttal overgået: 12/3 145 rast Kysten udfor Plantagen! Optimale tælleforhold 
denne dag med havblik – bare lidt bølgegang medfører en ikke ubetydelig reduktion i de 
registrerede fugle. 
Vesterlyng/Nyrup Bugt kunne også fremvise et stort rasttal: 5/4 52. 
Atter et ganske pænt forår med 21 trækkende mellem 3/1 og 23/4. Blæsevejret i januar hjalp dog en 
del på totalen med 12 fugle. Bedste dage blev 3/1 4, 11/1 5 og 14/4 3. 
Igen op til 7 adulte fugle i Hovvig medio april resulterede i mindst 1 succesfuldt ynglepar. Desuden 
ynglepar Nakke Kær 1 – (3) og Slettermosegård. Succes? Der er antagelig en del flere par i nogle af 
de efterhånden mange vandhuller. Vi burde gå disse systematisk igennem hvert år. 
Rekord efterår med 114 trækkende 30/7 – 25/12, flere pæne dage 23/10 18, 25/10 14, 8/11 19, 
12/11 18, 30/11 11 og 1/12 18, men alle stadig et godt stykke fra dagsrekorden på 48 fra 28/11-11. 
 
Nordisk Lappedykker  Podiceps auritus  (3, 205,15) 
En art, der i de sidste par år har vist en vigende tendens. Kun 40 indberetninger. 
Kysten ved Plantagen står stadig for de fleste som stedet, hvor arten skal ses, men man skal 
efterhånden lede efter fuglene: Fem meldinger mellem 5/1 4 og 26/2 2. De tre øvrige gav 1 + 2 + 1 
fugle. Tilsyneladende influx i marts med 12/3 og 16/3 9, herefter blot 27/3 3. 
Desuden 21/1 1 Korshage samt 5/4 1 og 6/4 2 Vesterlyng. 
Efteråret indledtes med 6/11 1 Ø Korshage (NHV), der blev årets eneste trækkende fugl. Kun fire 
rastobs i andet halvår: 15/11 1 udfor Flyndersø (EVR), 20/11 1 Korshage (JB) samt 2/12 og 8/12 1 
Kysten ved Plantagen (EVR). 
 
Sorthalset Lappedykker  Podiceps nigricollis  (81, 146, 7) 
Glædelig nok ret stabil forekomst i Hovvig med 36 observationer af op til 4 fugle. 17/4 dukkede 3 
fugle op. De sås også næste dag. 19/4 var der kun 2. Så gik der knapt en måned, før det var tid til de 
næste 14/5, 16/5 og 19/5 1. 22/5 2 og fra 23/5 igen 3, der blev til 25/5. Atter pause og så 4/6 – 9/6 2, 
11/6 – 12/6 4 og 13/6 – 14/6 2. I andet halvår blot 8/7 3. 
Arten kan gemme sig noget, så man kan ikke være helt sikker på, at fuglene virkelig har forladt 
lokaliteten i perioderne uden observationer. Omvendt kan det godt være de samme fugle, der har 
turet noget rundt. Eneste anden observation i Odsherred er 18/5 2 Nygård Sø, så et vue i større 
perspektiv giver ikke meget hjælp. Årets total kan derfor være 4, 7, 10 såvel som 13 – her satses på 
7, idet aprilfuglene (træktid) vel godt kan vurderes som noget mere mobile end de senere fugle. 
Ingen af årets observationer indikerede nogen form for yngleaktivitet. 
 
 

Mallemuk, Korshage 4/1-15. Foto:Tonny Papillon 
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Mallemuk  Fulmarus glacialis  (0, 2043, 98) 
Igen var det første halvår, og i særdeleshed en kulingsdag i starten af januar, der trak læsset: 3/1 1, 
4/1 80, 11/1 2, 17/4 2, 14/5 3 og 15/6 3 i alt 91 alle V Korshage. 
De sædvanlige få fra Korshage i efteråret: 23/10 3, 22/11 1 og 1/12 2 – i alt 6 alle V. 
23/10 sås endvidere 1 Skansehagebugten (set inde fra byen) – den tog højde og gik tilsyneladende N 
ind over land – kunne ikke afgøres med 100% sikkerhed, idet den forsvandt ind bag nogle træer, 
men den kom i alt fald ikke frem igen ude over bugten. 
 
Sodfarvet Skråpe  Puffinus griseus  (1, 618, 32) 
Endelig fristes man til at sige. En enkelt super dag bragte efterårstotalen op på 32 (LB, JHC, CMG, 
EVR, JS, BV): 23/10 28, 25/10 1, 22/11 1 og 30/11 2 alle VNV Korshage. 
Kæmpedagen 23/10 kom noget overraskende i en indtil da havfuglefattig sæson. Trækket kørte fra 
08:15 til 13:43 og blev også bemærket østpå ud for Nordsjælland med 20 V Børstrup Hage som 
største notering. De 28 ved Korshage var absolut største notering for Sodfarvet Skråpe i Danmark i 
2015 og viste endnu engang potentialet af loopen i Kattegat, når det rigtigt kører. 
Årets topdag gav det tredje højeste tal gennem tiderne, kun 17/10-1993 54 og 5/10-1997 34 ligger 
over – så det er nogle år siden, vi har mæsket os med skråper i sådanne mængder. Når der ses bort 
fra denne ene dag, må 2015 betegnes som ret ordinært. De kraftige blæsevejrsdage kom 
gennemgående for sent på året til denne art. 
 
Almindelig Skråpe  Puffinus puffinus  (0, 49, 2) 
To typiske fugle set af morgenfriske sommerobservatører: 15/6 04:26 1 V Korshage (JHC) og 10/7 
05:35 1 NV Korshage (EVR) – der blev også set en ved Kikhavn stort set samtidigt 05:39 (MT). 
Forskellige fugle eller kuk i tidspunkterne? 
 
Sule  Morus bassanus  (17, 16587, 987) 
Det blev til 12 på stribe med observationer i alle årets måneder, dog har der I forhold til 2014 været 
et generelt fald i antallet af Suler i både Kattegat og Skagerrak. 
Forårstrækket gav 211 fugle med flest i maj (118). 9/5 75 var eneste dag med over 20 fugle. 
Efterårstræk i alt 692 med flest i oktober (385). Bedste dage: 23/10 292 og så sent som 1/12 85. 
Otte dage med ”indenfjords” observationer, flest 23/10 65 og 30/11 21. 
Ved indenfjords forstås her syd for en linje fra spidsen af Skansehage – Hundested Havn. Hvis man 
tager færgen, skal man kikke mod syd for at se disse fugle. 
 
Skarv  Phalacrocorax carbo 
Årets skarvtælling fandt sted 20/5 og gav 998 par (PG) – en lille nedgang i forhold til sidste års 
1066 par, men arten holder antagelig skansen som områdets mest talrige ynglefugl. 
Når antallet at fugle i kolonien (2000) + afkom (2000 – 4000) tages i betragtning, burde man nok 
kunne forvente, at vi modtog nogle større rasttal, men mange voksne fugle er ofte væk i lang tid på 
fourageringstogter, og ungerne ses først for alvor, når de er ved at være næsten flyvefærdige – i alt 
fald på afstand. 
Skarvtællingen 20/5 gav i øvrigt årets næststørste tal, kun overgået af 1000 rast samme dag – 
åbenbart var det netop denne dag, der var en beboer fra hver rede hjemme! Forklaringen på den fine 
overensstemmelse er dog antagelig, at enten var resultatet af ynglefugletællingen sivet – eller det 
var det et pænt (rundt) gæt/skøn, der ramte ret præcist. Blandt de mange andre tal 23/7 850. 
Opgørelse af træk er heller ikke nemt. Flyvende lokale Skarver kan ses overalt, selv ude på 
Korshage, hvor en større nordøstgående flok, der normalt ville være en rimelig indikation på træk, 
kan vise sig blot at være lokale, når fuglene smider sig på havet 300 – 400 meter efter passagen af 
pynten. 
”Forårstrækket” gav som forventet flest i marts – april, men det er vel også de måneder, hvor 
observatørerne har været mest ude. I maj burde trækket stort set være overstået, men alligevel 
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noteredes knap 50% af kulminationsmådernes total. Kunne måske tolkes som, at mindst halvdelen 
af ”trækket” i marts - april blot var lokale bevægelser. 
Flest efterårstrækkere blev noteret i november. Interessant med stort set ingen trækkende i august – 
kolonien er vel stort set forladt på dette tidspunkt – så tallene for de følgende måneder er 
formodentlig mere ”pålidelige” end forårstallene. Flyndersøkysten er dog et populært rastested på 
denne årstid, og lokale bevægelser blandt disse fugle (ofte 100 – 150 individer) kunne også nemt 
tænkes at komme til at smutte med i trækprotokollen. 
 
Rørdrum  Botaurus stellaris  (2, 35, 3) 
Fem observationer fra Hovvig: 12/2 1 (PG), 17/2 1 hørt (JS), 23/2 1 (PG), 31/10 1 (EVR, JR, JS) og 
27/11 1 (JS), der kan dække alt mellem 1 og 5 fugle – så et kvalificeret bud lyder på 3, hvor de tre 
første regnes for samme individ. Selv om det måske godt kunne være bedre – burde vel yngle – er 
trenden p.t. positiv med fund hver år i dette årtusind – bortset fra 2010. 
 
Sølvhejre  Egretta alba  (0, 34, 8) 
Her er virkelig tale om en art i fremgang. Varieret mønster i længden af rasttider og synlighed samt 
bevægelighed af de enkelte fugle indenfor lokaliteten gør det ikke nemt at vurdere, hvor mange 
fugle der reelt har været, men vi gør et forsøg. 
Mellem 30/4 og 6/9 foreligger 83 rapporteringer fra Hovvig. Der er klare grupperinger af 
observationerne, hvilket indikerer forskellige fugle 30/4 – 2/5 1, der hen under aften trak V, 9/5 2 
(JR), 24/5 – 26/5 1 gulnæbbet fugl, 30/5 – 31/5 1 sortnæbbet fugl, 28/6 1 og endelig 15/8 – 6/9 1, 
der blev set på samtlige dage i perioden. Grundet den meget fine dækning, kan man nok tillade sig 
at konkludere, at en ”0” observation simpelthen betyder, at der ikke var nogen Sølvhejre den dag. 
Ovenstående nogenlunde vel strukturerede observationsserie kan tolkes som 7 fugle – og dog - 24/5 
20:55 lettede hejren, tog højde og forsvandt målbevidst mod NØ. Næste dags morgen rastende der 
imidlertid igen en fugl i nordenden. Hvis vi skal følge den gængse metodik, ender vi derfor på 8 
fugle. Arten kan vel ligesom Fiskehejren trække både om dagen og natten, og der er ikke noget i 
vejen for, at fuglen 25/5 kan være en nyankommet, der har jo været nok at tage af fra andre steder i 
landet. Helt udelukke udskiftninger, som vi ikke har opdaget, kan man vel heller ikke. 
 
Fiskehejre  Ardea cinerea   
Et stort forårstræk på 139 fugle 22/2 – 23/6 fordelt på 41 observationsdage med 17/3 20 som største 
dag. 
Mindre ynglekoloni i Ringholm Skov med 3 - 4 par, der fik 1 – 2 unger pr. par (meddelt PG). 
Et efterårstræk 5/7 – 17/12 på 20 fugle fordelt på 14 observationsdage er ikke imponerende, men 
vel hvad vi kan forvente i et halvsløjt år. Ingen dage med over 3 fugle. I øvrigt udmærkede trækket 
sig ved at kunne fremvise et pænt rundt 0 i perioden 25/8 – 20/10! 
Rastallene nåede ikke nær samme højder som sidste år (se boxen). 
Rettelse 2004: I rapporten oplyses 3/4 43 trk – i basen er der ikke belæg for mere end 37, hvilke 
ifølge de p.t. tilgængelige data skulle være den officielle trækrekord. 
 
Skestork  Platalea leucorodia  (0, 9, 1) 
Man kan håbe på, at det er en tendens – nu set tre år i træk! Det blev dog kun til et enkelt kort besøg. 
Opdaget 1/6 07:30 Hovvig (JS). Kl 08:30 stod den og sov, indtil en Knopsvane angreb den ukendte 
hvide fugl (PEL). Stadig pp 09:20 (JW), men kl 12:30 havde den tilsyneladende fået nok af stedet 
og trak mod S (EVR). 
Det er egentlig utrolig, så sjælden arten stadig er på Sjælland, hvor der kun var yderligere fem 
observationer i 2015. En vesttrækkende fugl gik til rast i Klydesøen 29/5. Kunne godt være identisk 
med vores fugl. 
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Andefugle 
af Lars Andersen 
 
 

 
Vandfugle Hovvig                                
Største rasttal pr. måned  
 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Lille Lappedykker - 1 1 4 1 1 - 9 9 5 2 1 

Toppet Lappedykker - 6 12 29 27 29 25 25 19 12 6 3 

Gråstrubet 
Lappedykker 

- - 2 7 4 4 - 2 1 - - - 

Sorthalset 
Lappedykker 

- - - - 3 4 - 3 - - - - 

Skarv 45 260 450 570 1000 730 850 700 290 190 140 15 

Rørdrum - 1 - - - - - - - 1 1 - 

Sølvhejre - - - 1 1 1 - 1 1 - - - 

Fiskehejre 2 9 6 10 8 10 18 25 13 8 7 4 

Skestork - - - - - 1 - - - - - - 

Sort Svane - - - - - - - - - - - 1 

Knopsvane 171 48 74 123 277 398 448 329 121 44 32 42 

Sangsvane, Hovvig 23/11-15. Foto: Jørgen Scheel 
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Pibesvane - - 48 - - - - - - 48 41 - 

Sangsvane 65 - 73 - - - - - - 45 31 55 

Kortnæbbet Gås - - - 2 1 - - - - - - 2 

Blisgås 7 11 260 22 - - - - - 26 21 10 

Grågås 360 200 272 118 1010 1000 980 2580 3730 1570 500 500 

Snegås - - - - - - 3 3 3 - - - 

Canadagås 60 3 4 - 8 3 - 18 9 5 225 45 

Bramgås 1 4 23 28 1 3 2 96 91 693 400 320 

Knortegås, mørkbuget - - - - - - - - - 5 - - 

Nilgås - - - - 2 - - - - - - - 

Gravand 25 67 65 135 112 107 15 18 18 29 59 59 

Pibeand 101 278 260 70 2 28 47 102 810 570 160 220 

Knarand 3 2 10 8 49 70 77 154 157 302 310 33 

Krikand 35 40 112 195 130 112 290 870 340 400 350 280 

Gråand 70 80 45 30 42 25 400 400 65 120 60 560 

Spidsand - 2 2 - 3 2 - 22 34 22 4 4 

Atlingand - - - 1 7 8 - 2 - - - - 

Skeand 14 7 20 65 22 47 37 378 496 452 273 3 

Taffeland 10 8 21 12 31 25 22 17 7 40 3 2 

Trold/Bjergand 1500 2000 470 150 - - - - - - - - 

Troldand 1150 950 600 310 100 47 30 100 63 260 480 440 

Bjergand 2000 1330 850 525 16 - - - - 290 630 530 

Havlit 1 1 1 1 - - - - - - 1 - 

Fløjsand - 1 - - - - - - - - - - 

Hvinand 490 570 2700 380 140 98 210 208 125 34 72 110 

Lille Skallesluger 5 10 4 1 1 - - - - 4 6 2 

Top Skallesluger 1 12 45 25 19 8 7 2 3 4 5 7 

Stor Skallesluger 24 42 3 - 1 - - - - 2 2 42 

Vandrikse 1 - 2 3 4 3 4 3 2 2 2 - 

Plettet Rørvagtel - - - - - - - - - 1 - - 

Grønbenet Rørhøne - 1 3 4 4 4 3 7 2 1 1 1 

Blishøne 4 40 50 50 180 460 790 960 180 240 90 4 

Trane - - 6 5 2 - - - 118 - - - 

Strandskade - 2 9 6 8 4 13 2 - - - - 

Stylteløber - - - 2 - - - - - - - - 

Klyde - - - - 2 3 1 - - - - - 

Lille Præstekrave - - - 1 1 5 2 4 - - - - 
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Stor Præstekrave - - - - 7 16 12 24 12 - - - 

Hjejle - - 50 - - - 2 155 450 2000 2000 - 

Strandhjejle - - - - - - 2 - - - - - 

Vibe 1 50 52 19 20 250 260 550 430 350 209 78 

Islandsk Ryle - - - - - - 17 2 1 - - - 

Dværgryle - - - - - - 2 2 - - - - 

Temmicksryle - - - - 4 - 2 4 - - - - 

Krumnæbbet Ryle - - - - - 1 13 6 - - - - 

Almindelig Ryle - - - - 2 7 60 44 13 1 - - 

Kærløber - - - - - 1 - - - - - - 

Brushane - - - 5 7 19 9 19 13 1 1 - 

Dobbelt Bekkasin - 1 15 3 1 - 23 24 17 25 9 1 

Skovsneppe - - 1 - - - - - - - - - 

Stor Kobbersneppe - - - 1 - - - - - - - - 

Lille Kobbersneppe - - - - - - 3 - - - - - 

Storspove - - - - - 2 - 3 2 1 - - 

Sortklire - - - 1 3 13 6 26 12 8 5 - 

Rødben - - - 6 7 10 12 8 - 2 5 2 

Hvidklire - - - 6 3 7 48 13 3 7 3 - 

Svaleklire - - - 2 2 32 14 11 1 - - - 

Tinksmed - - - 8 13 23 20 21 4 - - - 

Mudderklire - - - 2 1 - 13 12 1 - - - 

Odinshane - - - - - - - 1 - - - - 

 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 
 
Knopsvane  Cygnus olor   
Træk første halvår: 2/1 – 15/5 i alt 58, største dagstotal 3/4 9.  
Træk andet halvår: 7/8 – 24/12 i alt 28, største dagstotal 11/12 10. 
Største rasttal pr. måned i Hovvig (Ny dagsrekord 8/7 448): 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

171 48 74 123 277 398 448 329 121 44 32 42 
 
Sortsvane  Cygnus atratus  E-art 
En enkelt Sortsvane optrådte i Hovvig 29/12 og i Nykøbing Bugt 30/12. I lighed med sidste gang 
arten optrådte i Hovvig var den ledsaget af Sangsvaner.  
Denne E-art er tidligere set i Rørvig Fuglestations område 26/09-1999, 08/04 og 12/04-2003,19/06-
2004, 20/05-2007 og 27/01-2008. Stort set alle endagsbesøg. Årets fugl trak da også væk 30/12. 
 
Pibesvane  Cygnus columbianus   
Vi havde rigtigt mange rastende Pibesvaner i Hovvig. Det begyndte med en ny rekord for antal 
rastende om foråret, hvor der 19/3 rastede 48 Pibesvaner i Hovvig. Vi skal tilbage til april 1969 og 
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marts 1975 for at finde mere end 25 rastende om foråret. Det gode forår blev fulgt op af et godt 
efterår, hvor Hovvig i perioden 27/10 til 8/11 havde over 20 rastende med et max tal på 47. Vi skal 
15 år tilbage før vi sidst have et flerdagsophold med over 40 Pibesvaner.  
Forårstræk: 3/3 4, 13/3 20, 16/3 8, 19/3 55 og 20/3 32, i alt 119.  
Efterårstræk: 20/10 2, 27/10 13, 31/10 4, 7/11 19 og 15/11 1, i alt 39. 
 
Sangsvane  Cygnus cygnus   
Et ganske godt år, men uden de sidste to års rekorder. 
Største vinterrasttal 6/1 273 Ringholm. 
Træk første halvår: Lidt vinterbevægelse 1/1 - 31/1 i alt 61. De første regulære forårstrækkende sås 
11/2, og frem til 2/4 blev i alt set 782. Klart bedste periode var primo marts, hvor 418 svarende til 
ca. 53 % af forårstotalen trak mod nordøst. Højeste dagstotaler var 7/3 115 og 8/3 114. 
Træk andet halvår: 28/10 – 30/12 i alt 355 set på 21 obsdage. Dage med over 50: 23/11 74 og 28/12 
69. 
Største rasttal i december 30/12 90 Nykøbing Bugt. 
 
Sædgås  Anser fabalis  (72, 7250, 157) 
Et på alle måder gennemsnitligt år. 
Træk første halvår: 2/1 2 på vinterflugt. Første trækdag 24/2 og frem til 9/3 med en enkelt efternøler 
6/4 blev i alt set 132 trækkende. To rigtigt gode trækdage 24/2 53 og 26/2 27.  
Efterårstræk: Kun én trækdag: 29/12 17.  
Rastende Sædgæs: Ringholm 1/1 5 og 2/1 4, samt 1/1 2 overflyvende Nykøbing Havn og 25/1 6 
overflyvende Hovvig. 
 
Tundrasædgås  Anser fabalis rossicus  (0, 10, 2) 
Igen i år havde vi 2 Tundrasædgås, som rastede på Slettermosegård i perioden fra 22/3 til 17/4. Det 
kunne være samme par som i 2014 opholdt sig på Slettermosegård i 10 dage efter, at racen havde 
været fraværende i 6 år på Rørvighalvøen. 
 
Kortnæbbet Gås  Anser brachyrhynchus  (0, 425, 5) 
Vi havde et endagsbesøg af 2 rastende i Hovvig 17/4 efterfulgt af 1 enkelt, som opholdt sig i 
Hovvig fra 25/5 til 28/5. 
Derudover havde vi to observationer af 2 fugle 20/12. 2 overflyvende på Korshage og 2 rastende i 
Hovvig – formodentlig de samme. 
 
Blisgås  Anser albifrons   
Hovvig slog igen i år ny rekord med antallet af rastende Blisgås med 260 18/3. I perioden 9/3 til 
24/3 blev der på alle observationsdage noteret over 100 og tre dage over 200. 
Forårstrækket var godt - næstbedste nogensinde. En art i fremgang, og som også hos os er blevet et 
fast indslag i vinterhalvåret. 
Forårstræk: 22/2 - 17/4 i alt 334. Knapt 59 % af forårstotalen blev set mellem 22/2 og 5/3 og de 
bedste dage var 24/2 26, 26/2 61, 5/3 78 og 4/4 100.  
Efterårstrækket var selvom det nummerisk ikke var specielt stort over gennemsnittet lokalt set.  
Efterårstræk: 7/10 - 27/12 i alt 79. De bedste dage: 26/10 32, 27/10 19 og 31/10 21. 
 
Grågås  Anser anser   
Igen i år ny rekord for antallet af rastende Grågæs i Hovvig. 19/9 talte EVR 3730 Grågæs og slog 
dermed for fjerde gang i 2015 dagsrekorden for antallet af rastende Grågæs i Hovvig. I perioden 7/9 
til 19/9 blev der således observeret over 2000 Grågæs på otte observationsdage. Med hensyn til 
yngel, så er et konservativt bud 25 - 27 par i Hovvig, Slettermosegård 6 - 8 par, søen ved Nakke 
Kær 3 par og Flyndersø mindst 2 kuld, så alt i alt pænt med kuld. Desuden 1 rugende fugl 29/3 
Dybesø. 
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Derimod var der igen i 2015 tilbagegang for trækkende Grågæs. Særligt efterårstrækket var i den 
lave ende og under halvdelen af trækket i 2014. 
Forårstræk: 2/1 - 29/5 i alt 1799. Største dagstotal 8/3 214. Forårstrækket er faldende og var igen 
noget mindre end de foregående år. 
Efterårstræk: 4/6 – 25/12 i alt 1641. De to bedste trækdage var 28/10 335 og 11/11 327. 
 
Snegås  Anser caerulescens  (0, 4, 3)  D-art 
I år havde vi et både usædvanligt og meget langvarigt ophold af 3 Snegæs i Hovvig. Det er kun 
fjerde gang arten er set på Rørvighalvøen og sidst var i 1996. De blev først set 4/7 og kunne 
iagttages mange dage helt frem til 8/9, hvor de lettede og trak mod syd.  
De 3 Snegæs var af mørk fase også kaldet „Blågås“, der ikke tidligere er set på halvøen. 
Hvor de kom fra, og hvor de blev af vides ikke. De er i alt fald ikke blevet set andre steder i 
Danmark. 
 
Canadagås  Branta canadensis   
Igen i år et relativt dårligt år for Canadagås både, hvad angår træk og rasttal. 
Forårstræk: 18/1 - 7/6 i alt 177, flest 17/2 og 22/2 begge dage 40.  
Efterårstræk: 7/9 – 13/12 i alt 157, flest 7/9 60. 
Højeste antal rastende var 1/1 570 i Ringholm. 
Tendensen fra de senere år med fund uden for vintersæsonen fortsætter. Sidste vinterfugl 27/3. 
Fugle i perioden 5/5 – 28/9 må komme fra lokale sjællandske bestande, hvilket antagelig også gjaldt 
for de 5, der rastede 19/10. Fra 9/11 igen ”normale” vintergæster. 
 
Canadagås x Bramgås (hybrid)  Branta canadensis x B. leucopsis   
CG observerede en enkelt hybrid 17/1 i Hovvig. 
 
Canadagås x Grågås (hybrid)  Branta canadensis x Anser anser   
EVR noterede en enkelt hybrid 6/1 Ringholm. 
Disse hybrider er antagelig en hel del mere almindelige end det fremgår af materialet. Man ser ofte 
mere eller mindre afvigende individer i de store flokke af Canadagæs. Det kan være et spørgsmål, 
hvad der er hydrider, og hvad der er misfarvede (indavlede?) individer. 
 
Bramgås  Branta leucopsis   
Et rigtigt skidt trækår for Bramgås, som lå langt under forrige års rekord. Meget typisk for den 
megen vestenvind, som 2015 var præget af.  
Forårstræk: (4/1) 26/2 – 22/5 (29/6) i alt 4615, som nærmer sig halvdelen af de sidste 10 års 
gennemsnit. Kun én enkelt firecifret dagstotal: 15/5 1000.  
Efterårstræk: (5/6)18/8 – 23/12 i alt 2666, lidt under 10% af sidste års rekord! Bedste dage 7/10 307 
og 23/12 250. 
Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 18/10 693) 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

1 4 37 28 1 3 2 96 91 693 400 320 
 
Knortegås  Branta bernicla (93, 34968, 161)  
Et noget slapt år, hvor forårstrækket helt udeblev. Ikke alle rapporteres med raceangivelse, men der 
er tale om Mørkbuget Knortegås, hvis ikke andet nævnes.  
Forårstræk: 6/4 1. 
Efterårstræk: 24/9 - 9/9 i alt 71, flest 24/9 24 og 29/9 30. 
Der var rastende fugle langs med kysterne fra 4/9 til 3/11, flest i Hovvig 29/9 21 og 7/10 34 Rørvig 
Bugt. Årets rast var alle typisk kortvarige og stort set alle drog videre samme dag. 
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Lysbuget Knortegås  Branta bernicla hrota   
12/12 så DO 6 Lysbugede Knortegås ved Korshage, den næststørste flok vi nogensinde har set kun 
overgået af 5/1 1992 7 V. Vinterfund er typisk for denne race. 
 
Nilgås  Alopochen aegyptiaca   
Igen i år havde vi et kortvarigt besøg af Nilgæs. Denne gang 23/5 2 rastende Hovvig (PG). 
 
Gravand  Tadorna tadorna   
Et lidt kedeligt år for Gravand med et lille forårstræk.  
Forårstræk: 22/2 - 6/6 i alt 45. Vi skal tilbage til 2008 for at finde et forårstotal under 50. Flest set 
28/4 7 V Korshage. 
Efterårstræk: 0. 
Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 27/4 135): 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

25 67 65 135 112 107 15 18 18 29 59 59 
 
Pibeand  Anas penelope   
Forårstræk: 5/3 4 og 25/3 23 Ø Korshage var, hvad det kunne blive til.  
Efterårstræk: 3/9 - 9/11 i alt 157, flest 14/9 47 (36 SV Plantagen og 11 SØ Flyndersø). 
Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 19/9 810): 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

101 278 260 70 2 28 47 102 810 570 160 220 
Højeste antal rastende fugle fra øvrige lokaliteter: 1/1 70 Ringholm, 25/2 400 Nykøbing Bugt, 1/3 
216 Nakke Kær og 5/10 281 Rørvig Bugt. 
 
Knarand  Anas strepera   
Efter at den har været set enkelte dage på træk hver af de seneste år, så var 2015 helt uden 
observationer af trækkende Knarand. 
Fortsat meget høje efterårsrasttal fra Hovvig.  
Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 12/11 310): 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

3 2 10 8 49 70 77 154 157 302 310 33 
Højeste antal rastende fugle uden for selve Hovvig: 4/3 34 Slettemosegård, hvor den i foråret 
gennemgående var mere talrig end i Hovvig. I øvrigt blot 1 par set ved fire tilfælde 7/3 - 31/5 Nakke 
Kær og 1 han set Ringholm 29/5. Ynglefugle: 2 kuld set i Hovvig. 
Fra efteråret var 3/10 2 Rørvig Bugt eneste obs uden for Hovvig. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Knarand, Hovvig 19/9-2015. Foto: Klaus Bjerre 
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Krikand   Anas crecca   
Forårstræk: 22/3 2, 11/4 7 og 25/4 6 - i alt 15.  
Efterårstræk: 10/7 - 9/11 med i alt 63, flest 7/9 38 V Korshage. 
Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 15/8 870): 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

35 40 112 195 130 112 290 870 340 400 350 280 
Højeste større antal (>10) rastende fugle fra øvrige lokaliteter: 24/3 21 Slettemosegård, 14/4 21 
Nakke Kær, 24/9 10 Rørvig Bugt og 3/11 30 Nykøbing Havn. 
 
Gråand  Anas platyrhynchos   
Første halvår: 11/1 2 V Korshage. 
Efterårstræk: 15/6 - 25/12 med i alt 225, flest 8/11 42 V Korshage. Både dags- og sæsonrekord. 
Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 24/12 560): 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

70 80 45 30 42 25 400 400 65 120 150 560 
Højeste større antal (>100) rastende fugle fra øvrige lokaliteter: 22/1 110 Korshage, 7/2 200 Rørvig 
Bugt og 22/2 245 Dybesø. 
 
Spidsand  Anas acuta   
Forårstræk: 0 
Efterårstræk: 10/7 1 og 25/12 1 - i alt 2, begge dage trækkende vest på Korshage. 
Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 11/9 34): 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

 2 2  3 2  22 34 22 4 4 
Øvrige observationer: 30/10 1 rastende i Rørvig Bugt. 
 
Atlingand  Anas querquedula  (225, 366, 11)  
7/6 sås 8 Atlingænder i Hovvig i ivrig parringsleg. Vi skal mere end 10 år tilbage før der har været 
så mange i vigen, men desværre kom der heller ikke i år ællinger ud af det på trods af, at der blev 
observeret Atlingænder frem til 22/6. Medio august kom der igen 2 Atlingænder og den sidste blev 
set 28/8.  
24/9 sås en enkelt trække Rørvig Bugt efter kort rast. 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

   1 7 8  2     
Øvrige observationer: 19/5 2 og 20/5 3 Nakke Kær samt 15/5 2, 19/5 1 og 27/5 2 Slettemosegård. 
Formodentlig fugle fra Hovvig på turne. 
24/9 1 hun SV efter rast Rørvig Bugt. 
 
Skeand  Anas clypeata   
2015 kunne ikke måle sig med forrige år, men var mere på linje med gennemsnittet for de senere år.  
Årets bedste observation var derfor 16/6 7 pulli i Hovvig.  
Forårstræk: 7/4 2, 10/4 2 og 11/4 3 i alt 7 Korshage. 
Efterårstræk: 29/9 1 V Flyndersø. 
Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 2/9 496): 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

14 7 20 65 22 47 37 378 496 452 273 3 
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Taffeland  Aythya ferina   
Et meget dårligt år for Taffeland uden træk og med væsentligt færre rastende i Hovvig end vi har set 
i de foregående år. Det er første gang, at vi ikke har minimum 50 fugle i Hovvig på noget tidspunkt 
af året. På langt sigt har der været en nedgang i antallet efterårsrastende i Hovvig, hvilket er 
illustreret i figur. 
Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 4/10 40): 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

10 8 21 12 31 25 22 17 7 40 3 2 
Ynglefugle: 1 kuld Hovvig. 
Højeste antal rastende fugle fra øvrige lokaliteter 21/3 13 Dybesø og 24/3 9 Nakke Kær. 

 
 
Troldand  Aythya fuligula   
Forårstræk: 28/2 - 25/4 i alt 448 Korshage. Forårstotalen er ikke direkte sammenlignelig med 
tidligere år, da der i en periode i foråret var en del lokal bevægelse af Troldænder, som passerede 
Korshage på vej mod dagsrast i Dybesø. Vi har årligt pænt med rastende Troldænder i Dybesø, men 
de må normalt bruge andre ruter/fourageringslokaliteter. Årets flok var rimelig punktlig i sin 
optræden. 
Efterårstræk: 10/7 - 12/11 i alt 7 Korshage.  
Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 5/1 1150): 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

1150 950 600 310 100 47 30 100 63 260 480 440 
Ynglefugle: Igen i år observeredes flere kuld unger i Hovvig i perioden 5/7 til 15/8. Meget peger i 
retning af minimum 3 - 4 kuld. Vi skal helt tilbage til årtusindskiftet for at finde to år i træk med 
ynglende Troldænder. 
Højeste større antal (>100) rastende fugle fra øvrige lokaliteter: 1/3 360 Dybesø (klart højeste antal 
på lokaliteten siden jubilæumsrapporten i 1997) og 6/2 210 Nykøbing Bugt. 
 
Bjergand  Aythya marila   
Året startede med et fint træk i første halvår, som var mere en det dobbelte af et gennemsnitsår. 
Træk første halvår: 4/1 - 8/4 i alt 247, flest 27/2 140 Korshage.  
Træk andet halvår: 25/10 - 25/12 i alt 24, flest 25/12 18 Korshage. 
Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 6/1 og 18/1 2000): 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

2000 1330 850 525 16     290 630 530 
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Det er i øvrigt bemærkelsesværdigt, at der bortset fra én enkelt fugl i Nykøbing Havn 1/1, slet ikke 
er observationer af rastende fugle i Isefjorden denne vinter. 
 
Ederfugl  Somateria mollissima   
Trækmæssigt var foråret gennemsnitligt, mens efteråret lå noget over gennemsnittet.  
Trækkende fugle, herunder fouragerings- og kompensationsbevægelser. 
Forårstræk: 3/1 - 5/6 i alt 5219, flest 5/1 2500 NV Korshage. 
Efterårstræk: 10/7 - 28/12 i alt 7524, flest 28/12 2400 NV Korshage. 
Største antal rastende: 24/10 3000, 31/10 4470, 5/11 7000, 8/11 5000, og 15/12 2000 alle på 
Korshage, samt 21/1 3000 Skansehage. 
 
Kongeederfugl  Somateria spectabilis  (0, 36, 1) 
4/12 1 ad. han Korshage (JS m.fl.). Rastende ca. 300 - 400 m fra kysten blandt 100 Ederfugle i flot 
medlys. Dykkede en del og forsvandt ofte mellem bølgerne, men flot observation og andet år i træk. 
 

 
Kongeederfugl, Korshage 4/12-2015. Foto: Jørgen Scheel. 

 
Havlit   Clangula hyemalis  (393, 9804, 331) 
Et fint år for Havlit med en årstotal på 331 fugle fordelt på 279 trækkende og 52 rastende. Igen i år 
var der 1 rastende i Hovvig. Denne gang 1 han, som opholdt sig i vigen fra 6/1 til 12/4. Det var nok 
den samme, som blev set i november og december 2014. En han „vendte tilbage“ til Hovvig i 
perioden 3/11 - 22/11. Forårstrækket var også fint med 221 fugle, som er betragteligt over 
gennemsnittet på 86. 
Forårstræk: 2/1 - 1/5 med i alt 221, flest 3/3 35 V Korshage. 
Efterårstræk: 23/10 - 25/12 med i alt 58, flest 1/12 22 V Korshage. 
Største antal rastende: 7/12 21 Korshage. 
 
Sortand  Melanitta nigra   
Igen i år et pænt efterårstræk med 3722 om end noget lavere end sidste år. 
Trækkende fugle, herunder fouragerings- og kompensationsbevægelser. 
Første halvår: 2/1 - 16/6 i alt 3046, flest 11/3 437 NV Korshage. 
Andet halvår: 1/7 - 25/12 i alt 3722, flest 7/9 425 NV Korshage. 
Største antal rastende: 21/1 500 Skansehage, 5/4 Nakke Hage, 22/4 2150 Isefjord og 13/11 800 
Plantagen. 
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Fløjlsand  Melanitta fusca   
Vi fik en rigtig flot start på året med et rekord stort træk i første halvår på 849, heraf dog 249 i 
januar, hvor der traditionelt er mange fouragerings- og kompensationsbevægelser. 
Træk første halvår: 3/1 - 23/5 med i alt 849, flest 11/1 82 V Korshage. 
Træk andet halvår: 10/7 - 25/12 med i alt 548, flest 7/9 121 V Korshage. 
Største antal rastende: 21/1 120 Korshage og 13/11 200 Plantage Kysten. 
Ferskvand: 17/2 1 han Hovvig (JS). 
 
Hvinand  Bucephala clangula   
Trækkende fugle, herunder fouragerings- og kompensationsbevægelser.  
Første halvår: 3/1 - 2/5 i alt 144, flest 6/4 27 Ø Korshage. 
Andet halvår: 24/7 - 20/12 i alt 98, flest 9/11 33 Ø og 1 V Korshage. 
Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 16/3 2700): 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

490 570 2700 380 140 98 210 208 125 34 72 110 
Andre observationer af rastende fugle var 21/1 220 Nykøbing Havn og 25/2 200 Nykøbing Bugt. 
 
Lille Skallesluger  Mergellus albellus  (6, 986, 23) 
I år havde vi seks observationer af op til 3 rastende vinterfugle i Dybesø i perioden 1/1 til 24/2.  
Største antal rastende i Hovvig: 8/2 10 fordelt på 4 hanner og 6 hunner.  
Største rasttal pr. måned i Hovvig: 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

5 10 4 1 1     4 6 2 
Hovvig sidste forår 8/5 1 hun er lidt sen. Første efterår 18/10 er mere normalt. 
 
Toppet Skallesluger  Mergus serrator   
2015 blev et godt trækår. Forårstrækket kunne ikke helt måle sig med sidste års rekord, men 642 er 
stadigt langt over et gennemsnitsår på 262. Efterårstrækket var også over middel. 
Forårstræk: 2/1 - 4/6 med i alt 642. De største dage blev 4/1 102, 11/1 84, 11/3 52 og 16/3 60 alle 
Korshage.  
Efterårstræk: 4/6 - 28/12 med i alt 603, flest 8/11 114 og 30/11 115 V Korshage.  
Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 16/3 45): 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

1 12 45 25 19 8 7 2 3 4 5 7 
Højeste større antal rastende fugle fra øvrige lokaliteter 12/3 95 Plantage Kysten, 23/3 115 
Korshage og 21/4 313 Rørvig Bugt. 
 
Stor Skallesluger  Mergus merganser   
Forårstræk: 4/1 - 2/4 i alt 39, flest 17/3 12 (6 ØNØ Korshage og 6 Ø Nørrevang). 
Efterårstræk: 8/11 - 27/12 i alt 13, flest 1/12 8 V Korshage. 
Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 8/2 42 og 29/12 42): 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

24 42 3  2     2 2 42 
Sidste fugl forår i Hovvig 16/5 2 (han + hun) og første efterår 4/10 samme sted. 
Blandt øvrige rastende fugle kan nævnes 5/2 20 Nykøbing Bugt og 17/2 21 Dybesø. 
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Rovfugle 
af Jørgen Hulbæk Christiansen 
 
 

 
Havørn (og Grågås), Hovvig 22/8-2015. Foto: Dennis Olsen 

 
Rovfugletabeller 
Tabel 1 
Sæson/dagsmax (årstal i parentes) + et 10 års gennemsnit 2005 - 2014. 
 Forår   Efterår   

 Sæsonmax. Dagsmax. Gens. Sæsonmax. Dagsmax. Gens. 

Hvepsevåge 4776 (94) 3225 (94) 474 302 (89) 170 (90) 55 

Sort Glente 10 (14) 4 (14) 5 1 (99) 1 (fl) 0 

Rød Glente 101 (12) 15 (05) 76 50 (05) 18 (09) 19 

Havørn 34 (13) 7 (13) 19 12 (10) 3 (08) 8 

Rørhøg 240 (93) 41 (02) 158 83 (06) 19 (09) 48 

Blå Kærhøg 181 (91) 34 (75) 88 55 (78) 40 (75) 32 

Kærhøg sp. 5 (99) 1 (fl) 2    

Steppehøg 8 (12) 2 (12) 2 1 (fl) 1 (fl) 1 

Hedehøg 11 (05) 4 (97) 4 1 (fl) 1 (fl) 0 

Duehøg 75 (96) 13 (83) 21 17 (94) 3 (fl) 5 

Spurvehøg 3043 (91) 765 (91) 1310 1052 (06) 319 (06) 484 
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Musvåge 7418 (96) 4200 (80) 2832 7362 (08) 1409 (08) 2900 

Fjeldvåge 1443 (89) 405 (79) 206 94 (85) 107 (10) 40 

Lille Skrigeørn 1 (fl) 1 (fl) 0 2 (11) 1 (11) 0 

Stor Skrigeørn 1 (fl) 1 (fl) 0    

Kongeørn 3 (84) 1 (fl) 0 2 (76) 1 (fl) 0 

Fiskeørn 214 (93) 58 (02) 116 42 (09) 12 (04) 25 

Tårnfalk 196 (12) 33 (85) 103 30 (75) 15 (06) 31 

Aftenfalk 45 (93) 11 (93) 4 49 (75) 30 (75) 0 

Dværgfalk 139 (93) 29 (91) 70 19 (95) 7 (03) 10 

Lærkefalk 161 (06) 45 (12) 71 9 (06) 4 (06) 3 

Vandrefalk 53 (09) 7 (fl) 27 12 (04) 3 (04) 6 

Totaler   5588   3667 
 
 
Tabel 2 
Forårstræk fordelt på 10-dages perioder. 
 Feb M a r A p r M a j J I alt 

Hvepsevåge        75 109 2 35 221 

Sort Glente     2    1   3 

Rød Glente 1 2 45 18 18 22 4  2  1 113 

Havørn 2  12 3 6 3 1 2 2  1 32 

Rørhøg   1 1 11 17 7 13 11  2 63 

Blå Kærhøg  1 5 1 9 18 5 2    41 

Steppehøg       2     2 

Duehøg 1  4  2 1      8 

Spurvehøg 1 1 35 35 83 165 34 23 16  3 396 

Musvåge 35 19 1931 339 333 391 181 31 35  12 3307 

Fjeldvåge   10 1 9 14 10 12 2   58 

Fiskeørn    1 17 23 4 3  1 1 50 

Tårnfalk  1 3  7 10 1 12 6  3 43 

Aftenfalk           1 1 

Dværgfalk     9 11 2 9 6   37 

Lærkefalk       1 6 1  7 15 

Vandrefalk   1  4 11 5 1    22 

I alt 40 24 2047 399 510 686 257 189 191 3 66 4412 
Ud over de i tabellen nævnte følgende: Hvepsevåge ult jun 2, Havørn ult jan 1,  
Blå Kærhøg med feb 1 og Musvåge pri jan 2. 
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Tabel 3 
Efterårstræk fordelt på 10-dages perioder. 
 A u g S e p O k t N o I alt 

Hvepsevåge 21 5 3 3 1       33 

Rød Glente         5   5 

Havørn      5 1  2   8 

Rørhøg 6 4 1 4 4 3 1 1    24 

Blå Kærhøg      3 2  13 1 2 21 

Steppehøg      1 1 1    3 

Spurvehøg 2 2  1 4 14 7 5 28   63 

Musvåge 2 4  2 11 137 140 26 767  8 1097 

Fjeldvåge       5 5 28  1 39 

Kongeørn         1   1 

Fiskeørn 1 9 3 3 1       17 

Tårnfalk  1  2  2     2 7 

Dværgfalk    1 1  1  1   4 

Lærkefalk     3 1      4 

Vandrefalk   1   1 1 1 3   7 

I alt 32  8 16 25 167 159 39 848 1 13 1333 
Udover de i tabellen nævnte disse: Hvepsevåge med jul 1, Rørhøg ult jul 2, Musvåge med jul 1 og 
ult nov 3. 
 
Hvepsevåge  Pernis apivorus  (30297 / 2635) 
Sløjt forårstræk et stykke under middel. 
Ankom pludseligt og overraskede med et hidtil uset tidligt ryk. Hele 51 NØ trækkende i en 
kortvarig varmelomme om eftermiddagen allerede 5/5. Eneste øvrige nævneværdige dage var 11/5 
90 og 5/6 35. Totalen endte på 223 og inkluderer to sene trækforsøgende 21/6 og 27/6. Kun en 
enkelt fugl blev set rastende 20/5 på Korshage. Fra juli kun én obs 20/7 1 S efter rast Hovvig. Frem 
til sidste obsdag 12/9 blev i alt set 34 trækkende. Bedste trækdag var 10/8 med 10 fugle, hvoraf de 9 
lidt usædvanligt røg mod NØ. Sidstnævnte fænomen er dog set tidligere. Der blev ikke set 1k fugle. 
 
Sort Glente  Milvus migrans  (2, 121, 4)   
3 blev set på forårstræk. Et resultat under niveauet for de seneste fine forårssæsoner.  
10/4 2 – 1 Ø 10:20 Korshage (EVR) og 1 Ø 18:02 Nørrevang (KES) samt 11/5 1 Ø 13:01 
Nørrevang (EVR). Ud over disse trækkende var der en obs, der vel bedst kan rubriceres som 
sommerstrejf. 15/6 1 overflyvende kl 20:25 Hovvig (Yvonne Graubæk). Tidligere på dagen blev en 
Sort Glente set fouragerende ved Audebo omkring kl 17. Det er oplagt, at det er samme fugl, der er 
sivet til Hovvig sent på dagen / om aftenen. 
 
Rød Glente  Milvus milvus  (1363 / 273)   
Fortsætter tendensen med mange fugle på forårstræk. Ny dagsrekord. 
Årets første Røde Glente trak øst 25/2 på Korshage. Forårstotalen blev på 113 trækkende set på 27 
obsdage. Det er et godt stykke over tiårsgennemsnittet og næstbedste forårstotal gennem tiderne. 
Rød Glente er en af de arter, der har vist den mest markante fremgang siden rapportens start i 1973, 
hvor arten jo var lidt af et hit. Den for arten globalt set vigtige svenske bestand menes nu at nærme 
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sig 3000 par, hvoraf langt den overvejende del yngler i Skåne. To ret markante trækbølger fremstår 
tydeligt i materialet 17/3 – 19/3 respektive 10/4 – 11/4 og et par rigtig gode dage 18/3 22 (ny 
dagsrekord) og 11/4 20 var væsentlige bidrag til den fine forårstotal. Øvrige dage med over 5 var 
17/3 10, 19/3 7, 25/3 9 og 10/4 8. Den ugunstige vejrsituation i maj gjorde, at der var mangel på 2k 
fugle på forlænget træk, og kun 2 blev set i denne måned. Sidste trækkende i foråret set 5/6. 
Ingen sommerobservationer og i det hel taget blev andet halvår en lidt sløj affære med kun disse 
observationer 21/10 1 og 28/10 4 alle trækkende. Der ud over områdets blot tredje december fugl 
20/12 1 overflyvende Korshage. 
 
Havørn  Haliaeetus albicilla  (275 / 110) 
Flot forårstræk med næsthøjeste sæsontotal gennem tiderne. Yngler nu lige syd for området. 
Den milde vinter gav Ikke ophav til større rast koncentrationer. I første halvår blev som mest set 4 
rastende fugle (2 adulte + 2 immature) på en dag primo april i Hovvig. Det er ikke altid lige let at 
aldersbestemme yngre Havørne, og der er flere eksempler på at de samme fugle er indtastet med 
forskellig alder. Det er med til at gøre det vanskeligt, for ikke at sige nærmest umuligt, at vurdere 
om der eventuelt kan have været rastende trækgæster i Hovvigområdet. Det kan dog ikke udelukkes 
at sådanne findes i materialet. 
Forårstrækket bød på 19 obsdage med i alt 32 trækkende. De to første blev set 25/2. En fugl set i 
januar medregnes ikke i forårstotalen. Bedste periode indtraf medio marts. I dagene 16/3 - 19/3 trak 
i alt 12 Havørne. Højeste dagstotaler blev 17/3 5 og 19/3 4. Der ud over var der i løbet af foråret 7 
dage med 2 trækkende. Sidste trækkende set 5/6. Det skal endnu en gang understreges, at der er en 
vis sandsynlighed for, at nogle overflyvende Havørne er røget med i trækprotokollen. Især nu, hvor 
vi har fået et ynglepar så tæt på området.  
Et Havørne par har etableret sig lige syd for området og Hovvig bruges tilsyneladende i stor stil 
som spisekammer. Fra juli og resten af året var det nærmest underligt, hvis man ikke så arten ved et 
besøg i Hovvig. Parret fik 1 unge på vingerne, og den blev første gang set i Hovvig med begge sine 
forældre 29/8. Ud over de 3 ”lokale” fugle blev set en 3k og en 2k fugl ved enkelte lejligheder i 
løbet af andet halvår.  
8 trækkende Havørne blev set i efteråret mellem 21/9 og 28/10. 2 fugle blev set på hver af 
yderdatoerne og de resterende 4 blev set enkeltvis. 
 
Rørhøg  Circus aeruginosus  (4797 / 798)   
Meget fåtallig på forårstrækket. Ynglepar i Hovvig for andet år i træk.  
Set i Hovvig fra 13/3 med op til 5 (2 par + 1 2k) rastende på en dag i perioden marts – maj. Udenfor 
Hovvig blev rastende Rørhøge set på tre lokaliteter i foråret. I alt blev blot 63 Rørhøge set under 
forårstrækket. Det er den laveste forårstotal i 26 år (siden 1989) og udgør kun knapt 40 % af 
gennemsnitstotalen for de seneste 10 år. Der var 22 obsdage mellem 17/3 og 5/6. Vejret var generelt 
dårligt til trækobs i april - maj og kun omkring 10/4 - 11/4 kom en lille åbning med godt 
Rørvigtrækvejr. Her trak henholdsvis 6 og 15 fugle. Eneste øvrige dage med over 5 var 6/5 6 og 
11/5 7. Andelen af hanner udgjorde i foråret 26,9 %, hvilket er en lav andel, og det skyldes nok især, 
at primo april, hvor vi har en vis tradition for at se mange trækkende hanner, gav meget få fugle.  
Et par ynglede i Hovvig og medio juli sås 4 nyligt udfløjne unger. Det vides ikke om alle 
overlevede.  
Mellem 27/7 og 15/10 blev der på 16 obsdage set i alt 26 trækkende Rørhøge. Det er klart under de 
seneste 10 års gennemsnit, men over gennemsnittet for alle årene. Trækket foregik jævnt sivende i 
august -september uden nogen egentlig kulmination, og højeste dagstotal faldt tidligt 6/8 4. I andet 
halvår rastede igen max 5 fugle på en dag i Hovvig, og her blev årets sidste Rørhøg set 10/11. Det 
er sent og kun en enkelt dag fra at være fænologirekord for efteråret. 
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Blå Kærhøg  Circus cyaneus  (3770 / 854)   
Forårstræk på bundniveau. Efteråret bedre med faste rastende fugle i Hovvig. 
Kun to obs fra vintermånederne januar – februar. Den ene var af en rastende hun 5/2 i Hovvig. I 
øvrigt blev der mellem 8/3 og 24/4 set rastende Blå Kærhøge i Hovvig på 14 obsdage. Alle dage 
kun 1 brun fugl. 
En meget tidlig østgående fugl blev set trækkende fra Hovvig 17/2. Ellers ligger 
forårstrækobservationerne mellem 8/3 og 9/5. Det blev til 18 obsdage, og på disse kunne kun 
skrabes 42 trækkende sammen. Det er tredje laveste forårstotal siden rapportens start i 1973 og 
svarer blot til 47,7 % af de seneste ti års gennemsnitstotal. Kun 6 adulte hanner blev set. Det er en 
meget lav andel svarende til blot 14,3 % af forårstotalen. Usselt trækvej primo april er nok årsagen. 
I april blev set 32 trækkende svarende til ca. 76 % af forårstotalen, og forårets eneste to dage med 5 
trækkende eller derover er fra denne måned: 11/4 12 og 24/4 5. Det gik helt galt i maj, hvor kun 2 
trækkende blev set. 
Efterårets første fugl var en rastende hun set ved Engmosen 2/9. 21 efterårstrækkende blev set på 10 
obsdage mellem 29/9 og 15/11. Det er et resultat lidt under gennemsnittet for de seneste ti år, men 
ligger tæt på gennemsnittet for alle årene. Bedste periode var ultimo oktober med 13 fugle, og i 
samme periode faldt også efterårets højeste dagstotal 28/10 5. 4 af de trækkende fugle i efteråret var 
adulte hanner. I Hovvig dukkede første fugl op 24/9, og resten af året var der mere eller mindre 
faste rastende fugle. Især årets to sidste måneder bød på fine oplevelser med fouragerende fugle. 
Ved et enkelt tilfælde sås en han (17/11) ellers var det udelukkende brune fugle. Flest blev set i de 
sidste dage af året fra jul og frem mod nytår, hvor 1 adult hun og 2 1k så ud til at gøre 
overvintringsforsøg. 
 
Steppehøg  Circus macrourus  (0, 33, 5)   
Har de senere år (siden 2008) opnået status som årlig forårstrækgæst, og for tredje år i træk blev 
arten set om efteråret. 
Et af årets mest positive indslag blandt rovfuglene. To forårstrækfugle dukker op sidst i april, hvor 
der ellers ikke var meget at råbe hurra for rent trækmæssigt. 29/4 1 2k NØ 06:20 – 06:24 (BV, EVR) 
og 30/4 1 2k trækforsøgende 07:20 – 07:25 (JB). Sidstnævnte fugl var en form for jubilæumsfugl. 
Det var Steppehøg nummer 30 set om foråret ved Rørvig. Tidsmæssigt er de to forårsobservationer 
lige efter bogen. Ud over de 2 forårsfugle blev der set 3 efterårsfugle, hvilket er det hidtil højeste 
antal, der er set på et efterår. Uden tvivl et udslag af den megen østenvind i september – oktober. 
29/9 1 1k SV 12:15 – 12:25 Hovvig (EVR, JR, VWS), 3/10 1 1k SV 13:32 – 13:35 Hovvig (EVR) 
og 14/10 1 1k SV 10:23 – 10:26 Korshage (EVR). De to sidste fugle blev forvarslet fra Hundested. 
Fuglen 14/10 er den hidtil seneste fra Rørvig. Med årets 3 fugle er der nu set 8 fugle på efterårstræk 
i Rørvigområdet. Alle har været 1k. 
 
Hedehøg  Circus pygargus  (3, 197, 0)   
Hedehøg er rødlistet og et år med 0 trækkende Hedehøge er usædvanligt og bestemt ikke særligt 
godt. Vi skal 37 år tilbage i tiden til 1978 for at finde det seneste år uden Hedehøg. 
 
Duehøg  Accipiter gentilis  (1115 / 151)   
For andet år i træk meget lav forårstræktotal og desuden meget få rastobservationer året igennem. 
To observationer fra januar er de eneste fra vintermånederne: 4/1 1 ad hun og 22/1 1 begge Hovvig. 
Der ud over er der blot en enkelt rastobs fra træktiden 19/3 1 Nørrevang. Forårstrækket var meget 
svagt. Kun 8 blev set på 7 obsdage mellem 27/2 og 11/4. Halvdelen af de trækkende (4) blev set i 
den klassisk gode Duehøg trækperiode medio marts. Den lave total kan ikke forklares ved 
vejrmæssige årsager. Flere andre arter med tidligt træk i marts havde en god sæson, og medio marts, 
hvor vejret var fint til Rørvigtrækobs, var kulminationsperiode for mange af disse arter. Eneste dag 
med mere end 1 trækkende var 13/3 2. 4 af fuglene blev aldersbestemt og fordelingen var 1 ad og 3 
2k. En meget lav forårstræktotal to år i træk kan være en grund til at kigge lidt nærmere på artens 
status. Arten er tilsyneladende presset i disse år. Efterårstrækket ved både Falsterbo og Stevns har 
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også været meget svagt de senere år. Det er kendt, at i kolde efterår med tidlig kulde forlader flere 
Duehøge Sverige end i milde efterår / forvintre. Men forklaringen er ikke udelukkende 
klimaforandring. Duehøg viser i Sverige både på standardruterne i yngletiden og vinterruterne 
tilbagegang siden år 2000 og fra Finland meldes ligeledes om nedgang i ynglebestanden i de senere 
år. Den danske bestand er også for nedadgående. Årsagen til nedgangen er ikke klarlagt, men 
menneskelig forfølgelse menes ikke at være den afgørende faktor i Sverige. Her har man som mulig 
forklaring den mindskende andel af gammel skov, som jo er ret vigtig for artens ynglemuligheder 
(Kjellén Fåglar i Skåne 2014).  
I andet halvår var der ingen trækkende, men der er til gengæld lidt flere rastobservationer end i 
første halvår. En enkelt blev set uden for Hovvig 24/11 1 hun Langesø Mose, og ellers var der disse 
rastende / overflyvende fra Hovvig. Man bemærker især nogle tidlige juli - august observationer: 
3/7 1 2k+ hun, 8/8 1 2k hun, 9/8 1, 23/9 1 ad han, 15/12 1 han og 24/12 1 ad han. 
 
Spurvehøg  Accipiter nisus  (52011 / 8274)   
Yderst fåtallig på forårstrækket.  
Vinter: I januar – februar set på 7 lokaliteter. 2 blev set i Hovvig ellers blot 1 på de øvrige 
lokaliteter.  
Forårstrækket var det tredjedårligste siden rapportens start i 1973. Kun i 1976 og 1977 var totalen 
lavere. 396 blev set på 44 obsdage mellem 26/2 og 5/6. Det overvejende dårlige trækvejr i april – 
maj må være forklaringen. Det er nu sjette år i træk, at forårstotalen ligger under tiårsgennemsnittet. 
Det kan godt undre, når Falsterbo materialet viser fremgang også i de senere år. Forklaringen er 
ikke let at gennemskue og kan ikke alene forklares ud fra vejrfaktorer. Den eneste dag i foråret med 
over 100 trækkende var 11/4 med 133. Den dag reddede året fra at blive et regulært bundår. Eneste 
øvrige dag med over 25 var 10/4 30.  
Ynglefugle. Et sikkert par i Hovvig og tydelig yngleadfærd blev set både ved Slettermosegård, 
Plantagen og i Nykøbing. Arten blev desuden set i yngletiden i Rørvig og på Nørrevang. Har arten 
ikke ynglet på Korshage i 2015? 
Efterårstrækket lå også klart under de senere års standard. Blot 50 trækkende blev set på 20 obsdage 
mellem 6/8 og 29/10. Flest trak sidst i oktober. Eneste dag med over 10 var 27/10 19. 
I december set på 5 lokaliteter alle steder blot 1 fugl. 
 
Musvåge  Buteo buteo  (121584 / 1974 - : 55450)   
Bedste forårstræk siden 2009. 
Vinter: Er rapporteret som rastende fra hele 18 lokaliteter i januar og februar. Flest blev set i 
området Hovvig / Ringholm, hvor 4 fugle sås ved flere lejligheder. 
Et par vestgående fugle på formodet vinterflugt 5/1 medregnes ikke i forårstotalen. Mellem 22/2 og 
5/6 registreredes på 52 obsdage 3307 trækkende, hvilket er et ganske fint resultat, som ligger ca. 17 % 
over gennemsnittet for de seneste ti år og 14 % over gennemsnittet for alle årene. Flest fugle blev 
set medio marts, hvor 1931 fugle svarende til 58,4 % af forårets total trak igennem. Følgende dage, 
hvor man især bemærker dagene 17/3 – 19/3 og 10/4 – 11/4, opnåede trecifrede dagstotaler: 17/3 
303, 18/3 931, 19/3 576, 22/3 187, 10/4 202, 11/4 344 og 22/4 157. Dagstotalen 18/3 er en af de 
bedre gennem tiderne og den højeste siden 2009. Dagen efter den store dag 18/3 kunne man tidligt 
om morgenen tælle 19 rastende på markerne på Nørrevang, et ret så bemærkelsesværdigt antal. 
Kun ganske få iagttagelser af enlige rastende fugle fra juni – juli. 
Efterårets første sydvestgående blev set allerede 16/7, og frem til 30/11 blev der på 42 obsdage set 
1101 trækkende. Det er klart under gennemsnitsniveauet for de seneste ti år. Trækkulminationen var 
ret sen (ultimo oktober), og efterårets eneste trecifrede dagstotal 27/10 650 trækkende er fra den 
periode. Der ud over var der disse dage med over 50: 29/9 74, 3/10 92 og 26/10 52. 
I december set på 9 lokaliteter. Flest var der i Hovvig, hvor der som mest taltes 5 fugle på årets 
sidste dag. 
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Fjeldvåge  Buteo lagopus  (15488 / 1077)   
Meget svagt forårstræk, men efterårstræk på gennemsnitsniveau. 
Fra vintermånederne januar og februar kun en obs 17/2 1 rastende Nakke Kær. Senere i marts – 
april disse få rastende: 13/3 1 Hovvig, 23/3 og 3/4 1 Slettermosegård. 
Forårstrækket bar præg af det for Rørvig overvejende dårlige trækvejr i april – maj. Totalen blev 
meget lav. Blot 58 blev set på 17 obsdage mellem 13/3 og 11/5. Hvilket blot svarer til 28,2 % af 
gennemsnittet for de ti senest foregående år. Kun en enkelt dag kunne dagstotalen snige sig op over 
10 fugle: 11/4 13. 
Efterårssæsonens i alt 39 trækkende blev set på 9 obsdage mellem 3/10 og 14/11. Et resultat meget 
tæt på gennemsnittet for de seneste 10 år og lidt over gennemsnittet for alle årene. Et ryk ultimo 
oktober reddede efteråret. Her blev set 28 trækkende, hvilket udgør 71,8 % af totalen. To dage med 
over 10 trækkende nævnes her: 27/10 13 og 28/10 12. 
Fra primo oktober og frem blev der set en del rastende fugle. På Korshage op til 2 mellem 9/10 og 
31/10 og i Hovvig sås 1 fugl på 8 obsdage mellem 30/10 og 23/11. Årets sidste obsdage for arten 
blev 1/12 1 rast Korshage og 7/12, hvor en overflyvende fugl blev set ved Hovvig. 
 
Kongeørn  Aquila chrysaetos  (2, 28, 1)   
Kongeørn tager prisen som årets rovfugl ved Rørvig. Efter et par års fravær kunne denne 
majestætiske fugleart igen opleves på Rørvighalvøen. 28/10 trak en imm SV over Hovvig kl. 13:05 
– 13:25. Det er blot tredje efterårsfund siden jubilæumsrapporten i 1997. De to tidligere er fra 2003 
og 2007. Fra fuglestationens tidlige periode 1973 – 1996, som er behandlet i nævnte 
jubilæumsrapport fra 1997, foreligger 7 efterårsfugle. Alle 10 efterårsfugle er set i perioden medio – 
ultimo oktober. Årets fugl blev varslet fra Nøddebohuse, og blev set fra Nakke Nord af EVR, HVR, 
LB og PEL og fra Hovvig af DO og VWS. Et kig på parentestallene afslører, at der nu er flere obs 
af Steppehøg end Kongeørn ved Rørvig. 
 
Fiskeørn  Pandion haliaetus  (4286 / 519)   
Meget få på forårstræk og kun enkelte rastende i Hovvig. 
Et meget svagt forårstræk med kun 50 trækkende på 17 obsdage mellem 25/3 og 5/6. Det er den 
laveste forårstotal siden 1983. Havde det ikke været for dagene 10/4 – 11/4 var vi endt på absolut 
bundniveau. Disse to dage trak der henholdsvis 8 og 19 fugle, og det var de eneste dage med over 5 
fugle. Forårets få rastobservationer var 24/4 1 Nørrevang, 1/6 1 Dybesø og formodentlig den samme 
senere på dagen i Hovvig.  
I efteråret trak 17 sydvest på 10 obsdage mellem 4/8 og 17/9. Det er en total, der ligger under de 
seneste ti års gennemsnit, men over gennemsnittet for alle årene. 13 blev set i august, og den eneste 
dag med over 2 trækkende var 14/8 6. Mod sædvane blev der ikke set rastende Fiskeørne i Hovvig i 
efteråret. 
 
Tårnfalk   Falco tinnunculus  (1974-: 3466 / 1975-: 547)   
Både forårstræk og efterårstræk langt under middel. 
Vinter: Set på 9 lokaliteter i januar – februar. Bortset fra 2 i Hovvig kun 1 fugl pr lokalitet. 
Forårstrækket af Tårnfalk fluktuerer ret meget, og i foråret 2015 blev arten kun set trække på 11 
obsdage mellem 8/3 og 5/6. Det er et meget lavt antal. Totalen nåede ikke op på mere end 43 fugle. 
Det svarer ikke til mere end 41,7 % af gennemsnitstotalen for de ti seneste år. Flest trak primo maj 
(12). Dage med mere end 5 trækkende: 10/4 6, 11/4 10, 5/5 7 og 11/5 6.  
Yngelfugle: Et sikkert par i kasse på Korshage og et muligt par i Hovvigområdet. 
Blot 7 blev set på efterårstræk på 5 obsdage mellem 14/8 og sene 11/11. Eneste dage med mere end 
1 fugl var 3/9 2 og 11/11 2. 
I december set på 6 lokaliteter, hvoraf kun Hovvig havde 2 fugle. De øvrige blot en enkelt fugl. 
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Aftenfalk   Falco vespertinus  (1, 378, 1)   
Et generelt sløjt falkeforår gav kun en enkelt Aftenfalk. Den blev set på forårets sidste trækdag. 5/6 
1 2k hun Ø 15:40 – 15:41 Nørrevang (JB, JHC, EVR, JS). 
 
Dværgfalk  Falco columbarius  (2735 / 372)   
Få set på både forårs og efterårstræk. 
Mellem 4/4 og 19/5 blev der på 17 obsdage set blot 37 trækkende, hvilket er en forårstotal langt 
under middel. Totalen svarer til 52,9 % af de seneste ti års gennemsnit og 56,9 % af 
gennemsnitstotalen for alle årene. Hvis man kigger på de seneste 5 tiårsgennemsnit er der en 
faldende tendens, hvor gennemsnittet falder fra ca. 80 for årene 2001 – 2010 til 70 for årene 2005 – 
2014 (Se søjlediagram). Ved Falsterbo viser træktallene på langt sigt en signifikant fremgang, men 
de seneste 3 sæsoner har totalerne ligget en del under middel på trods af en del dage med friske 
sydvestenvinde, som er gunstigt for registrering af arten på Nabben (Kjellén Fåglar i Skåne 2014). 
De ret få svenske standardiserede ynglefugleruter peger på en tilbagegang, så der er en hvis grund 
til at holde øje med arten på trækstederne. Her under hører Rørvig, som er et godt sted at se 
trækkende falke. Der var kun en enkelt dag med over 5 trækkende: 11/4 7 og af de trækkende var 
kun 5 adulte hanner. Forårets eneste rastobs var 17/4 1 ad han Nørrevang, og tilsvarende var der 
kun en fra efteråret 11/9 1 hun Korshage. 
Kun 4 blev set på efterårstræk fordelt med 1 på hver af dagene 7/9, 19/9, 5/10 og 27/10. 

 
 
 
Lærkefalk   Falco subbuteo (1978 / 88)   
Yderst sparsom optræden under forårstrækket gav laveste sæsontotal siden 2010. 
Maj var gennemgående præget af dårligt lærkefalkevejr og forårstræktotalen blev derefter. Kun 15 
trækkende blev set på blot 6 obsdage mellem 25/4 og 5/6. De eneste to dage med over 1 fugl var 9/5 
4 og 5/6 7. En enkelt rastende fugl blev set 25/5 i Hovvig. 
Efteråret gav 4 trækkende fugle, hvilket er tæt på gennemsnittet for de seneste ti år. De blev set som 
følger: 11/9 1, 12/9 1, 14/9 1 og 28/9 1. Der ud over var der en enkelt rastende fouragerende 1k fugl 
i Hovvig 24/9. 
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Vandrefalk   Falco peregrinus  (606 / 97)   
Tangering af dagsrekorden under forårstrækket og mere eller mindre faste rastende fugle en stor del 
af året i Hovvig. 
Både en adult han og en adult hun kunne ses i Hovvig i årets første to måneder. Senere i træktiden 
fra marts og frem til forårets sidste dag med rast i Hovvig 27/4, blev der desuden ved enkelte 
tilfælde set en 2k fugl. Udenfor Hovvig blev en enkelt rastende fugl set på Nørrrevang 24/4. 
Forårstrækket var under gennemsnittet for de seneste ti år, men over gennemsnittet for alle årene. 
Det blev til 22 trækkende set på 10 obsdage mellem 19/3 og 9/5. April stod for næsten hele totalen, 
idet 20 fugle blev set i denne måned. På den eneste rigtig gode trækdag i april 11/4 passerede 7 
Vandrefalke Korshage, hvilket er en tangering af dagsrekorden. Øvrige dage med mere end 1 fugl 
var: 10/4 3, 19/4 3, 22/4 2 og 26/4 2. 11 fugle blev aldersbestemt af disse var 9 adulte og 2 2k.  
7 trækkende fugle i efteråret er en fin total lokalt set, og den ligger lige over gennemsnittet for de 
seneste ti år. Bedste periode faldt ret sent ultimo oktober, hvor knapt halvdelen - 3 fugle - trak 
igennem. De 7 fugle kom i øvrigt enkeltvis på 7 dage mellem 29/8 og 27/10. De er fordelt med 4 
Korshage/Nørrevang og 3 Hovvig. 
Dukkede op igen i Hovvig 18/8, og hvis man ellers kan regne med aldersangivelserne rastede der i 
løbet af efteråret en 1k han, 1 2k han og  
1 ad han. Først sidst i december dukkede en adult hun op og overtog styringen i vigen frem til 
årsskiftet. 
 
 

Dværgfalk, Hovvig 6/10-2015. Foto: Dennis Olsen. 
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Hønsefugle 
af Niels Henrik Valerius 
 
Agerhøne  Perdix perdix   
Fortsat stabilt til stede på Korshage med 
sandsynligvis 2 ynglepar, dog desværre 
tilsyneladende med begrænset succes. De maximalt 
13 fugle, der blev set i januar, blev reduceret de 
følgende måneder til mellem 2 og 5 fugle, en 
enkelt gang 6, og holdt sig på dette niveau resten af 
året. Seneste observation var ultimo november. 
Ikke observeret uden for Korshage. 
 
Fasan  Phasianus colchicus   
Stadig stigning i antallet af rapportører (15) og 
lokaliteter (18). Derimod let fald i antallet af 
indrapporteringer (149), hvilket næppe bør give 
anledning til bekymring. 
 
Vandrikse  Rallus aquaticus   
En enkelt vinterobservation fra Hovvig 6/1, men trods den meget milde december ingen senere end 
20/11. 1. observation i øvrigt 6/3 i Hovvig. Observeret sporadisk Dybesø (21/3 og 27/4) og 
Flyndersø 5/4 og 19/5, men ellers kun i Hovvig, bortset fra en rastende fugl i Rørvig Bugt 1/9. 
Ellers kun set og hørt regelmæssigt i Hovvig. 
 
Plettet Rørvagtel  Porzana porzana  (>53, 47, 1) 
En enkelt observation af 1 rastende fugl i Hovvig 16/10 (EVR). Fuglen blev set på kort afstand 
flakse over til den modsidige sivkant ved broen. Der er tidligere set en Plettet Rørvagtel i Hovvig i 
oktober, men denne fugl er den absolut seneste. I øvrigt også blandt de seneste nogensinde i hele 
landet. Nu mangler vi snart et par forårsaftner med piften i luften, men desværre afspejler de magre 
resultater de sidste år ret godt situationen i hele landet. 
 
Grønbenet Rørhøne  Gallinula chloropus   
Set i Hovvig fra 9/2 til 26/12. Ynglede her med et uvist antal par. Har muligvis også ynglet i Nakke 
Gadekær og i Nakke Kær, og set et par gange i foråret på Nørrevang. 
 
Blishøne  Fulica atra   
Største rasttal pr. måned i Hovvig 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

110 60 74 50 180 460 790 960 180 240 90 135 

Som sædvanlig kulmination i sensommeren, og betydeligt flere end i 2014, særligt i efteråret, hvor 
den i 2014 faktisk var fuldstændig fraværende. 
Ynglefund fra Hovvig, Nakke Kær, Dybesø, Slettermosegard, Nakke Ø., Nakke S. og Nakke N. 
 
Trane  Grus grus   
Ikke noget prangende forår, heller ikke hvad angik Traner, men dog bedre end 2014. 515 blev set 
trække, hvoraf mere end 400 passerede på 4 dage, 16/3 – 19/3. Året tidligste Traner rastede i 
Hovvig 7/3, og den første trækdag var 16/3. Sidste forårstræk blev set 5/6 med 13 fugle.  
Ingen Traner i efteråret fraset én stor flok på 118, som rastede i Hovvig fra 6/10 til de trak videre 
mod SV 7/10. 

Grb.Rørhøne, Hovvig 26/3-2015. Foto: Ole D. Mortensen 
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Vadefugle 
af Jørgen Bech 
 

 
Lille kobbersneppe + Strandhjejle, Skansehage 27/7-2015. Foto: Klaus Bjerre 

Strandskade  Haematopus ostralegus   
14/2 2 Korshage må være ankomst, altså ingen vinterfund. Rykkede ind de næste uger. 
Forårstræk lille og med rodet mønster (24/2 – 23/4 16 i alt).  
Ynglefund: De 2 par indfandt sig på stråtagene ved Korshage og Flyndersø. Rugning indledt ultimo 
april, begge klækkede, og det ene par præsenterede i hvert fald 2 store pull 2/7. 29/5 1 par med 2 
pull Ringholm (alle EVR). Rørvig Bugt, Nakke Kær og Hovvig havde par med usikkert udbytte.  
Rigtigt pænt efterårstræk 12/7 – 27/8 i alt 257 med juli 70 og august 185. Markant top 1/8 71 V 
Korshage og 2/8 44 V Korshage. Også 16/8 35 V Flyndersø. Det egentlige træk sluttede 27/8, 
herefter et par sene løse fugle 23/10 1 V og årets sidste 7/12 1 V begge Korshage. 
 
Stylteløber  Himantopus himantopus  (0, 6, 2(0)) 
26/4 – 29/4 2 (et par) Hovvig (JB m.fl). 
Samme par blev endvidere set og fotograferet i Nygård Sø 30/4 (VWS). 
26/4 stod 2 Stylteløbere lidt nord for fugletårnet i Hovvig. Det var tydeligvis 1 par med den lidt 
større, dominerende han i silkesort, samt en mere brunsort tonet hun. Rykkede hurtigt op til en 
ganske utilnærmelig position i den nordlige del af Hovvig, men blev set hver dag frem til 29/4 med 
sidste observation 15:45. Dagen efter 30/4 genfundet på sidste års ynglelokalitet Nygård Sø. 
Herefter forsvandt parret. 
Regnes for gengangere fra 2014. Ankom 3 uger tidligere end sidste år og til lokaliteter, der slet ikke 
bød på fjordårets forhold. Høj vandstand i Hovvig og koldt, sent forår. Sidste års Stylte-designede 
Nygård Sø var i mellemtiden blevet til en vandfyldt borgsø med oversvømmelse af de tidligere 
yngleøer. Ikke mærkeligt de skred igen. Men interessant at de vendte tilbage efter den store succes 
sidste år med et ophold fra 18/5 – 1/9 og produktionen af de 3 fine 1k. 
Fundet er godkendt af SU som formodede gengangere fra 2014. Arten udgår fra 2016 fra SU listen. 
 
Klyde  Recurvirostra avosetta  (9, 910, 3) 
10/5 – 3/6 2 Hovvig, men kun 4 observationsdage. Siden 14/6 – 20/6 2, 27/6 3 og 6/7 1 Hovvig.  
De må rode rundt lokalt inklusive Nykøbing Bugt. Det kunne endda være de samme 2, der spøgte 
12/6 2 rast Flyndersø. Måske blot 3 individer. Der er langt til nærmeste yngleplads. 
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Lille Præstekrave  Charadrius dubius  (1, 331, 21) 
Ankomst 25/4 1 tf Korshage fulgt af 11/5 1 Ø Nørrevang. Det er kun 2 på forårstræk. Årets sidste 
og 3. trækfugl var 12/6 1 V Korshage. 
Koldt og højvandet. Ikke befordrende for ynglende Lille Præstekrave. 8/5 2 og 12/5 1 Flyndersø. 
Resten fra Hovvig: 30/4 1, 8/5 1, 4/6 – 16/6 1, 29/6 5 ned til rast nordfra samt 30/6 1 fra Ringholm. 
I juli 8/7 1 ad og 17/7 2 1k + 22/7 – 29/7 1 1k. Givet fugle udefra. I løbet af august i hvert fald i alt 
1 ad og 4 1k frem til sidste 25/8 1 1k. 
 
Stor Præstekrave  Charadrius hiaticula   
23/1 – 12/2 1 Skansehage i vinteren. 
Fra 18/2 (2 Korshage, 1 Rørvig Bugt) begyndte arten at rykke ind. 
9 registreret som forårstræk 9/3 – 11/4, de 8 mod Ø Korshage. Egentlige langtrækkere er nogle 
højarktiske på vej op på rast i Hovvig: 31/5 7, 1/6 16 og 7/6 9. 
Ynglefugle meldt fra Flyndersø (2 par), Korshage (1 par), Plantagekysten ( 1 par), Skansehage (1 - 
2 par) samt et fint fund fra Nakke Hage 14/5 1 par med 2 pull.  
Efterårstræk i alt 27 fugle især juli (16) 20/6 – 8/9 fra Korshage, Skansehage og Hovvig. 
4/8 24 rast Hovvig årets højeste tal og 3/9 12 rast Hovvig sidste flok. Resten af året kun 5 fugle, den 
sidste ind i vinteren 21/11 – 15/12 1 rast Skansehage. 
 
Pomeransfugl  Charadrius morinellus  (0, 23, 1) 
30/7 1 ovf Hovvig (JS). Kald fra overflyvende (nok trækkende) fugl hørt flere gange. Fuglen blev 
ikke set. Kaldet beskrevet og opfattet som meget karakteristisk. Fundet identisk med kaldet på 
mobiltelefonens bibliotek. 
 
Hjejle   Pluvialis apricaria   
Ingen vinter – første 7/3 1 Ø Korshage. 7/3 – 25/4 51 i alt noteret på forårstræk med variabel 
trækretning. Rastflokke små i foråret og toppede 16/3 50 Hovvig og 22/4 80 Slettermosegård.  
En enkelt afhægtet fugl 6/6 – 7/6 Korshage – arten i øvrigt væk fra 26/4 frem til 17/7 2 Hovvig. 
Efterårstræk 22/7 – 25/12 581 med langt flest fra november (410). En hel del tal fra Hovvig er 
konverteret fra træk til overflyvende. De hyppige fourageringsbevægelser fra Hovvig til især 
Ringholm om efteråret bør ikke rubriceres som træk. Rasttallene byggede op i løbet af efteråret 
jævnfør månedsmax. fra Hovvig: 31/8 180, 11/9 450, 24/10 2000 og 20/11 2500. En del til sidst i 
december, således 26/12 200 ovf Hovvig. Fra Flyndersø bl.a.: 14/9 96, 19/10 69 og 31/10 152. 
 
Strandhjejle  Pluvialis squatarola   
Vinterfund: 19/1 1 ved Skærby Plantage lettet fra kysten. Ellers skal vi som vanligt frem til 2. 
halvår. 7/7 1 rastende Hovvig var første. Utroligt få på rast – kun op til 23/7 – 27/7 4 Korshage og 
18/8 4 Skansehage. 
I alt 64 på træk 8/7 – 22/10 fordelt juli 46, august 8, september 4 og oktober 6. Toppen var ultimo 
juli med 26/7 9 V Korshage og især 31/7 23 V Korshage. 
Året således domineret af adulte fugle. Sløj ynglesæson på tundraen! 
 
Vibe  Vanellus vanellus   
18/1 1 Hovvig må være en vintervibe. Indryk fra 13/2 2 Hovvig der var steget til 23/2 75. I marts 
max 12/3 52 Hovvig. Forårstræk 149 i alt, helt domineret af marts (131). Trækretninger varierer – 
bedste østgående dage var 17/3 24 Ø og 25/3 13 Ø Korshage. 
Ynglefugle: I Hovvig ca. 10 par og en dårlig sæson med få unger (PG oplyst). 29/5 5 par med pull 
Ringholm. Fra Flyndersø vurderet 5 par og 2 par set med pull medio maj. 2 par aktive på marker 
ved nærliggende Nørrevang i april. Ellers syntes der ikke at være Viber tilbage i landbruget.  
Rastflokkene i Hovvig byggede op fra juni. Månedernes højeste antal: 27/6 250, 5/7 260, 13/8 og 
31/8 550, 6/9 430, 11/10 600, 15/11 209 og 15/12 78. 28/12 endnu 53 i Hovvig. Flest uden for 
Hovvig var 31/7 116 Flyndersø og 4/9 130 Slettermosegård. 
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Islandsk Ryle  Calidris canutus   
En vinterfugl 7/3 1, der rundede spidsen af Korshage mod sydøst. Arten dukkede op igen 21/7. 
Trækket 22/7 – 8/11 i alt 44 var markant under gennemsnit. Adulte fugle klarede sig nogenlunde 
med 18 i juli og 12 august, vestgående set fra Korshage, Skansehage og Rørvig Bugt. 4/9 2 V 
Korshage, men så gik det helt i stå indtil nogle sene fugle 25/10 11 V og 8/11 1 V Korshage.  
Rasttallene fra Hovvig helt parallelt hermed: 22/7 11 og 23/7 – 24/7 17. Siden 1 – 5 indtil 5/8. Der 
kom kun yderligere 5/9 1 og 19/9 1. Tilsvarende Skansehage og Korshage i alt 11 + 9 rastende i juli 
og senere blot 2/9 1 og 7/9 1 rast Korshage.  
Året således domineret af adulte fugle og få 1k. 
 
Sandløber  Calidris alba   
Fik stemplet ind med lille vinterflok 28/2 – 3/3 6 rast Korshage – Flyndersø. 
Retur 16/7 2 rast Skansehage. Herefter op til 26/7 7 rast Skansehage og 15 trækkende alle adulte fra 
juli. 1/8 2 ad rast Korshage. Gik så helt i stå: Blot 1 fugl ultimo august, 2 i september, 0 i oktober, 1 
i november og til sidst 1/12 2 rast Korshage blandt Alm. Ryler. Altså en mindre, ret normal passage 
af gamle fugle og siden en næsten helt manglende tilgang af 1k. 
 
Dværgryle  Calidris minuta  (101, 1246, 6) 
8 observationsdage i perioden 12/7 – 4/8 fra Hovvig af adulte fugle i sommerdragt. Vurderes til i alt 
5 fugle: 12/7 1, 16/7 – 18/7 op til 2, 23/7 1, 31/7 – 4/8 op til 2. Endelig 29/8 1 rast/S Hovvig. 
Faktisk ganske pæn tilstedeværelse for et år med relativ høj vandstand i Hovvig, 1k-krise på 
tundraen og artens tendens til generel nedgang. 
En iagttagelse af Temmincks/Dværgryle 11/9 1 ovf Hovvig kunne være en 1k Dværgryle. 
 
Temmincksryle  Calidris temminckii  (9, 386, 20) 
Første 12/5 1 rastende, siden V Korshage. Eneste på træk og eneste uden for Hovvig. 
Et moderat forår: 19/5 – 31/5 nok 9 individer Hovvig, flest 25/5 4 og i alt 6 observationsdage. 
I efteråret 21/7 – 15/8 nok 10 individer på 8 observationsdage, flest 14/8 4. 3 af disse sås stadig 15/8, 
der var årets sidste. 
2 iagttagelser af Temmincks/Dværgryle 26/5 4 og 30/5 2 Hovvig var givet Temmmincksryler, der i 
hvert fald til dels er inkluderet i ovenstående. 
 
Krumnæbbet Ryle  Calidris ferruginea  (33, 1773, 38) 
En af de virkeligt sjældne forårsfugle: 1/6 – 8/6 1 sdr rast Hovvig (JB m.fl.). Var i selskab med Stor 
Præstekrave (og Kærløber!) som del af et lille, fint arktisk selskab. 
Dukkede op på retur 5/7 8 ad rast Hovvig og blev set regelmæssigt resten af juli, flest 27/7 13 ad 
rast.  
10/7 4 V og 31/7 1 V Korshage er årets 5 trækfugle. Fortsatte første uge af august med op til 5/8 6 
ad rast Hovvig og årets sidste allerede 7/8 2 ad odr rast Hovvig. 
Ikke én eneste 1k i 2015! Nedtur på tundraen. 
 
Sortgrå Ryle  Calidris maritima  (10, 243, 4) 
4 på et år og Sortgrå Ryle på 4 dage.  
12/4 1 V Korshage. Og 2. halvår: 5/12 – 6/12 1 og 7/12 3 rastende Korshage. 
De sidste 5 år: 2011 46 fugle og 41 observationsdage. Det store år – om end måske med lidt 
overvurderet totalt antal. Næste isvinter 2012 skuffede så lidt: 9 fugle. 2013: 10 fugle. 2014: 9 fugle. 
Og altså 2015: 4 fugle. 
2 faktorer – isvintre og NV-tryk fra vinden i oktober/november – er det vi regner for befordrende 
for denne art. Jævnfør forbindelsen til den svenske vestkyst (ringmærkning). Synes i år 
dokumenteret med negativt fortegn. Der strømmer ellers et stigende antal til overvintring i 
Storebæltsregionen med udbuddet af nyanlagte stenrev og høfder på Sprogø og forladte, forfaldne 
moler i færgehavnene. Men vi skal åbenbart stadig have banket dem ind med vinden. 
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Almindelig Ryle  Calidris alpina   
Vinterfugle ved Skansehage op til 4/1 75 og Korshage op til 25/1 65. 
Forårstræk hele 227 (gennemsnit 34) især i marts (194). Helt domineret af vesttrækkende fugle (evt. 
efter rast) fra Korshage, hvor der kan være en del også ret lokale bevægelser i forbindelse med 
fouragering og forstyrrelser, men de fleste bevæger sig dog også væk i marts. Efter 25/3, hvor en 
flok på 60 blev noteret trækkende vest fra Nørrevang, er alle obs pludseligt under 10. I Hovvig 
dukkede den først op 26/5 2 rast, der sammen med 8/6 1 rast må repræsentere nogle arktiske fugle. 
Tilbage igen 22/6 7 rast Hovvig, hvor arten toppede medio/ultimo juli med op til 30/7 60 rast. 
Forventeligt niveau når vandstanden ikke er lav. I samme periode 23/7 44 Korshage og 26/7 80 
Skansehage. Faldt siden kraftigt i anfald og kom først op igen sent efterår/vinter indledt 8/11 med 
30 V + 26 rast Korshage. Største rast her 7/12 200. 
Efterårstræk i alt 757 fugle afspejler rasttallene. Større adulttræk i juli (494) med 26/7 180 rast/V 
Flyndersø som største dag. Herefter meget små tal (inklusive nærmest ingen i oktober) frem til 
november (83) og december (140). 
 
Kærløber  Limicola falcinellus  (0, 22, 2) 
31/5 – 1/6 1 sdr rastende Hovvig – vores første forårs-Kærløber! 
Opdaget 31/5 af HVR og 1/6 set af JB, EVR og JS. Fuglen rastede med nogle Store Præstekraver på 
små mudderbanker på lidt udfordrende afstand, men sås ganske fint især om aftenen, hvor der ikke 
var solflimmer. Også en efterårsfugl: 19/8 1 SØ Rørvig By (PEL) set trække forbi, og det 
særprægede kald blev hørt. 
 
Brushane  Philomachus pugnax   
Ret få fugle. Tilbagegangsart. 
Ankom 26/4 1 Hovvig. Vanligt lille antal forårsfugle, højest 1/5 7 og sidste 19/5 1 Hovvig. 
Retur 13/6 2 Hovvig, mindre top ultimo juli 27/6 19 rast Hovvig – i samme periode også 28/6 4 
Slettermosegård. I juli under 10 i Hovvig. Antallet steg i august især ultimo med 24/8 27 og 31/8 19, 
3/9 endnu 13, herefter få fugle med de sidste 10/10 1 og 12/11 1 alle fra Hovvig. 
Fylder ikke meget på træk – 7 individer. 
 
Enkeltbekkasin  Lymnocryptes minimus  (0, 257, 19) 
Superlokaliteten Flyndersø markerede sig atter i år – mest bemærkelsesværdigt med et højt forårstal. 
Lokaliteten undersøges kun systematisk få gange om året og målrettet relevante perioder og 
vejrsituationer. Hermed søges forstyrrelsen fra tramperiet begrænset.  
Ikke seriøs frost endnu i starten af januar, så den var der: 1/1 1 (JB), 3/1 1 (EVR) og 4/1 2 (CMG).  
Forsvandt givet siden med frost – i hvert fald 2/3 0. Men herefter en fuldtræffer: 23/3 8 (CG). Et 
virkeligt højt rasttal for foråret, der lige ramte optrækket. Lokal forårsrekord og næststørste forårstal 
i 2015 for hele landet – kun slået af 11 ved Køge Sydstrand to dage senere.  
Efterårets Flyndersø-tramp: 4/11 4 (CG) og 21/11 5 (JB, CG). 
 
Dobbeltbekkasin  Gallinago gallinago   
Også her er Flyndersø i fokus med det eneste ynglepar og det højeste rasttal. 
Januar åbnede mildt med 1/1 6 rast Flyndersø, siden mere småt med 5/2 1 Hovvig. 
Rykkede ind i marts med 2/3 13 Flyndersø og kulminerede ultimo marts med 23/3 16 Flyndersø + 
12 Søndervang og 27/3 15 Hovvig. Herefter er tallene små. 
Ynglede igen med 1 par i Flyndersø, fra 24/4 spillende han og advarende fugle. Ingen ynglefugle i 
Hovvig - spil ikke hørt og fraværende 2/5 – 1/7. 
Det lange efterår kom for alvor i gang i Hovvig 28/7 23, 2/8 24 og 4/8 24. Siden var der længere 
mellem de store tal. Blandt andet 19/9 17, 11/10 25 og 26/10 23 viste dog, at der var temmelig 
mange fugle, men man ser kun en fraktion i forbindelse med åben fouragering og især opflyvninger. 
Fra Flyndersø 2 systematiske tramp: 4/11 34 og 21/11 22.  
Året sluttede mildt og der var bekkasiner til sidste dag 31/12 2 Nakke Kær. 
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Skovsneppe  Scolopax rusticola  (14, 399, 17) 
I de senere år blevet en langt mere fyrig art med ynglefuglenes indtog – det fortsatte i 2015. 
Forårsrastende 20/2 – 5/4 i alt 9 fugle fra flere lokaliteter. De tidligste kan meget vel have 
overvintret. 
Spillende fugle opdages igen ret sent. Hannerne hævder oftest territorium fra marts. 
Første er 24/5 1 spillende han Hovvig over nordvestlige sumpskov og retur over Ringholm Skov. 
9/6 1 over Højsandet, 19/6 2 spillende Rørvig Lyng og fra samme aften 1 - 2 fugle spillende over 
Plantagen. Disse fugle meldes regelmæssigt frem til 30/6. 2/7 var der 1 over Nørrevang. 
Spillende hanner flyver over store territorier i yngletiden og krydser jævnligt hinanden. Helt sikkert 
er det dog, at den har fået fat som ynglefugl med adskillige hanner. Der kunne være 4 involveret.  
Fra efteråret kom der 16/10 1 Rørvig Lyng, 31/10 1 Slettermosegård og 12/11 2 flyvende i 
skumringen Hovvig. 
 
Stor Kobbersneppe  Limosa limosa  (10, 98, 1) 
29/4 1 rastende Hovvig (CMG). 
Den er jo sjælden lokalt og ret typisk, at den redder året med en enkelt forårsobservation. 
 
Lille Kobbersneppe  Limosa lapponica   
Artens 2015 overstået på et par ugers passage af adulte fugle og helt domineret af trækket. 
I alt 373 trak vest primært set fra Korshage, heraf de 356 fra 21/7 – 31/7 med 28/7 73 V Korshage 
som den bedste dag. Fint adulttræk, men kun 20 fugle nede på rast i samme periode. 3/8 var det slut! 
Ingen 1k dukkede op – så arten var med i årets nedtur på tundraen. 
 
Småspove  Numenius phaeopus   
Forårstrækket: 8 Ø Korshage 25/4 – 10/5. 10 fugle rastende: 29/4 5 Korshage, 4/5 3 Flyndersø, 6/5 
1 og 10/5 – 12/5 1 Korshage. Arten er 
virkeligt gået tilbage og præsterer ikke 
store forår længere.  
Fraset en ultra tidlig 5/6 1 SV Korshage 
tilbage fra 22/6. Efterårstræk i alt 30, flest 
(18) fra juli 
De rastende fugle fra kystens små heder 
er altid et højdepunkt i juli, hvor der var 
nogle pæne dage: Flyndersø 4/7 11 (heraf 
1 leucistisk Småspove), 7/7 – 8/7 13 og 
15/7 16. Plantagekysten 21/7 – 23/7 10 og 
25/7 18. Sidste var 7/9 1 rast Korshage. 
 
Storspove  Numenius arquata 
Den skal ses på trækket. Arten raster næsten ikke på Rørvighalvøen. 
Forårstræk beskedne 26 – de 24 i april og 25/4 14 Ø Korshage som bedste. 
Efterårstræk 159, domineret af juni (118) med bedste dage 19/6 28 SV Hovvig, 22/6 22 SV Rørvig 
By + Hovvig og 28/6 44 V Flyndersø. Begge træk varierer meget – især afhængig af om en af 
stordagene (især midt i april) rammer rigtigt (rekorden er 1150!). 
Meget mere end 20 fugle kan ikke findes i hele årets rast, der ikke nåede over 4/9 5 rast 
Slettermosegård. Sidste fugl var 23/11 1 rast Hovvig. 
 
 
 
 
 
 

Småspove (leucistisk), Flyndersø 4/7-2015. Foto: Jørgen Scheel. 
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Sortklire   Tringa erythropus   
Ankom 19/4 1 Hovvig fulgt af i alt 4 fugle til 3/5 repræsenterende det korte, hidsige optræk. 
Enkelte fugle medio maj nok forsinket optræk. Nedtræk af første gamle fugle (hunner) fra 6/6 1 og 
fra 8/6 6 Hovvig har arten næsten konstant ophold i Hovvigs klirehabitater frem til november. I alt 
106 observationsdage i Hovvig! Markante toppe var 14/6 13, og igen 20/6 23 og 27/6 13 med gamle 
fugle, herefter mere afdæmpet frem til ultimo august, hvor 1k kommer ind: 21/8 22, 23/8 24, 26/8 
26 (årsmax) og 27/8 20. Gode rast ofte 10 -12 frem til 4/9, herefter 2 – 8. 11/11 5 og den sidste 
20/11 1 1k. Er ret tilfældig på dagtræk, 0 forår og 3 efterår i 2015. 

 
Rødben  Tringa totanus   
Vinter 2 fugle: 3/1 – 27/2 1 Rørvig Bugt og 9/2 – 12/2 1 Slettermosegård. 
Forårstræk 27/3 – 9/5 18 Ø Korshage. Dukkede op i Hovvig 4/4 1, steget til 8/4 6. Herefter er 
ynglefuglene på plads, vurderet 3 – 4 par i år med dårlig ungesucces. 1 par ynglede i Flyndersø. 
Også mulige par Ringholm, Slettermosegård og Søndervang. 
Efterårstræk i alt 27 med 23/7 12 V Korshage som bedste dag. Modsat de andre klirer ikke tiltrukket 
af Hovvig, der max. når 23/7 12 = ynglepopulationen. Lidt trækrast 28/6 11 Korshage og 10 Nakke 
Hage. 3 tilbage ultimo december: 21/12 2 Hovvig og 25/12 1 Søndervang. 
 
Hvidklire   Tringa nebularia   
Ankom 22/4 1 Hovvig. Herefter er arten stort set kontinuerligt tilstede i Hovvig (lille hul i 2. 
halvdel af september) helt frem til midt i november. I alt hele 162 observationsdage i Hovvig i 2015 
– her er der klirer og klire-tællere! 
I Hovvig vanlige få fugle under optrækket, flest 26/4 6. Enkelte fugle hele sommeren. Fra 27/6 6 
gang i nedtrækket. To markante bølger i juli: 5/7 16 og 7/7 28 samt igen 16/7 27, 17/7 35, 19/7 48 
(årets maks) og 22/7 29 og 16 – 18 resten af måneden. I august op til 13 fugle, efter 28/8 fald til 1 – 
4 frem til sidste 12/11 2. 

Sortklire, Hovvig 19/6-2015. Foto: Dennis Olsen 
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Kun små rast uden for Hovvig. Slettermosegård 3 flere dage, Rørvig Bugt 4 2/9 – 11/9. 
Lille træk: Forår 25/4 – 23/5 5 Ø Korshage og omegn, efterår 11 SV flere lokaliteter 22/6 – 2/8. 
 
Svaleklire  Tringa ochropus   
Efter et normalt forårstræk kom den tilbage i historiske kæmperast i 2. halvdel af juni. Da der også 
var indicier på et ynglefund fik arten virkeligt markeret sig i 2015. 
Forårstræk i alt 33 fordelt marts 2, april 30 og maj 1. Ankom tidlige 17/3 1 Ø Korshage og endnu én 
i marts 25/3 1 Ø Korshage. Klassisk træk kulmination ind i april med stordagene 10/4 8 Ø og 11/4 
13 Ø Korshage. Mens Svaleklirerne piskede ud fra Korshage kom rasterne sent i gang. 10/4 2 
Hovvig og generelt få fugle. 
Sandsynligt ynglefund fra Ringholm Skov. 26/5 1 spillende (OJA) og igen 11/6 1 Hovvig (EVR) af 
en fugl, der kom ud til rast fra Ringholm Skov og returnerede uroligt kaldende til skoven.  
Primo juni begyndte de at komme tilbage, men siden gik det helt amok med følgende serie: 19/6 32 
rast Hovvig (PG), 26/6 41 rast Slettermosegård (EVR) fulgt af 28/6 28 rast Slettermosegård (JR). 
Kæmpe tal – de største i landet, de 41 er vistnok all-time rekord for juni (adulte Svaleklirer). De 
høje antal er bekræftet af observatørerne. Den ustabile vejrsituation og Rørvigs strategiske position 
for ankommende fugle kan være en del af forklaringen. Også at habitaterne er virkeligt gode for 
arten, og at det kvægløse Sjælland givet har mere komprimeret rast end Jylland.  
I juli pænt mange om end mere normalt – f.eks. 3/7 12 og 27/7 14 i Hovvig, mens ballet var forbi på 
Slettermosegård. Endnu 2/8 11 rast Hovvig, siden højst 5 frem til sidste fugl og eneste i september 
14/9 1 rast Hovvig. 
 
Tinksmed  Tringa glareola   
25/4 3 Ø Korshage var første fugle, fulgt af 30/4 1 Ø Korshage = årets træk. 
I Hovvig 30/4 8, siden 5/5 6 og forårets største rast 12/5 13. Herefter 15/5 6 og væk efter 26/5 1. 
Returtræk fremme 14/6 med de første 2 rast i Hovvig og start på 2 – 3 måneders tilstedeværelse. 
Flere bølger i Hovvig. 24/6 23 (årets maks) og flere tællinger mellem 14 og 20 måneden ud og frem 
til 7/8 19. Faldt så lidt indtil en 1k bølge 21/8 21, 22/8 19 og 24/8 16. Trappede ud til sidste 9/9 2 
rast Hovvig. 
Uden for Hovvig flere gange Nakke Kær op til 20/6 5 og Slettermosegård op til 28/6 6 og 11/8 3. 
Derimod ingen markante rast på Flyndersø, blot enkelte fugle forår og efterår. 
 
Mudderklire   Actitis hypoleucos   
Ankom 25/4 med 4 fugle på 3 lokaliteter. Rast ikke over 14/5 5 Korshage og sidste forårsfugl 15/5 
1 Flyndersø. Retur fra 28/6 1 Nakke Hage. Et par dage sidst i juli markerede lidt bevægelse 
igennem: 22/7 12 rast Korshage, 24/7 32 rast med 11 Skansehage, 6 Korshage og 13 Hovvig (årets 
mudder-maks i Hovvig), samt 30/7 11 trækkende vest Skansehage + Korshage (ud af i alt 12 på 
træk). Siden til stede i mindre antal, bedst 9/8 12 rast Hovvig, frem til sidste fugl, der var eneste i 
september 5/9 1 rast Hovvig. 
 
Stenvender  Arenaria interpres  (174, 1860, 14) 
Virkeligt få – kun 14 på et år. Som de øvrige arktiske vadere præget af adulte fugle. 
2 fra foråret efter et par år helt uden forårsfund: 3/5 1 sdr rast Korshage og 17/5 – 18/5 1 sdr rast 
Korshage. 
12 fra efteråret. De 6 fra trækket 26/7 1 SV Skansehage, 30/7 1 V Korshage og 30/8 4 V Korshage. 
Og kun disse rastende: 23/7 2 Korshage, 27/7 2 Flyndersø og 1/8 2 Korshage. 
 
Odinshane  Phalaropus lobatus  (2, 95, 2) 
Et virkeligt sløjt år for arten i Danmark. På den baggrund kan man kun være tilfreds med 2 1k i det 
klassiske hjørne af Hovvig. Fouragerede både nord og syd for tårnet.  
21/8 1 rastende Hovvig (HVR meddelt) 
25/8 – 28/8 1 1k rastende Hovvig (KES m.fl.) 
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Mågefugle  - Alkefugle 
af Stefan Andersen 
 

 
Søkonge, Korshage 8/11-2015. Foto: Lars Andersen 
                                                                              
                                                    
Mellemkjove  Stercorarius pomarinus (0, 235, 3)    
Året var præget af den fuldstændigt svigtende tilgang af 1k Mellemkjover i efteråret 2015. Vindene 
var der i den sene periode af efteråret, men der var ingen unge Kjover. Arten blev dog alligevel set: 
4/1 1 2k S Korshage – typisk vinterobs efter stort inflow af 1k Mellemkjover i efteråret 2014. 
9/11 2 ad SV Korshage (CMG) – en usædvanlig (og sej!) observation. Begge fugle havde 
haleforlængelse som snoede køllehaler. Gamle Mellemkjover i november er en sjælden forekomst, 
men det er kendt, at halen kan være ufældet også på dette sene tidspunkt. Der blev set en lignende 
gammel fugl ved Skagen i samme tidsrum. 
 
Almindelig Kjove   Stercorarius parasiticus (18, 1877, 11)    
Årstotalen på 11 ligger væsentligt under de seneste 10 års gennemsnit på 54. Ikke uventet med de 
manglende vestenvinde i september – primo oktober. 
To observationer fra 1. halvår begge fra Korshage: 29/4 1 V (EVR, BV) og 1/5 1 Ø (EVR). 
Efterårets træk ved Korshage gav 9 Kjover: 6/9 3 NV, 7/9 4 NØ, 23/10 1 V og 30/11 1 SV. 
Rastende fugle: 20/9 2 og 25/9 1 alle Korshage. 
 
Storkjove  Stercorarius skua (0, 319, 2)    
Det blev til to observationer begge fra Korshage, hvilket er væsentligt under de seneste 10 års 
gennemsnit på 12 – i øvrigt udmærkede begge sig ved at være vinterfund. 11/1 1 2k NV (JB, EVR) 
og 1/12 1 V (JB, JHC). Rastende: 8/2 1 Skansehage (LB). 
Efteråret således et stort, rundt 0. 
 
Kjove sp  Stercorariinae non det (0, 346, 1)   
Året gav bare en enkelt ubestemt kjove ved Korshage, der ikke kunne bestemmes på grund af stor 
afstand/dårligt lys. 31/7 1 Ø (JHC) - Storkjove udelukket. 
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Sorthovedet Måge  Larus melanocephalus  (0, 19, 2)   
Sorthovedet Måge blev set for tredje år i træk og så med hele to observationer. Den første var en 
observation 11/4, hvor en 3k trak NØ ved Korshage i en mindre flok Stormmåger og Hættemåger 
(SA, JHC, CMG). Set senere både ved Kikhavn, Spodsbjerg, Nøddebohuse og Gilbjerg. Den anden 
trak 20/7 SØ Rørvig By/Rørvig Bugt (LB) – og som ved tidligere lejlighed opdaget på stemmen. 
 
Dværgmåge  Hydrocoloeus minutus (5, 905, 17)    
Efter et par gode år lå antallet af trækkende Dværgmåger under de seneste 10 års gennemsnit på 23. 
Sparsomt forårstræk med en observation ved Korshage: 20/5 3 ad V. 
Efterårstræk: 26/7 2 SV Korshage og 2 SV Skansehage, 20/9 1 1k NV Korshage, 23/10 7 V og 1 Ø 
Korshage og 12/12 1 V Korshage – i alt 14.  
Rastende fugle alle Hovvig: 19/5 - 22/5 1 2k, 15/8 2 1k, 8/9 1 1k og 8/10 1 1k. 
 
Hættemåge  Chroicocephalus ridibundus   
Forårstræk: 11/1 - 23/5 med i alt 319. Største dag blev 11/4 61 Ø Korshage. 
Efterårstræk: 28/6 - 1/12 med alt 503, flest 3/10 110 Korshage. 
Største antal rastende Hovvig: 24/8 1550. Største antal rastende andre lokaliteter: 30/3 200 
Nørrevang og 20/9 200 Nakke Øst. 
 
Stormmåge  Larus canus   
Forårstræk: 4/1 – 6/6 med i alt 312. Største dag blev 11/4 93 Ø Korshage. 
Efterårstræk: 15/6 - 25/12 med i alt 214, flest 30/11 90 V Korshage. 
Største antal rastende Hovvig: 20/11 99. 
Største antal rastende andre lokaliteter: 30/10 650 Vesterlyng (overnattende). 
 
Sildemåge  Larus fuscus (27, 2646, 130)   
Kun to af årets observationer er direkte race bestemt til Nordsøsildemåge – Intermedius, selv om 
langt de fleste observationer må tilhøre denne race. 
Forårstræk 4 fugle: 30/3 2 ad V Korshage, 13/4 1 ad SV Rørvig Bugt og 6/5 1 ad V Korshage. 
Øvrige er rastobservationer: 22/3 2 ad Dybesø og 7/4 og 17/4 1 ad Flyndersø. 
Efterårstræk 92 fugle de fleste ved Korshage: 2/6 1 ad SV Rørvig Bugt, 15/6 1 ad V 
(Nordsøsildemåge), 9/7 1 ad V, 6/9 21 trk, 20/9 6 V, 26/9 51 V heraf 5 angivet som ad, 27/9 2 ad Ø 
Flyndersø og 3 NV Korshage, 1/10 1 1k V, 2/10 3 ad V, 10/10 1 1k SØ og 23/10 1 3k+ 
(Nordsøsildemåge). 13 af de trækkende Sildemåger er angivet som ad. Det ville være interessant, 
hvis flere af de trækkende Sildemåger i efteråret fremadrettet blev aldersangivet. Det blev til 30 
rastende fugle ved Korshage, Flyndersø og Nørrevang mellem 4/7 og 27/9, flest 6/9 11 Flyndersø. 
 
Middelhavsmåge  Larus michahellis (0, 1, 1)   
Kun andet fund for Rørvig. Første observation var 18/10-2007, hvor en 1 k Middelhavssølvmåge 
rastede på Korshage. Observationen i 2015 var ligeledes fra Korshage, hvor 1 1k 
Middelhavssølvmåge rastede 4/10 (EVR). Observationen er detaljeret beskrevet. Arten mangler at 
blive foto dokumenteret for Rørvig. 
 
Sølvmåge  Larus argentatus   
Forårstræk: 21 dage mellem 2/1 og 23/5 med i alt 130 alle Korshage. Største dag 17/4 25 V. 
Efterårstræk: 10/7 - 12/12 med i alt 203, flest Korshage 26/9 30 V. 
Største antal rastende Hovvig: 13/9 750 overnattende. 
Største antal rastende andre lokaliteter: 16/1 120 Nørrevang. Ynglefund: Hovvig 1 – 2 par 
observeret 22/6 3 ad med 3 pulli. 
 
Svartbag  Larus marinus   
Forårstræk: 2/1 - 23/5 i alt 51. Største dag blev 4/1 13 ad V Korshage. 
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Efterårstræk: 26/8 - 1/12 i alt 69, flest 30/11 21 V Korshage. 
Største antal rastende Hovvig: 7/11 18. 
Største antal rastende andre lokaliteter: 2/5 13 Flyndersø. 
 
Ride  Rissa tridactyla (1, 46259, 1590)    
Totalen på 1590 ligger væsentligt over de seneste 10 års gennemsnit på 635. Forårstræk 153 fordelt 
på 7 dage: 3/1 19 V Korshage, 4/1 63 V Korshage og 1 NV Skansehage samt 11/1 63 V, 27/1 1 V, 
4/4 1 trk, 23/5 1 V og 15/6 4 V alle Korshage. 
Efterårstræk 1435 fordelt på 15 dage: Første 31/7 og sidste 25/12. Dage med mere end 10 
trækkende: 23/10 380, 8/11 33, 30/11 112 og 1/12 882 alle Korshage. Sidstnævnte er bedste 
efterårstrækdag siden 15/11-2005 1415. 
Rastende fugle: 30/1 1 2k Skansehage og 25/10 1 ad Korshage. 
 
Rovterne  Hydroprogne caspia (1, 50, 1)   
I 2015 blev det til en enkelt observation af Rovterne. Sidste gang Rovternen besøgte Rørvig var i 
2011. Den enlige observation var 1/6 1 S Hovvig (JW). Der er ikke noteret kommentarer til 
observationen. 
 
Splitterne  Sterna sandvicensis   
Forårstræk: 14/4 - 23/6 i alt 22. Største dag blev 6/5 5 Ø.  
Efterårstræk: 8/6 – 30/9 i alt 220. Flest Korshage 31/7 78 V. 
Største antal rastende: Korshage 6/9 29. Årets sidste fugle 5/10 2 rastende Rørvig Bugt. 
 
Fjordterne  Sterna hirundo   
Ankomst 12/4 4 rast Rørvig Bugt. Forårstræk: 23/4 – 26/5 i alt 61. Største dag blev 24/4 15 Ø 
Korshage. 
Efterårstræk: 1/6 - 20/9 i alt 48, flest 31/7 20 V Korshage. 
Største antal rastende: 2/5 15 Rørvig Bugt. 
 
Hav-/Fjordterne  Sterna paradisaea/hirundo   
Forårstræk: 19/4 – 24/5 i alt 126. Største dag blev 2/5 25 V Korshage. 
Efterårstræk: 10/7 - 23/8 i alt 88, flest 10/7 38 V Korshage. 
Største antal rastende: 29/5 10 Korshage og 13/7 10 Skansehage. 
 
Havterne  Sterna paradisaea   
Ankomst 10/4 1 rast Rørvig Bugt. Forårstræk: 21/4 - 26/5 i alt 95. Største dag blev 6/5 18 Ø 
Korshage. 
Efterårstræk: 15/6 – 31/7 i alt 61, flest 31/7 34 V Korshage. 
Største antal rastende:16/4 4 Rørvig Bugt, 10/5 4 Korshage og 7/7 4 Skansehage. 
 
Dværgterne  Sternula albifrons (61, 338, 1)   
Med en enkelt observation blev det et ringe år i forhold til de sidste 10 års gennemsnit på 5. Den 
enlige observation er fra Hovvig 7/8, hvor 1 Dværgterne efter rast trak SV (KB). De fleste 
observationer er typisk fra foråret og vi skal tilbage til 2007, for at finde et år uden 
forårsobservationer. 
 
Sortterne  Chlidonias niger (5, 278, 4)   
Efter at have svigtet i 2014 var Sortternen tilbage i Rørvig i 2015 med observationer to dage. 5/5 
trak 3 ad Sortterner Ø Korshage efter fouragering (CG). 16/9 rastede 1 Sortterne det meste af dagen 
i Hovvig (JR m.fl.). 
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Lomvie  Uria aalge (0, 5981, 280)    
2015 var et meget flot år for observation af alkefugle (se under Alk/Lomvie), hvilket var en udløber 
af et efterår med en del dage med pæn kraftig NV vind. Det samlede antal af de bestemte Lomvier 
blev 269 - langt større end de seneste 10 års gennemsnit på 142. Næsten alle observationer i 2015 er 
fra Korshage. Af de 269 trækkende Lomvier er 62 fra første halvår især 4/1 48 NV og 11/1 11 V. 
Rastende: 14/1 2 Skansehage.  
Efteråret bød på 207 trækkende Lomvier på 13 observationsdage. De bedste dage var 23/10 11 V, 
8/11 12 V, 12/11 10 V og især 1/12 154 V.  
Rastende: 21/9 1 ovf Hovvig, 2/10 3 Korshage, 20/10 2 Kysten ved Plantagen, 3/11 1 Nykøbing 
Havn og 30/11 1 Korshage. Endvidere blev der fund en død Lomvie 13/9 i tangopskyl Vesterlyng. 
 
Alk   Alca torda (0, 14131, 1335)   
Samlet 1228 ligger markant over de seneste 10 års gennemsnit på 473. Den overvejende del af 
trækket er observationer fra Korshage. Forårstrækket på 171 fordelte sig over 6 dage: 3/1 4 V, 4/1 2 
V, 11/1 162 V, 16/1 1, 29/4 1 N og 15/6 1 NV. Samlet 169 trækkende Alke i januar er et meget højt 
tal, som indenfor de seneste 15 år kun er overgået i 2012 med 334 trækkende i januar. De 162 fra 
11/1 er hidtil største dagstotal fra første halvår.  
Efteråret bød på 1057 trækkende Alke fordelt på 28 dage: Første dag 10/7 og sidste dag 25/12. Dage 
med flere end 100 trækkende Alke: 23/10 364 V, 8/11 232 V og 1/12 198 V.  
Der var i alt 107 rastende Alke ved henholdsvis Skansehage, Plantagekysten og Korshage. Største 
antal var 30/10 21 Plantagekysten. Der blev fundet en død Alk 17/10 Korshage. 
 
Lomvie/Alk   Uria aalge/Alca torda   
Forårstræk overvejende Korshage 317 fordelt på seks dage helt domineret af 4/1 167 V og 11/1 129 
V. Et par sene 11/5 2 V.  
Efterårstræk overvejende Korshage 1478 fordelt på 28 dage. Første dag 10/7 og sidste dag 27/12. 
Dage med flere end 10 trækkende fugle: 23/10 301, 25/10 34, 8/11 295 V, 9/11 121, 12/11 28 V, 
30/11 55 VNV, 1/12 578 V og 6/12 16. 
Bestemmelsen af alkefuglene afhænger meget af afstand og vejrforhold.  
Grupperne Lomvie/Alk og Alkefugl sp. i forhold til det samlede antal alkefugle svinger derfor 
utroligt meget fra år til år, hvilket ses af tabellen nedenfor. 
For 2015 udgjorde Lomvie/Alk og Alkefugl sp. 1799 (inklusive 4 rastende fugle) mod en samlet 
total for gruppen alkefugle på 3399 (50,5%). Tallene i tabellen bekræfter, at 2015 var et særdeles 
godt år for denne gruppe samlet. Generelt viser tallene, at det kan være svært at drage konklusioner 
omkring årstotalerne for de enkelte arter, men vi kan konkludere, at totalen for 2015 ligger 
væsentlig over 10 års gennemsnittet på 1519.  
Trækkende og rastende alkefugle 2011 - 2015: 

 Lomvie Alk  Tejst Søkonge Lunde Lomvie/Alk Total % ubest. 

2015 280 1332 138 9 2 1799 3399 50,5 

2014 98 149 66 3 0 372 688 54,1 

2013 80 271 70 3 0 1008 1432 70,4 

2012 203 695 94 3 1 476 1472 32,2 

2011 196 843 129 47 0 871 2086 41,8 
 
Tejst  Cepphus grylle (46, 2808, 138)    
Forårstræk alle Korshage: 4/1 2 V, 11/1 5 V, 25/2 2 S, 12/4 1 NV og 20/4 1 Ø, i alt 11. Rastende: 
16/1 1 Skansehage og 15/6 1 Korshage. Dermed 13 fugle i første halvår.  
Efterårstrækket fordelte sig over 14 dage med i alt 86 alle ved Korshage. Første dag var 10/7 og 
sidste dag var 25/12. Dage med over 10: 8/11 13 V, 12/11 11 V, 30/11 16 og 1/12 14 V.  
Rastende: 39 fordelt over 23 observationsdage ved Korshage, Skansehage og Kysten ved Flyndersø. 
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Søkonge  Alle alle (0, 2800, 9)   
Der blev i 2015 set 9 trækkende Søkonger, hvilket er noget under de seneste 10 års gennemsnit på 
27. Alle observationer er fra Korshage i efteråret: 8/11 5 (LB, JHC, LAN, EVR, JR), 9/11 1 V (JS), 
1/12 2 NV (JB, LB, JHC, EVR) og 25/12 1 V (JHC). 
 
 
Lunde  Fratercula arctica (0, 80, 2)   
Efter to år uden observationer af Lunde i Rørvig blev det til 2 trækobservationer fra Korshage. De 
seneste 10 års gennemsnit er netop 2. Første halvår: 11/1 1 NV (JB, EVR).  
Efterår: 23/10 1 V (JHC, CMG, EVR). 
 

 
 
Duer - Spætter 
af Bo Valeur 
 
        

 
 
 
Klippedue  Columba livia   
Set. 
 
Huldue  Columba oenas   
Efter nogle forholdsvis gode år, kom vi ned på jorden i 2015 med bare 217 trækkende forårsfugle. 
Bedste trækdage blev 17/3 41 Ø, 18/3 64 Ø, 19/3 10 Ø og 25/3 17 Ø. Sidste 17/4. Efterårets eneste 
27/10 1 SV Nakke. 

Isfugl, Hovvig 14/9-2015. Foto: Dennis Olsen 
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Ringdue  Columba palumbus   
2015 blev ikke helt så godt som 2014, men bedre end 2011, 2012 og 2013 med 27.493 trækkende 
forårsduer. Der er fint sammenfald med de gode trækdage for Ringdue og Huldue i 2015.  
Dage med over 1000: 17/3 2029 Ø, 18/3 12.032 Ø, 19/3 1495 Ø, 25/3 2522 Ø og 11/4 1152 Ø.  
Efteråret bød på 368 trækkende duer, flest 31/10 80 SV Langesømosen. 
 
Tyrkerdue  Streptopelia decaocto   
Registreret på 76 dage i 2015. 17 fugle er konstateret som trækforsøgende om foråret i perioden 9/3 
- 15/5, flest 6 tf 15/5 Korshage. Ingen efterårstrækfund. 
 
Gøg  Cuculus canorus   
Året første Gøg dukkede op i Langesømosen 4/5 1 rast, og arten var derefter stort set dagligt frem 
til primo juli, flest 10/6 med 8 fugle. Træk: 9/5 2 Ø, 23/5 1 tf, 5/6 1 Ø og 23/6 1 tf alle Korshage. 
De(n) sidste fugl(e) blev registreret 16/9 og 17/9 1 Korshage, nok samme fugl. 
 
Natugle  Strix aluco   
I 2015 blev der registreret Natugle på 85 dage fra flere steder i området. Arten har muligvis ynglet i 
en kasse ved Hovvig, men der er ikke set/hørt unger. Ellers er der ingen ynglefund indrapporteret. 
Skovmåren som de seneste år er set både ved Korshage og Hovvig, kan være årsagen til de 
manglende ynglefund. Ynglebestanden af Natugler i område bør derfor nøje overvåges de 
kommende år. 
 
Skovhornugle  Asio otus  (1, 186, 3) 
Fint år med tre observationer: 27/2 1 Hovvig (PG), 4/3 1 Hovvig (PG) og 28/3 1 Korshage (CG). 
 
Mosehornugle  Asio flammeus  (10, 578, 22) 
Mosehornuglen er stabil på gennemtræk i Rørvig. Årets 22 fugle er over middel og fordeler sig med 
1 vinter, 13 om foråret og 8 om efteråret. Alle obs: 22/1 1 Skansehage, 23/3 1 Flyndersø, 24/3 1 
Korshage, 25/3 3 (2 trk) Korshage, 6/4 1 Korshage, 10/4 2 tf Korshage, 21/4 1 Nakke Syd, 5/5 1 
Korshage, 11/5 1 Korshage, 29/9 1 SV Flyndersø, 16/10 1 Korshage, 26/10 1 SV/rast Flyndersø, 
27/10 1 SV/rast Korshage, 31/10 1 Korshage, 2/11 1 Plantagen og 1 Skansehage samt 17/11 1 død 
Søndervang. Fugle uden angivelse er alle rastende. 
 
Ugle sp  Strigiformes non det   
Der var to ubestemte ugler i 2015: 24/3 1 fouragerende Hovvig (CG) samt 22/6 1 hørt Plantagen 
(LB). 
 
Natravn  Caprimulgus europaeus  (3, 45, 2) 
Herligt gensyn med denne art, som muligvis ynglede i 2015. Sidst set i 2011. 
12/6 2 syngende hanner (EVR), 19/6 1 syngende (KBR, KES), 22/6 1 syngende (LB) samt 26/6 1 
set i lav flugt (KB) alle Sandflugtsplantagen. 
 
Mursejler   Apus apus   
Set fra 9/5 til 25/9. Med kun 103 forårstrækkende fugle er bunden nået. Den bedste dag var 5/6 54 
Ø. Efteråret bød på 32 trækkende fugle, flest 26/8 12 SV Korshage. Største rastkoncentration blev 
31/5 300 Hovvig. 
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Isfugl  Alcedo atthis  (0, 48, 5) 
2015 var et forrygende år for Isfugl med stationære fugle både forår og efterår. Set på hele 96 
obsdage. I perioden 4/1 - 26/3 1 Hovvig, dog 2 fugle 22/3. Isfuglen dukkede op igen 2/7 og sås året 
ud, heraf 13 dage med 2 fugle Hovvig. En enkelt obs uden for Hovvig, 12/12 1 rast Nykøbing Havn. 
Julifugle er ikke set før, så måske yngler arten skjult et sted i området? 
 
Biæder  Merops apiaster  (0, 7, 2) 
Fornemt år med hele 2 trækkende fugle. 5/5 18:43 1 NNØ Nørrevang (JB). Set kredsende i korte 
cirkler inden den forsatte ud mod kysten omkring Dybesø. 15/5 13:27 1 NØ Rørvig, hørt 4 - 5 
gange (PEL). 
 
Hærfugl  Upupa epops  (1, 16, 1) 
27/4 1 rast Rørvig Havn. Dejligt gensyn med denne flotte fugl, som sidst blev set i 2013. 
Hærfuglen blev fundet ved Vikingestien ved Rørvig Havn, hvor den fouragerende på grusstien 
langs Isefjorden. Den fløj op i træ og tilbage på vejen inden den forsvandt. (SAS). Det var Rørvigs 
Hærfugl nr. 18. 
År 1971 1975 1976 1983 1984 1985 1992 1993 1994 1995 2001 2010 2013 2015 

Antal 1 1 1 2 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 
Efter en udvikling fra egentlig hit i 70’erne og 80’erne virkede første halvdel af 90’erne lovende for 
fremtiden, men desværre er vi kommet tilbage i god gammel gænge, hvor den må anses for et hit 
igen. Enge og andre potentielle biotoper for arten er blevet presset hårdt gennem de seneste 20 - 30 
år, hvilket kunne være årsagen til de færre fund. Artens nordlige udbredelsesgrænse sætter sikkert 
også en begrænsning for antallet af observationer tillige med øget sprøjtning i især vinterområderne. 
Forekomsten af ynglefund i Sverige viser lignende tendens med nedgang. 
 
Vendehals  Jynx torquilla  (48, 622, 10) 
Stabil med 10 forskellige fugle, fordelt på 6 forårsfugle og 4 efterårsfugle. Alle obs: 
28/4 2 Nakke By/Hovvig, 29/4 1 Korshage, 30/4 1 Flyndersø, 9/5 1 Flyndersø, 20/5 1 Nørrevang, 
1/9 1 Korshage, 3/9 1 Flyndersø, 9/9 1 og 15/9 - 17/9 1 Korshage. 
 
Sortspætte  Dryocopus martius   
I 2015 var Sortspætten igen på en kort visit i Rørvig om foråret. Alle obs.: 9/4 1 Hovvig, 3/5 08:48 
Korshage og Rørvig Lyng (09:00 - 9:19) samme fugl på rundtur, 4/5 1, 6/5 1, 11/5 1 overflyvende 
samt 12/5 1 han syng alle Korshage. Alle maj observationerne er formodentlig samme fugl, så maks 
2 individer. 
 
Stor Flagspætte  Dendrocopos major   
Stabil ynglefugl. 587 fugle blev registreret på 256 obsdage i 2015. Heraf 8 trækforsøgende 
Korshage, 5 forårs- og 3 efterårsfugle. 
 
Lille Flagspætte  Dendrocopos minor  (3, 61, 4) 
Yngleforsøg i Langesømosen! Efter 9/4 1 hørt (LB) blev det yngleaktive par opdaget 18/4 2 
Langesømosen (JB m.fl.) i fin habitat. Parret var i gang med at hakke et hul ud. De havde valgt et 
stød fra en mirabel, hvor indslag af stenhårdt træ betød langsom fremgang, og stedet var svært 
eksponeret for forstyrrelse. I hvert fald blev dette redehul opgivet. Rapporteret regelmæssigt frem til 
1/6 med 1 – 2 fugle og 9/5 sås de 2 i parring. Måske har et alternativt redehul været i gang. 
Året bød på yderligere to iagttagelser: 
19/10 – 22/10 1 Korshage tf/rast (EVR,BV) og 4/11 1 rast Hovvig (VWS) 
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Lærker  – Værlinger. 
af Jørgen Bech 
 
For småfuglene anvendes undertiden begrebet ”årssum” evt. med tilhørende månedstal = totalt 
rapporterede antal fugle. Er korrigeret for daggengangere, men ikke for dag-til-dag gengangere. 
 

 
Gærdesmutte, Højsandet 18/4-2015. Foto: Klaus Bjerre 

 
 
Hedelærke  Lullula arborea  (9, 3073, 94) 
Helt normalt forårstræk 7/3 – 6/4 i alt 86. Fordelt marts 80 og april 6. To større dage 17/3 20 Ø og 
18/3 22 Ø Korshage (inklusive årets flok på 11) stod for halvdelen af fuglene. 
Derimod småt med rastende fugle. 9/3 – 13/3 2 og 16/3 – 17/3 5 Korshage. Selvom der kom en 
sommerobservation 10/6 1 ovf Korshage kunne sidste års pludselige yngleforekomst på Korshage 
altså ikke reproduceres. Ganske uhørt blev junifuglen den sidste og altså et helt efterår i blankt 0. 
Man skal tilbage til 2010 for at finde et efterår uden trækkende Hedelærker. Hovedårsagen 
tilskrives dårlig dækning af trækket i efteråret. 
 
Sanglærke  Alauda arvensis   
Ægte vinter er 29/1 1 rast Hovvig. Større ankomst af trækfugle blev 18/2 inklusive første direkte 
træk. 
Forårstræk 18/2 – 10/4 666 overvejende Korshage. Fordelt februar 381, marts 276 og april 9. 
Største dag 26/2 157 Ø. I marts var bedste dag 18/3 97 Ø Vesterlyng. Meget små rasttal fra trækket 
– ikke over 2/3 40 rast Korshage. 
Fra ynglebestanden 35 syngende Korshage/Flyndersø/Nørrevang og 25 Nakke Syd. På 
efterårstrækket blot noteret 36. Sidste allerede 1/12 4 V Korshage over havet. 
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Digesvale  Riparia riparia   
Elendige træktal og generel nedgang præger arten. Derfor overraskende med positive nyheder i 
hvert fald lokalt med vækst i ynglesegmentet og 2 mindre aktive kolonier. 
Ankom 17/4 3 rast Hovvig. Forårstrækket rekordlave 25/4 – 5/6 13. Unævnelige 3 fra efteråret. 
Skuffede også på rast – 29/4 25 og 25/5 50, ingen fornuftige sensommerflokke i Hovvig, der først 
toppede 14/9 – 17/9 60 rast – hvilket også var årets sidste. 
Men altså 2 ynglekolonier. Dybesø: 30/5 12 huller og 13 fugle. 5/6 6 og 7/7 10 aktive fugle ved 
kolonien. Skredbjerg: 28/6 25 aktive fugle ved huller, 30/6 mindst 10. Tilbage på den gamle ellers 
stort set afskrevne yngleplads. 
 
Landsvale  Hirundo rustica   
Ankom 10/4 1 Hovvig. Forårstræk 11/4 – 5/6 kun 228. Markerede sig bedre med pæne rasttal fra 
Hovvig, som 25/4 200, 9/5 300 og 25/5 500. Også sommer kan mange fouragere over Hovvig, f.eks. 
24/6 200. 
Hotel Landsvale i forvalterboligen, Hovvig, meldte om sen ynglestart, men 32 par og de fleste 
nåede 2 kuld. 
7/9 – 11/10 noteret 104 på efterårstræk. Rast op til 13/9 250 Hovvig og 4/9 100 Slettermosegård. 
Sidste 11/10 4 Hovvig. 
 
Bysvale  Delichon urbicum   
Ankom 18/4. Lille forårstræk på 50, flest 5/6 30 Ø Korshage. Ikke meldinger fra ynglestederne 
rundt omkring ud over 5 par fra Nykøbing By. Efterårstrækket var 19 fugle i september inklusive 
årets sidste 24/9 3 SV Korshage. Noget bedre repræsenteret på rast: Hovvig op til 10/5 110 og 25/5 
200. Siden op til 26/6 50 og igen 4/9 50 Slettermosegård samt 25/8 100 Korshage. 
 
Landsvale x Bysvale (hybrid)  Hrundo rutica x Delichon urbicum   
1/9 1 rast Korshage (CG). Beskrevet med bysvalens ”zeppeliner-krop”, men længere hale, mørk 
strube/hals og hvid overgump med mørke indslag. En lignende fugl er tidligere set i Hovvig. 
 
Skovpiber  Anthus trivialis   
Ankomst 11/4 2 Ø Korshage. Forårstræk 706 med 147 i april, 551 i maj og 8 i juni. Antallet svinger 
meget fra år til år, men hårdt ramt af lokalt dårlige vejrforhold med kun 22 % af 
langtidsgennemsnittet. Hoveddelen (426) passerede 3/5 – 7/5 med bedste dag 5/5 250 Ø.  
Syngende fugle fra juni og juli kun modtaget fra Korshage og Langesømosen. Efterårstrækket = 12 
fugle med sidste 24/9 1 SV Korshage. 
 
Engpiber  Anthus pratensis   
28 vinterfugle, hvilket især skyldes 15/2 25 rast Nørrevang. 
Forårstræk 4/3 – 15/5 i alt 2045 fordelt marts 77, april 1954 og maj 14. 3 dage - 19/4 450, 20/4 840 
og 25/4 400 - løftede mest, men slet ikke nok til at forhindre et bundår i vestenvinden – 20% af 
langtidssnittet. Samme periode havde bedste rast – men kun op til 24/4 80 Nørrevang.  
Fra yngletiden sparsomme nyheder. Både maj og juni syngende fra Hovvigs nordlige kvægfold, 
stille på Korshage, men dog set i juli. 
Efterårstræk 12/9 – 27/10 blot 52 og ikke over 23/9 50 Hovvig og 5/10 35 rastende Flyndersø. 17 
fugle meldt fra december. 
 
Skærpiber  Anthus petrosus   
Vinter, 1.halvår: 3/1 1 Flyndersø. 16/1 – 12/2 1 Skansehage. 11/1 – 28/2 1 Korshage. Det er 3 
vinterfugle. 
Forårstræk 8/3 1 NØ Rørvig, 9/3 2 Ø Korshage og 16/3 1 S Korshage. I samme periode 4/3 2, 
herefter 1 og 28/3 igen 2 rast Korshage og fra april 3/4 - 9/4 1 og den sidste 23/4 1.  
2. halvår: 16/9 retur med 1 rast Flyndersø. Omkring 31 fugle rastende i alt, flest 30/9 4 Korshage og 
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30/10 5 Dybesø. Ses også Skansehage (2), Rørvig Havn, Plantagekysten og Hovvig (alle 1). Fra  
midt i december kun tilbage på Korshage med 13/12 3 og til sidst 28/12 1. Meget få vinterfugle! 
Synes over en årrække at være i jævn tilbagegang. 
Det bemærkes, at der kun er set 3 piberarter i år. 
 
Gul Vipstjert   Motacilla flava   
Forventede dyk i vestenvinden med forårstræk 25/4 – 7/6, der sluttede på i alt 418 fordelt april 21, 
maj 388 og juni 9. Dagene 5/5 – 9/5 flest med 177. Klarede sig alligevel ganske pænt, idet en del 
fugle blev hængende på rast. Især Flyndersø: 5/5 32, 12/5 120, 20/5 170. Også pæne tal fra foldene 
Nørrevang: 12/5 140 og Hovvig: 30/4 22 og 20/5 100. Bedste dage var 12/5, hvor samlet 360 
rastede og 20/5 290. Efter 24/5 49 Flyndersø var tallene små. 
Det kniber med yngleindicium i 2015 – slet ikke set i perioden 16/6 – 14/8. Efterårstrækket blev 
15/8 – 18/9 46, bedste rasttal 5/9 30 Hovvig og sidste 18/9. 
 
Bjergvipstjert   Motacilla cinerea   
Ankomst 7/3 1 SØ Korshage. En af de få småfugle, der hævdede sig positivt i foråret 2015. 
Forårstræk i alt 40 fugle mellem 7/3 og 11/4, herefter en enkelt sen 25/4 1 Ø Korshage. Dagene 
17/3 – 19/3 havde hovedtrækket med i alt 19 og 17/3 10 Ø Korshage var en stor trækdag for denne 
art. Kun 2 rastende 14/3 1 og 11/4 1 Korshage. 
Efteråret jo altid mindre, men kom fint med 14/9 – 24/10 11 trækkende med 6 i september og 5 i 
oktober. Rast efterår var 24/9 2 Hovvig og den absolut sidste 24/11 1 rast Langesømosen langs 
grusvejen. Dermed en høj årstotal på 56. 
 
Hvid Vipstjert   Motacilla alba   
Ankomst 10/3 1 Ø Korshage. Forårstræk 10/3 – 5/5 i alt 310 fordelt marts 58, april 247 og maj 5. 
Helt normale tal. Fleste 6/4 38 Ø Korshage. I perioden rastflokke op til 29/3 75 Hovvig. 
Meldt fra 7 lokaliteter i yngletiden, hvilket jo kun er en moderat del af bestanden. 
Efterårstræk 1/8 – 26/10 86, herunder årets sidste 26/10 1 V Flyndersø. Største rasttal var 15/8 40 
Hovvig og 1/9 35 Nørrevang. 
Den sortryggede race blev ikke noteret i 2015. 
 
Silkehale  Bombycilla garrulus  (505, 25162,142) 
1.halvår 69 individer. I perioden 23/1 – 17/3 9 Nykøbing, 19 Rørvig, 24 Hovvig og 1 Korshage. 
17/3 4 SØ og 10 rast samt 6/4 2 SØ Korshage.  
2.halvår 73 individer. 23/11 – 30/12 43 Nykøbing, 14 Korshage, 11 Skansehage og 5 Rørvig. 
Eneste noteret som trækkende var de 11 9/12 Skansehage. Årets største flok blev 13/12 37 
Nykøbing. Altså 2 små sæsoner. 
 
Gærdesmutte  Troglodytes troglodytes   
Årssums oversigt for de sidste 3 år ser således ud: 
2013 Meget kold 

vinter 
I alt rapporteret 1. 
halvår: 285 

I alt rapporteret 2. 
halvår: 259 

= årssum 544 

2014 Mild vinter I alt rapporteret 1. 
halvår: 432 

I alt rapporteret 2. 
halvår: 414 

= årssum 846 

2015 Mild vinter I alt rapporteret 1. 
halvår: 702 

I alt rapporteret 2. 
halvår: 436 

= årssum 1138 

Man kan nok konkludere, at arten er fuldt regenereret efter de 3 hårde vintre. Mon ikke der er ”fyldt 
op”. Overvægten i 1.halvår er udtryk for den lange sangperiode. F.eks. gav en punkttælling 3/5 
Korshage – Dybesø 23 syngende. 
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Jernspurv  Prunella modularis   
Vinterfund: 13/1 – 27/2 1 Rørvig, 14/1 + 28/1 1 og 21/2 1 Hovvig. 
Forårstræk 8/3 – 5/5 152 Ø Korshage fordelt marts 53, april 98 og maj 1. 5/4 16 er bedste. Arten 
forekommer fortsat lidt underregistreret, men de trækker højt over en ganske bred front. Efterår med 
træk 9/9 – 29/9 19 og mindst 5 fugle rapporteret fra december. I yngletiden meldt fra 18 lokaliteter. 
 
Rødhals  Erithacus rubecula   
Årssum: 740. Arten topper i april (186) og i oktober (87) og november (136). Trods tydelige 
rapporteringstoppe meget lidt markant trækrast. 19/4 30 Korshage og 5/11 14 Langesømosen er 
halvårenes bedste. 
 
Nattergal  Luscinia luscinia   
Koldt forår ingen hindring. På samme niveau som 2014 og dermed ganske god tilgang af Nattergale 
i 2015. Ankom sent 9/5 1 syng Korshage + 1 syng Hovvig. Opgørelse: 
Hovvig: Fra 9/5 op til 24/5 7 syng inklusive de 2 omkring Brentebjerg. Slettermosegård: 17/5 – 
25/5 1 syng. Nakke Øst (Råmosen): 15/5 – 3/6 1 syng. Nakke Skov: 20/5 2, 26/5 1 syng. Nakke 
Hage: 14/5 1 syng. Nakke syd: 26/5 1 syng og 29/5 1 syng nær grenpladsen. Korshage: 9/5 – 9/6 
jævnligt 1 syng, delvist identisk med Langesømosen: 18/5 – 27/5 1 syng. Lokaliteterne Højsandet, 
Vesterlyng og Moseby har 1 syng på enkelt dag. Der kan tælles i alt ca. 20 fugle, men nogle lignede 
mest trækfugle. Et bud på ynglebestanden er 13 hanner i territorium. Sidste noteret 5/7. 
 
Husrødstjert  Phoenicurus ochruros   
18/4 1 han rast Nakke By, 10/5 – 14/5 1 syng Rørvig By, 9/6 1 hun rast Flyndersø, 25/6 1 han 
Søndervang og 3/7 1 han Hovvig på forvalterboligen. 
I efteråret 16/8 1 han, 5/10 og 18/10 1 1k Flyndersø, 17/10 1 han Nørrevang og 30/10 1 rast Dybesø. 
9 fugle er ret normalt. Spørgsmålet er så, om den luskede sig til at yngle på et hustag ved Flyndersø. 
 
Rødstjert  Phoenicurus phoenicurus   
Årssum 323. En af få undtagelser blandt de afrotropiske trækfugle, idet den synes at trives. 
Ankomst 13/4 1 syng Rørvig. Fra 22/4 daglig. Årets sidste fugl 24/9 1 1k Korshage. Ingen 
træktoppe, 6/5 7 syng Korshage er næppe over yngleniveau. 
Udbredt ynglefugl. Meldt fra 19 lokaliteter med 39 syngende hanner. Og så er der alle de 
uregistrerede inde i sommerhusland. 
 
Bynkefugl  Saxicola rubetra   
Rørvig, Bynkefugl 2015, alle fugle (117) 
Lokalitet: forår efterår månedsfordeling 

Korshage 40 20 april 23 aug 17 

Flyndersø 12 3 maj 62 sep 14 

Nørrevang 18 2 juni 1  

Øvrige 16 6   

total =86 =31 =86 =31 
Forår var 25/4 – 4/6 og efterår 3/8 – 15/9. ”Øvrige” lokaliteter var Hovvig med 7 og Dybesø 1 forår, 
samt Søndervang 6 efterår.  
Dårligt år for denne art. De sidste 3 år, hvor arten er gjort helt op, fordeler sig således: 
2013 Forår 122. Efterår 102. Total 224. 
2014 Forår 142. Efterår 75. Total 217. 
2015 Forår 86. Efterår 31. Total 117. 
Forårets idelige vestenvinde har taget sin del af vores forårstræk. Jævnfør også flere end vanligt i 
Hovvig (især engene ud for Nakke By). Tallene aldrig over 30/4 16 og 5/5 13. Usædvanligt ringe 
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efterår. Meget koldt vejr i yngleområdet kan have betydning med meget tidligt nedtræk fulgt af en 
meget lille 1k generation. 
 
Sortstrubet Bynkefugl  Saxicola rubicola  (0, 71, 12) 
Hidtil største forår.  
9/3 1 han Søndervang. 12/3 2 hun og 13/3 – 24/3 1 hun Korshage. 3/4 1 han Korshage, 7/4 1 han 
Flyndersø, 13/4 1 han Nørrevang, 16/4 1 han Nakke Syd og 19/4 1 han Korshage. Med 3 i marts og 
5 i april 8 forårsfugle. 
17/7 indledtes det nu næsten traditionelle influx af 1k med 1 på Korshage, der sad til 2/9. 7/9 – 9/10 
3 1k Korshage, alle skiftende til handragt. Fra 10/10 – 18/10 2 tilbage, fra 21/10 – 4/11 1. Regnes 
for 4 fugle i alt efterår. 
 
Stenpikker  Oenanthe oenanthe   
Rørvig, Stenpikker 2015, alle trækfugle (541) 
Lokalitet Forår Efterår månedsfordeling 

Korshage 104 150 april 57 aug 26 

Flyndersø 66 67 maj 213 sep 240 

Nørrevang 65 23 juni 2 okt 3 

Øvrige 37 29   

total = 272 = 269 = 272 = 269 
Midt i et vanskeligt trækår slår den ud med 541! Fordeler sig næsten ligeligt med 272 forår og 269 
efterår.  
Foråret havde ingen kæmpedage, men adskillige dage med over 20 fugle (op til 5/5 26). Det førte til 
en fin total. 
Helt anderledes i efteråret, hvor en vild falddag 19/9 med 125 (Korshage 57, Flyndersø 41, 
Dybesøkyst 12, Nørrevang 8 og Søndervang 7) fik løftet efteråret helt i top. Og bemærk lige 
udskiftningen: 20/9 1!  
Ultimo juni og juli bød på usædvanlige sommerfund (ikke medtaget i skemaet) fra hestefold i 
Rørvig (par), Hovvig (enlig han), Korshage (enkelt fugl) og mest interessant 24/7 2 1k Skansehage 
(beskrevet med udpræget juvenil dragt og fotograferet af SA).  
30/7 2 fugle på lokaliteten, hvor foto viser at den ene var en ad hun. Arten er på ret kort tid næsten 
forsvundet som ynglefugl i Danmark (en uhyggelig kendsgerning). Man må konkludere, at et par 
har sneget sig til at yngle lokalt. Lidt af et fund! 
 
Ringdrossel  Turdus torquatus  (12, 2546, 132) 
Vestenvind er skidt for det meste forårstræk, men måske ganske godt for Ringdrossel. I hvert fald 
gik det løs en skyet vestenvindsdag 24/4 56 rastende Nørrevang og med de 8 i Hovvig et halvørast 
på 64 Ringdrosler for dagen. Ud fra alle andre standarder end (nord)jyske er det en stor ansamling. 
Man kunne forestille sig, at nogle fugle fra det jyske hovedtræk havde fået afdrift mod øst. 
Ankom 11/4 1 han Korshage. Fra forårstrækket 12/4 – 25/4 i alt 15 Ø/tf Korshage. Rastende fugle i 
mange dage (f.eks. 21 obsdage på Korshage) til de sidste få fugle i maj frem til 18/5. Ved simpel 
sammentælling i alt 43 Korshage (maks. 25/4 8) og 75 Nørrevang (maks. 24/4 56) svarende til den 
vanlige koncentration langs nordkysten. Flere end normalt i vestenvinden længere inde mod syd, 
således 23 Hovvig (maks. 24/4 – 25/4 8), 1 Ringholm, 1 Slettermose og 4 Rørvig By. Hele foråret 
163. Der er nok relativt få gengangere fra dag til dag. Udviklingen 24/4 64 – 25/4 23 – 26/4 6 – 
27/4 0 viser i hvert fald en del dynamik. Er der f.eks. 20% gengangere er nettotallet for foråret 130. 
Første del af trækket domineret af hanner, men omkring stordagen 24/4 er der ret ligelig fordeling. 
Igen i år et par af de ret sjældne i efteråret: 10/10 1 og 21/10 1 rast Korshage. 
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Ringdrossel, Korshage 11/4-2015. Foto: John Rieland 

 
Solsort  Turdus merula   
Årssum: 1048. Ingen trækansamlinger. Flest blev registreret i december (177). 
 
Sjagger  Turdus pilaris   
Vinterflokke var 5/1 35 Hovvig og 8/2 18 Nørrevang. 
Forårstræk: I alt 330 (18/2) 8/3 – 11/4 (28/5). 11/4 største trækdag 109 Ø Korshage, mens der var 
flest rastende 29/4 160 Ringholm. 
Arten væk fra efternølerne 28/5 til 8/9. Så den er fortsat ude af ynglefaunaen. 
Efteråret havde især lidt indryk i november – december, herunder disse rastflokke 22/11 140 
Hovvig, 24/11 120 Langesømosen, 16/12 150 Søndervang og 24/12 135 Nakke Syd. 
 
Sangdrossel  Turdus philomelos   
Et vinterfund: 1/2 1 Nakke Kær. 
Forårsankomst 10/3 og 11/3 første syngende i Hovvig, fra 21/3 udbredt sang, herunder 4 Nørrevang 
og 3 Dybesø. Småfald enkelte dage – 25/3 20 og 10/4 20 Korshage, 24/4 25 Langesømosen og 
Nørrevang. Meldt fra 16 lokaliteter med i alt 29 fugle. Det er en bedre rapportering end de senere år. 
Ikke meget i efteråret: 4/10 14 Langesømosen en slags trækrast, sidste 14/11 2 Slettermosegård. 
 
Vindrossel  Turdus iliacus   
Vinter kun 4 i januar – februar. Forårstræk: I alt 200 er uhyre småt. Fordelt marts 176 og april 24 - 
især i denne måned udeblev trækket helt. Ikke over 30 i en rastflok (20/3 og 9/4 Korshage samt 25/4 
Nørrevang). Sidste 26/4 10 Korshage. Dukkede op igen 4/10 1 Langesømosen og 2 Hovvig. Med 0 
på træk og 24/10 20 Korshage som højeste rasttal også et sølle efterår. 
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Misteldrossel  Turdus viscivorus   
Årets absolutte højdespringer! Her blev sat rekorder. Ikke overraskende en tidlig trækker, der nåede 
at afvikle sit træk, inden elendigheden og vestenvindene for alvor tog over ind i april. 
Vinterfund: 5/1 – 22/2 set 4 enkeltfugle på forskellige lokaliteter. 
Forårtræk med massiv trækrekord: 25/2 – 19/4 (12/5) i alt 2349. De 2059 i marts. Efter 16/3 139 Ø 
Korshage kom den store rekorddag 17/3 1467 Ø Korshage. Fantastisk dag med de volumenstærke 
drosler med det mekaniske kald. Næsten det hele passerede 07.00 – 09.15. Dagen overgår massivt 
den gamle rekord 31/3-92 673. 18/3 250 Ø Korshage og 19/3 var det forbi – 16 Ø. I april var bedste 
dag 5/4 123 Ø. 
28/2 – 22/5 hørtes 1 fugl ret regelmæssigt synge Korshage. 5/6 1 rast Korshage, men 6/6 – 12/10 er 
der 0 iagttagelser på halvøen. Samme billede gennem flere år. F.eks. er seneste deciderede 
sommeriagttagelse fra 4/7 – 2012 og sidste større sommerobservation 18 fra august 1994. Måske 
ved at bakke helt ud som ynglefugl. 
Efteråret havde meget få fugle. 13/10 1 Korshage frem til en vintergruppe 7/12 12 rast Skansehage 
og ude på fouragering fra skov/sommerhusområde. 
 
Græshoppesanger  Locustella naevia  (2, 287, 2) 
19/5 – 11/6 1 syng han Hovvig (EVR – hele perioden). Sad svært tilgængeligt i norddelen, men 
stabil over en lang periode som hos en ynglefugl. Den anden 29/6 1 syng han Hovvig (CG) sad syd 
for tårnet og kun denne ene dag. Arten var slet ikke fremme ved Korshage. 
 
Sivsanger  Acrocephalus schoenobaenus  (min 96, 170, 5) 
29/4 – 19/7 4 syng hanner Hovvig. Mange rapporter om 1 – 2 fra dæmningen, men i hvert fald 1 
yderligere, der sad længere ude. I år kom der så også 1 syng fra norddelen. Lille, helt stabil bestand, 
der sandsynligvis tæller yderligere nogle fugle i centrale Hovvig. 1/9 1 rast Korshage ved p-pladsen 
var årets enlige trækfugl og eneste uden for Hovvig. 
 
Kærsanger  Acrocephalus palustris   
Ankom 16/5 1 syng Korshage. Eneste lille tegn på trækfald var 2/6 6 Korshage, hvor de 2 sad ude i 
tørre kystkrat. 
Meldt fra følgende lokaliteter: Langesømosen (3), Flyndersø (1), Dybesø (2), Søndervang (2), 
Rørvig By (2), Hovvig (6), Slettermosegård (1), Nakke Syd (3), Nakke Øst (2), Nykøbing Lyng (1) 
og Ringholm (1). Det er 24 fugle og på niveau med de senere, lidt beskedne år. 
 
Rørsanger  Acrocephalus scirpaceus   
Ankom først 1/5 1 Hovvig i dette kolde forår. Langsom opbygning – 12/5 8. 24/5 15 Hovvig 
inklusive 5 fra norddelen. 
Meldt fra yderligere 9 lokaliteter og fraset 2 ved Dybesø og Korshage alle kun med 1 fugl. Sidste 
var 2/9 Hovvig. Der er således 25 fugle i dette materiale. Det er ikke mange af den Acrocephalus, vi 
anser som talrig. Går det mon ned ad bakke? 
 
Drosselrørsanger  Acrocephalus arundinaceus  (2, 19, 1) 
23/8 1 rastende Hovvig (PG) – gav adskillige højlydte kald. Ingen forår efter en fin årrække med 
dette subhit, men altså en fugl på nedtrækket. 
 
Gulbug  Hippolais icterina   
Årssum: 93. Ankomst 10/5 1 Hovvig. 
24/5 6 syng Dybesø eneste dag, der markerede lidt træk igennem. 
22 syngende fugle meldt fra 10 lokaliteter: Korshage 2, Langesømosen 2, Dybesø 2, Flyndersø 5, 
Rørvig By 1, Nørrevang 1, Søndervang 1, Hovvig 2, Ringholm 3, Slettermosegård 1 og Nakke 
Hage 2. Det er et år betydeligt under normalen. Hele sæsonen var hærget af kulde og ustadigt vejr. 
Sidste 1/8 1 sy Skredbjerg. 
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Gærdesanger  Sylvia curruca   
Årssum: 337. 
Ankomst ret sene 23/4 1 syng Korshage. 25/4 4 fugle og siden daglig. 3/5 18 Korshage – Dybesø 
havde indslag af trækfugle, ellers intet signifikant fra trækfronten. Jo udbredt og meldt fra 21 
lokaliteter med 43 fugle overvejende syngende hanner. Slettermosegård med 7 er bedste lokalitet.  
Over år går det ned ad bakke med arten. Kan ikke helt præstere fordums trækfald. Tynder også ud i 
ynglefugle selvom det er lidt svært at vurdere ud fra tallene og ændringer i antallet af indtastninger 
på DOFbasen. Også de sidste 3 år faldet lidt hvert år. 
 
Tornsanger  Sylvia communis   
Årssum 737. Ankomst 26/4 1 syng Hovvig og 5 fugle i april. 
Nogle dage – 15/5 17, 29/5 18 og 31/5 17 Korshage har nogle trækfugle oven i nok 11 – 12 
ynglehanner. Fra 22 lokaliteter meldt 82 overvejende syngende ynglefugle. Så ”no concern” for 
denne art. Sidste 11/9. 
 
Havesanger  Sylvia borin   
Årssum: 225. Ankomst 5/5 1 Hovvig (uden kommentar!), næste 10/5 Korshage. 
Materialet består overvejende af ynglefugle. Fra 16 lokaliteter 39 hanner. Slettermosegård bedste 
lokalitet 26/6 7. Nakke Øst havde 15/5 6 (trækindslag?). Arten viser ikke tegn på lokal tilbagegang 
og forekommer solid. Kan være hjulpet af en del habitatforbedringer og har f.eks. store gode krat på 
Slettermose. 
 
Munk   Sylvia atricapilla   
Årssum: 517. Længe om at komme ind, første 18/4 3 fugle. Gennembrud 27/4 med bl.a. 7 Korshage. 
3/5 23 Korshage – Dybesø – Rørvig Lyng. Meldt fra 20 lokaliteter med 59 fugle. Meget få fugle 
inde i efteråret. De sidste 3: 23/9 1 Hovvig, 8/10 1 og 16/10 1 Dybesø. Dermed yderst få i en 
periode hvor Munke i hyldebær etc. ellers burde være et normalt indslag. Måske havde de et skidt 
yngleår og forsvandt tidligt? 
 
Hvidbrynet Løvsanger  Phylloscopus inornatus  (0, 7, 3) 
Helt fantastisk år for denne art med 3 fugle. Trods alt kun 7 fugle tidligere med sidste i 2012. 
1/10 – 3/10 1 1k Hovvig (EVR mfl.) kald + set fint, 
3/10 1 1k Rørvig Lyng (KES mfl.) kald (optaget) + set fint, 
7/10 1 1k Dybesø (EVR) kald + set kort. 
DK modtog et rekord stort inflow i 2015, men ikke alle egne var lige velforsynede. Bølgen faldt 
mere nordligt end de forrige år. Jævnfør også mange i Nordjylland, især i Thy. Dermed kom Rørvig 
ind i den rigtige bane. 5 - 6 sås i Nordsjælland, heraf 2 Hundested. 2 fugle blev fundet på Sjællands 
Odde. Sydligere var det betydeligt tyndere, og f.eks. sås arten ikke på Stevns, Bornholm havde kun 
1, og der var kun ganske få på Christiansø. 
 
Skovsanger  Phylloscopus sibilatrix   
Ankom 24/4 1 Hovvig. 
Korshage: 25/4 – 6/6 i alt 4 fugle (i henhold til stedbeskrivelser). Flyndersø: 1/5 1. Dybesø: 20/4 1, 
9/5 1 og 14/5 2. Højsandet: 29/4 1, 11/5 1 og 23/5 – 11/6 1. Plantagen: 24/4 – 26/4 1, 26/5 1 og sene 
22/6 1. Nørrevang: 14/5 - 15/5 1. Hovvig: 24/4 – 25/4 1, 26/4 3, 27/4 1, 1/5 2, 6/5 1 og 17/5 1. 
Dækker omkring 22 fugle. 2 - 3 af disse var rimeligt langtidsstationære. 
 
Gransanger  Phylloscopus collybita   
Årssum 1217. Ankom 11/3 Hovvig, men meget få martsfugle ca. 10 expl. Fortsat sparsom ind i 
april indtil 9/4 24 med 19 syngende Korshage – Dybesø. Sidder solidt på hele halvøen, men der 
savnes trækfald både forår og efterår. Således kun op til 8 i september – oktober på traditionelle rast 
som Korshage og Hovvig. Der er kun 3 fra november og et vinterfund 15/12 1 Korshage. 
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Løvsanger  Phylloscopus trochilus   
Årssum 464. Fordelt: april 131, maj 173, juni 52, juli 15, august 70 og september 23. 
Også i absolutte tal et særdeles dårligt løvsangerår. I vestenvindene udeblev de gode fald helt, 
specielt i topperioden ultimo april hos en art, der jo er ramt af en langvarig, konstant 
bestandsnedgang. Uhørt at man i denne periode kun kan slæbe sig op på små tal som 30/4 23 og 5/5 
15 i lille lælomme ved Øretangegård. 
14 lokaliteter havde ikke meget mere end 45 fugle, når man søger at korrigere for de små træktal. 
I efteråret syntes de fleste at være forsvundet ret tidligt. Sidste multipel obs var 6/9 5 Hovvig og 
sidste fugl 9/9 1 sy Rørvig By. 
 
Fuglekonge  Regulus regulus   
Årssum: 730. Større løft i oktober (313) og november (87). 
Pænt til stede året igennem. 4 på tf Korshage og generelt stille forår. Omkring 15 syngende kan 
hives ud af lokaliteterne som en fraktion af bestanden. I efteråret var der – modsat nærmest alle 
andre fluktuerende arter – rigtigt mange gennem Sjælland. 17/10 registreres flest lokalt – 50 
Korshage og 25 Skansehage. Tæt på halvdelen af registreringerne er fra oktober. 
 
Rødtoppet Fuglekonge  Regulus ignicapilla  (9, 37, 7) 
Et gennembrudsår for denne art. Stort fremstød!  
Vi måtte dog vente ret længe – især var 2 i Sonnerup Skov hele april noget provokerende. Men så 
gik der hul: 
30/4 – 1/5 1 syng han Nørrevang (JB) – sad ved Harestykket/Lokkemosevej. 
3/5 – 18/5 1 syng han Plantagen (EVR) – langtidsstationær ved Telegrafvej, en ynglefugl. 
15/5 1 syng han Korshage (TPa) og 22/5 1 rast Højsandet (KB).  
I efteråret igen: 10/10 1 1k rast Dybesø (CG) og 21/10 1 syng han Korshage (EVR). Det hele 
sluttede så med et vinterfund 28/12 1 rast han Nykøbing (EVR), der venligt aflagde besøg på 
matriklen.  
Rødtoppet Fuglekonge indskrev sig således i 2015 med: Årsrekord med 7 fugle (4 forår, 2 efterår, 1 
vinter). Første sandsynlige ynglefund. Et usædvanligt vinterfund (tidligere 1/1 1 Nykøbing By og 
20/2 2 Korshage begge i 1999). 
 
Grå Fluesnapper  Muscicapa striata  (9, 881, 20) 
Forår 8 fugle: 22/5 2 Dybesø (23/5 1, 25/5 1). 24/5 1 Langesømosen + 1 Korshage. 5/6 3 + 1 tf 
Korshage.  
Efterår 12 fugle: 9/8 1 Højsandet, 28/8 5 Korshage, 8/9 1 Slettermosegård, 11/9 3 Rørvig + 1 
Dybesø og 15/9 1 Korshage. 
Ikke uventet dybt i bund på forårstrækket. Det lykkedes ikke at finde ynglefugle. 
 
Broget Fluesnapper  Ficedula hypoleuca   
År med 16 (seksten) individer – 15 forår og 1 efterår. En art med kritisk bestandsudvikling + 
kronisk vestenvind i forårets topperioder, og så skal det gå ret galt. En grim bundrekord for hele året. 
De 15 forår 21/4 – 27/5 var 7 ultimo april og 8 i maj. Korshage: 21/4 1, 25/4 1, 28/4 1, 29/4 1 og 
11/5 1 alle hanner. Højsandet: 29/4 2 han og 1/5 – 2/5 1 hun. Søndervang: 30/4 1 han. Nørrevang: 
5/5 1 hun. Dybesø 9/5 2 (han + hun). Endelig 19/5 – 11/6 1 syng han Hovvig, der som den eneste 
var territorial i en periode fra området nord for det nordlige tårn omkring sommerhusgrunde med 
kasser. Hun ikke set, så regnes for enlig han.  
Efterårets enlige: 28/8 1 rast Korshage. 
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Skægmejse  Panurus biarmicus   
Hovvig: jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov 

Max.rast 0 0 4 3 1 2 6 12 9 23 20 

Antal obsdage 0 0 8 13 3 2 18 26 15 15 8 
Et par 0-måneder indledte året, men mon ikke de har gemt sig oppe i norddelen. Så ud til at komme 
ud med solide kuld med første 1k set 12/7. Første større flok 11/10 med 21 i samme flok, igen 
mange 31/10 16 og de sidste større flokke 15/11 8 + 12. 
Eneste uden for Hovvig var 29/10 2 rast Flyndersø. Færre end sidste år. Vinteren mild, men andre 
faktorer som f.eks. frøsætningen i rørene spiller også ind. 
 
Halemejse  Aegithalos caudatus   
Fik et gennembrud som deltager i mejsetrækket i hidtil uset omfang, hvilket høstede 2 trækrekorder. 
Forårstræk: 8/3 – 4/4 98 fordelt marts 92 og april 6. Især 10/3 13 Ø, 11/3 50 Ø og 15/3 14 Ø 
Korshage er bemærkelsesværdige. Typisk kom de ret lavt ud, men tog så højde og forsvandt højt 
mod øst. Fine flokke og profiler med den lille runde musekrop og lange hale og det fine kald. 
Rekord for træksæson med 98 og dagsrekord 11/3 50 Ø Korshage. 
Vinterens største registrering var 29/1 24 (14 + 10) Plantagen, og det store træk gav sig ikke udslag 
i større rasttal. Yngler sporadisk rundt omkring og meldt fra 8 lokaliteter i yngletiden inklusive par 
med 8 pull i Hovvig. Efterår forløb almindeligt med nogle flokdannelser op til 6/11 20 Hovvig. 
 
Sumpmejse  Poecile palustris   
Årssum 329. Ingen toppe året igennem – variationerne følger ornitologers årscyklus. Registreres 
med 1 – 4 (5) fugle per observation og er overalt, hvor der er rigtig habitat. Ganske som en stabil 
super-standfugl skal se ud. 
 
Sortmejse  Periparus ater   
Årssum 180. Er jo hvor der er nåle. 17 fra en vintertælling får den til at poppe lidt op i januar 
(Højsandet – Rørvig Lyng). Ellers skal man se efter bevægelser i april (meget lille pop-up 36 og 3 tf 
fra træktabellen) og september (her skete absolut ingen ting). 
 
Blåmejse  Cyanistes caeruleus   
Årssum 2044, de 1290 fra trækmåneden marts. Forårstræk: (1/2) 26/2 – 10/4 (2/5) 1331 fordelt 
februar 64, marts 1219, april 43 og maj 5. Dagene 8/3 – 11/3 alene 778 herunder 9/3 495 tf 
Korshage. Så ganske god mejseunderholdning i foråret 2015. 
Til gengæld lignede efteråret lidt af en nedtur for den svingende art. 35 præsteret på tf Korshage i 
september – oktober. Der må derfor forventes et tyndt forår 2016 for denne art på Korshage. 
 
Musvit   Parus major   
Årssum 839. Forårstrækket fulgte som vanligt Blåmejserne (med en lille forskydning mod senere 
træktop). I alt 72 pillet ud fordelt februar 2, marts 68 og april 2 med fleste 9/3 30 tf Korshage. Det 
giver en ratio på trækket mellem Blåmejse og Musvit på 18 : 1. Fuldstændigt identisk med 2014!  
Det kan være ret tumultagtigt at få styr på mejserne over Korshage, men det tyder da på en del 
stabilitet hos observatørerne. 
 
Spætmejse  Sitta europaea   
Årssum 446. Topper i marts – april, hvor de støjer aller mest. Årets enlige vågehals: 9/3 1 tf 
Korshage. 
Har sat sig solidt på halvøen. Masser af gode træer. 
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Træløber  Certhia familiaris   
Årssum 130. Ingen toppe ud over sangtoppen i april. Meldt fra: Korshage (3), Langesømosen (1), 
Dybesø (2), Nørrevang (1), Højsandet (1), Plantagen (4), Rørvig Lyng (1), Skansehage (1) og 
Hovvig (1). 
 
Pungmejse  Remiz pendulinus  (0, 70, 1) 
Var forbi yndlingsstedet i sydøsthjørnet af Hovvig, men godt nok tynd optræden kun baseret på hørt 
kald: 
2/5 og igen 28/5 1 hørt Hovvig (EVR hhv. LB). 
 
Pirol   Oriolus oriolus  (1, 137, 3) 
En syd-art, der trodsede det klamme forår og optrådte fint med 3 expl: 
9/5 1 ad han Ø Korshage (EVR) – flot gul fugl der trak ud kl. 06:20. 
5/6 2 der blev til 6/6 – 7/6 1 rast Korshage (KES m.fl.). Drejede sig om en gul 3k+ han og en grøn 
2k. Opererede langs skov og det gamle egehegn fra Wiebrandtsmosen til Øretangegård. Sås ind i 
mellem og var jævnligt vokale med fløjten, ”skovskadekald” og mjavende kald. 
 

 
Rødrygget Tornskade, Nakke Syd 16/6-2015. Foto: Jørgen Scheel 

 
Rødrygget Tornskade  Lanius collurio   
Sen ankomst og yderligere udvikling i antallet af ynglepar prægede året. En miserabel sommer gav 
dog som forventeligt en meget lav ungeproduktion. Igen i år har PEL leveret et flot arbejde med 
målrettet monitorering af denne indsatsart. 
Ankom sene 15/5 2 Slettermosegård, fra 18/5 6 fugle på halvøen og herefter daglig. Sidste ad var 
12/8 og sidste 1k 4/9. Trækket igennem markerede sig svagt – 20/5 og igen 31/5 7 Korshage havde 
dog indslag af trækfugle. 
Samlet ynglede mindst 12 par! Udviklingen sidste 3 år er derved 2013 3 par, 2014 8 par og 2015 12 
par.  
Oversigt over ynglepar (DOFbase + notat fra PEL): 
Korshage: 2 par, nordlige fold (0 1k) og sydlige del (2 1k). Langesømosen: 1 par (nyt) med 3 1k. 
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Desuden er der sporadisk set en gammel fugl og 30/7 1 1k ved p-pladsen. På dette tidspunkt er 1k 
normalt meget lokale omkring ynglestedet, så muligt gemmer sig et 4. par i Korshageområdet, men 
ikke medtaget i opgørelsen. 
Skansehage: Yderst overraskende genindtaget området med 2 par. 1 par i sommerhusområdet nord 
for, 1 par ude på halvøen (hvor forholdene er forbedret med græsning og flere store insekter), ingen 
1k. Søndervang: 1 par ved skydebanen, 0 1k. Nakke Hage: 1 par, 0 1k. Nakke Syd (Rishøjvej): 1 
par, 0 1k. Slettermosegård: 4 par – dette nye overdrevslandskab har dermed lagt 2 par til de 2 
kendte. Parret ved fjorden/sydvest fik 1 1k, bakkeparret 0 1k, nordsiden 1 1k og et par i hegn 1 1k.  
1k havde forladt reden fra 14/7. Samlet regnskab 12 par med 8 1k på vingerne. Enkelte 1k kan være 
overset, men det lave udbytte er forventeligt i den klamme sommer. 
Et par løse fugle: 29/5 1 hun Ringholm og 13/6 1 han Brentebjerg. Hovvig havde ikke et ynglepar i 
år. 
Med 2 kerneområder Korshage (-Skansehage) og Slettermosegård og et par stabile satellitter ser det 
spændende ud. Ydre faktorer kan være i spil, der varierer tilgangen fra år til år. Måske giver 
forsinket optræk (i år lokalt i Europa) anledning til, at flere fugle bliver hængende i nærheden af 
etablerede tornskadepar i stedet for at trække videre, men en mere solid basisbestand kunne være 
under opbygning. Det bliver spændende at se 2016. 
 
Stor Tornskade  Lanius excubitor   
Året opgjort til 36 expl. – 1 vinter, 13 fra forårstrækket og 22 fra efterårstrækket. Et stort år, og det 
understreger endnu engang, at Rørvigområdet er et af landets absolut bedste steder for denne fine 
art! 
Vinter: 1/1 – 25/1 1 Korshage/Skansehage. 
Forårstrækket: 2 fra marts 19/3 1 og 26/3 1 rast Korshage. Typisk meget koncentreret gennemtræk i 
april med 11 fugle 4/4 – 10/4. 
4/4 2 trak NØ efter rast Korshage: 1 sad i absolut yderste busk på Korshage, endnu 1 flyver ud til 
samme busk. Udløste straks truepositurer, så de endte med at placere sig i hver ende af busken med 
maksimal afstand. Kl. 08:05 flyver fugl 1 ud, tager højde og forsvinder ud over havet, 1 minut 
senere tager fugl 2 samme vej. Fint drama, og sjældent at se udtræk (JB). En af de 2 sås på 
Flyndersø tidligere om morgenen.  
5/4 2 rast Korshage og 2 rast inde i Nørrevangs hegn. 4 denne dag. 6/4 1 Korshage. 8/4 – 9/4 1 rast 
Hovvig og 8/4 1 rast Korshage. 10/4 2 rast Nørrevang. 
Efteråstrækket: 30/9 første fugle på Korshage. Frem til 31/10 næsten kontinuerligt 1 på Korshage, 
enkelte dage 2 inklusive fugle fra Flyndersø. Fra november 8/11 – 9/11 1 rast og 18/11 – 20/11 1 
rast. Vurderes til 9 fugle i alt. Dybesø: 7/10 1 og 30/10 1. Skansehage: 21/10 – 3/11 i alt 4 fugle, 
samt eneste fra december 7/12 – 9/12 1 rast. Hovvig: 3/10 – 7/11 i alt 4 fugle. Brentebjerg 27/10 1 
og Slettermosegård 31/10 1. Mange fugle i efteråret. Kan ses som respons på større gnaverår i 
Nordskandinavien (jfr. 2011). Derimod blev ingen ind i vinteren – måske på grund af årets få mus 
og mejser. 
 
Skovskade  Garrulus glandarius   
Rørte absolut ikke på sig i 2015, hverken forår eller efterår. Ingen stillede på tf på Korshage. 
Lav årssum: 249 jævnt over året svarende til de spredte ynglefugle. Det nærmeste ved flok var 12/3 
6 og 18/4 8 Hovvig. 
 
Blåskade  Cyanopica (cyanus) cooki  (0, 1, 1) E-art 
Artsnavnet måske mere korrekt: Iberisk Blåskade. 
15/5 1 tf Korshage (EVR, DO) og igen 2/6 rastende Korshage syddel (JB) – blev senere samme 
formiddag antruffet bagved på Nørrevang (JR). 
Det er 2. gang denne art træffes på halvøen. Regnes for undsluppen fangenskabsfugl. Lidt 
påfaldende at den er set før, og at den begge gange optrådte flere gange med mellemrum. Er der 
Blåskader i en voliere i regionen?  
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Feltiagttagelser og foto viser, at det var en Iberisk Blåskade, jfr. især udbredte rosa-brune 
dragtkarakterer og manglende hvid halespids. Man ved i dag, at den iberiske og fjernøstlige 
blåskade blev adskilt for ca. 1 mill år siden, således at Iberisk Blåskade er en lille relikt 9000 km fra 
den asiatiske population. Opfattes nu som 2 arter. Arten er standfugl og specialiseret til visse 
landskaber, hvor den kan klare konkurrencen fra Husskade. Spontan optræden i DK derfor ikke 
sandsynlig. 
 

 
Iberisk Blåskade, Korshage 15/5-2015. Foto: Dennis Olsen 

Husskade  Pica pica   
Årssum 366. Masser af småobs, ikke over 13/2 12 Nakke Nord, hvilket vil sige, at arten p.t. ikke 
meldes fra kollektive natpladser. 
Var fremme og forsøge sig på forårstræk 26/2 – 22/4 45 tf Korshage, flest i april (35) med klart 
største notering 6/4 15 tf. Indeholder mange gengangere, der forsøger sig dag efter dag. 
 
Nøddekrige  Nucifraga caryocatactes   
Var til stede med ganske få expl. frem til december 2014.  
3/4 1 ovf Nakke Lyng (CN) viste, at den var der endnu.  
Alligevel temmeligt overraskende med 22/5 2 Dybesø beskrevet som ad + 1 k (KB). 23/5 2 
genfundet Dybesø – vandrende ind langs Højsandet og sidste livstegn 24/5 1 Højsandet.  
Midt i vestenvinds-elendigheden var der så Nøddekrige som trøst! Må tolkes som lokalt ynglefund. 
Sandsynligvis udvandret, idet resten af året forløb uden observationer. Og absolut 0 på 
invasionsfronten. 
 
Allike   Corvus monedula   
Forårstrækket 7/1 – 22/5 endte i år på 33.384. Som vanligt var det i månederne februar 14.565 og 
marts 16.792, det gik løs, og perioden 23/2 – 19/3 havde alle de store tal inklusive topdagene 25/2 
3970 Ø og 26/2 4483 Ø Korshage. I milde vintre starter allike-tællernes sæson allerede 10/2, og 
indsatsen gav altså endnu engang pote med et talstærkt træk. 
Helt samme flid prægede ikke efteråret. I hvert fald var 23/9 – 17/12 4606 langt under normal 
standard. Skyldes næppe allike-mangel. 
 
Råge  Corvus frugilegus   
Træk: Deltager i begrænset omfang i kragefugletrækket. Forår 22/2 – 2/5 85 og efterår 3/10 – 18/11 
69. Eneste nyt fra kolonierne er 47 reder i kolonien ved det gamle kommunekontor. 5/9 125 rast 
Nørrevang var største rastflok. 
 
Sortkrage  Corvus corone   
Kun 2 ½ i år:  
17/3 1 tf Korshage og 18/3 rast Nørrevang regnes for samme. 10/4 1 tf Korshage og 18/4 rast 
Korshage regnes for samme.  
Endelig Gråkrage/Sortkrage hybrid 1/10 1 rast Korshage. 
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Gråkrage  Corvus cornix   
Forårstræk 13/2 – 26/5 824, som vanligt flest i marts (549). Bedste dag 18/3 128 Ø Korshage. 
Normalt fra nyere tid og en rund faktor 10 under tallene fra 70´erne. Efterårstræk 15/9 – 19/11 213 
med flest 27/10 68 SV overvejende Nakke Nord. Krageflokkene nåede højeste tal 18/1 180 og 16/3 
260 rast Hovvig, samt sidst på året 110 rast Engmosen. 
 
Ravn  Corvus corax   
Ravn blev set året rundt – kun juli havde ingen observationer. Typisk ses 1 – 2 fugle, der kan ses på 
det meste af halvøen. Der er ynglefugle i nærheden, således ynglede et par i 2015 i Sonnerup Skov. 
Ud over hvad der gemmer sig i kystskovene langs Isefjorden. 
Fra 14/6 – 30/6 besøg af samlet familieflok på 4, dvs. 2 ad og 2 1k, der bl.a. blev set fouragere på en 
død sæl ved Skredbjerg. 
Forårstrækket gjort op til 16 18/2 – 10/4 overvejende fra Korshage med 7 i februar, 7 i marts og 2 i 
april. Februarfuglene havde et meget rodet mønster, men fra marts så det mere overbevisende og 
målrettet ud mod øst. 
 
Stær  Sturnus vulgaris   
Kun 3 Stære meldt fra januar. Forårstræk 22/2 – 15/5 5163. For alvor i gang 25/3 660 Ø Korshage. 
Meget koncentreret træktop primo april 4/4 – 6/4, hvor 3399 trak inklusive årets topdag 4/4 1485 Ø 
Korshage. Et pænt forårstræk, der ramte gennemsnittet. Rasttallene byggede op allerede fra tidlig 
februar, men absolut flest i 2. halvdel af marts med maks. 24/3 1200 Hovvig til nat. 
Beskedent mellemtræk 13/6 – 16/7 245 V. Efterårstrækket til gengæld nede på 1160 24/9 – 19/12. 
Skyldes lige så meget mangel på observationer som mangel på Stære. Den lokale sorte sol i Hovvig 
kulminerede i august fra 15/8 1000 op til 27/8 4000. 
 
Gråspurv  Passer domesticus   
Højeste antal fra ynglekolonierne og omegn: Rørvig 40, Nakke By 16, Søndervang 8, Nakke Syd 
(Willumsens gård) 16 og Nykøbing Bugt 4, mens der fra Nykøbing samlet er meldt omkring 20. 
 
Skovspurv  Passer montanus   
25/1 - 31/5 jævnligt 16 Nørrevang og 17/12 20 Nørrevang var, hvad den kunne toppræstere på rast. 
27/9 – 21/10 i alt 15 Korshage på tf, især 3/10 12 tf. 
 
Gråspurv x Skovspurv (hybrid)  Passer domesticus/montanus  
22/6 1 Rørvig By (LB). 
 
Bogfinke  Fringilla coelebs   
Forårstræk 25/2 - 6/6 74.252. Marts (25.710) og april (48.314) dominerede. I marts flest 17/3 7225 
Ø, mens april toppede 5/4 13.350 Ø og 6/4 17.640 alle Ø Korshage. Normal trækprofil og kun lidt 
under gennemsnittet i alle år. 
Efteråret nærmest aflyst med kun 225 fra trækket. Rasttallene var ikke store, heller ikke på trækkets 
top, jfr. højst 8/4 200 rast Nørrevang. 
 
Kvækerfinke  Fringilla montifringilla   
Få vinterfugle, sneg sig op på 12/1 10 rast Korshage. 
Forårstræk 4/3 – 2/5 6492. Som så ofte før blev det hele båret af enkeltdage medio – ultimo april 
med ret artsspecifikt træk: 17/4 1200 Ø og 20/4 4800 Ø Korshage. 
Væk fra 3/5 til 2/10. Minimalt efterårstræk (29) og kun enkelte fugle ind i vintermånederne. Ved 
årsskiftet dukkede ganske pæne flokke op i de nordsjællandske bøgeskove, så man kan måske vente 
flere senere på vinteren. 
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Gulirisk   Serinus serinus  (1, 62, 1) 
Optrådte slet ikke på Korshage, men klarede skærene alligevel med en enkelt observation: 
17/4 1 han rast Nakke By (PEL) – fouragerede foran en gård, men blev jaget op. Kunne siden ikke 
genfindes – var byttet ud med en Husrødstjert fra samme gård! 
 
Grønirisk   Carduelis chloris   
Største vinterflok 18/1 65 Nakke Øst. Kun ganske få på trækket, 19 i februar – marts. 
De store ansamlinger (”hybenflokkene”) i efteråret går nu hastigt ned ad bakke i takt med 
bekæmpelsen af rynket rose. I år nede på kun 35 Korshage og 8 Skansehage. Jo så heldigt, at den 
kan klare sig overalt. Foretrak i stedet Flyndersø (18/8 100) og Hovvig (4/11 155). 
 

 
Bjergirisk, Nakke Syd 4/12-2015 og Stillits, Nakke Syd 6/12. Foto: Dennis Olsen 

Stillits   Carduelis carduelis   
Et par gode vinterflokke var 7/2 15 Søndervang og 18/2 25 Nakke Øst.  
Forårstræk 26/2 – 2/5 105 med 27 i marts og 75 i april. 
8 lokaliteter meldte syngende fugle. 
I efteråret 43 trækkende 28/9 – 1/11. Rastflokke var 10/11 18 Nakke Kær og 19/11 13 Korshage. 
                           
Grønsisken  Carduelis spinus   
Forårstræk 22/2 – 5/6 3481, hvor det var i marts (2133) og april (1200) det foregik. Bedste dage 
19/3 466 og 6/4 596 Ø Korshage.  
Det er lidt under gennemsnit. Hovvig dominerer med fouragerende flokke om vinteren, op til 23/2 
400 og i 2. halvår 8/12 200. 
Ganske få spredte observationer i sommeren (4 enkeltfugle og 24/6 3). Sangaktiviteten er under 
trækket, og hvis den alligevel skulle snige sig til at yngle, er det ikke nemt at afsløre. 
 
Tornirisk   Carduelis cannabina   
Arten ses ikke normalt om vinteren på halvøen og i det hele taget ses ganske få flokke 
overvintrende i milde vintre i hele landet. 
Derfor var denne markante vinterflok absolut opsigtsvækkende: 4/2 – 10/2 50 rast Nakke Syd (DO). 
Fundet er fotodokumenteret. 
Holdt til i et område med en del brak og frøstande – også en Bjergiriskflok blev set på stedet. 
Forårstræk 331 fordelt marts 79 og april 252 med bedste dag 5/4 92 Ø. Rastflokke var 6/4 65 Nakke 
Hage og 14/4 29 Nørrevang. Største notering fra yngletiden var 29/5 13 syng Korshage. I efteråret 
trak i alt 151 og bedste rast var 15/9 90 Korshage og 22/9 90 Flyndersø. Årets sidste 1/11 1 SV 
Korshage. 
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Bjergirisk   Carduelis flavirostris   
Mange flere vinterfugle end vanligt – visse år næsten ikke til at opdrive. Stor irisk-vinter, jævnfør 
også Tornirisk. Bjergirisker på adskillige lokaliteter: Op til 5/1 12 Korshage, 5/1 58 Plantagekysten, 
17/1 5 Skansehage, 6/2 75 Nakke Syd og 8/2 15 Nakke Nord. Forårstræk 9/3 – 7/4 45 i alt. 7/4 27 Ø 
Korshage absolut bedste dag.  
Væk 11/4 – 17/10. I efteråret noteret 25/10 – 13/11 55 V Korshage. Lidt rast 28/10 26 Flyndersø og 
11/11 – 20/12 9 Korshage. 
 
Gråsisken  Carduelis flammea/cabaret   
(Dækker arterne Stor og Lille Gråsisken). Årssum = 531, hvor 437 er rapporteret som Gråsisken, 28 
som Stor Gråsisken og 86 som Lille Gråsisken. 
Forårstræk beskedne 22/2 – 25/4 95 – som ventet efter ret få Gråsiskener i efteråret 2014. Flest 
rastende var 15/2 20 Nørrevang. Færre iagttagelser i yngletiden end sidste år – meget spredte nu, 
hvor Plantagen synes mere eller mindre forladt. I 2. halvår igen ret få fugle, kun 15 fra trækket og 
med få på rast: 21/11 40 Nørrevang eneste større flok, måske til dels samme 23/11 32 Korshage. 
31/12 var der 17 i Hovvig. 
 
Hvidvinget Korsnæb  Loxia leucoptera  (0, 257, 52) 
Fugle fra 1/1 – 10/4, hvor denne arts seneste fantastiske sæsoner sluttede. Ingen siden. 
Rastflokken på Korshage var på plads 1/1 14 (6 han ad, 8 hun/imm). 30/1 endnu 9, siden 3 dage 
med 1 fugl. Ved Rørvig Lyng 5/1 15, siden 1/2 9 og fugle frem til 10/4 2 (han + hun). Herudover 
sås 18/1 9 Plantagekysten, 30/1 2 Højsandet og 13/2 2 Nørrevang. På trækket sås 22/2 – 16/3 10 Ø 
Korshage. 52 fugle – endnu et stort år. 
 
Lille Korsnæb  Loxia curvirostra   
Årssum 1122 – men svært skævt fordelt på halvår med 1. halvår 932 og 2.halvår 190. Efter det 
blomstrende 2014 fortsatte den talrigt ind i 2015, men fra 2.halvår indledtes en lavkonjunktur. 
Forårstræk: 472 – typisk spredt ud på alle måneder med flest i marts (229). Bedste dage var 29/2 74 
Ø og 15/3 62 Ø Korshage. 
I det magre efterår 19 på træk og et par mindre flokke rastende. 28/10 15 Dybesø, 7/12 12 
Nørrevang og 20 Korshage. 
 
Stor Korsnæb  Loxia pytyopsittacus   
Deltog slet ikke i overskuddet af Lille og Hvidvinget Korsnæb i 2. halvår 2014, og dermed som 
forventeligt uhyre få i vinter/tidligt forår 2015: 11/2 1 rast Korshage, 13/3 1 ad han rast/Ø Korshage 
og 16/3 1 rast Korshage. 3 expl. 
Var nærmest helt fraværende i 2. halvår. I Nordsjælland blot 2 (Kikhavn 7/11 han + brun) – dvs. 
ingen i de klassiske, ornitologisk særdeles veldækkede strongholds som Tisvilde Hegn etc. Det blev 
alligevel til en enkelt observation fra Rørvig lidt i forlængelse af Kikhavnobsen: 12/11 2 rastende 
Korshage. 
 
Karmindompap  Carpodacus erythrinus  (0, 573, 3) 
Er jo faldet markant i antal gennem en del år, så vi var forberedt på få fugle i de kolde vestenvinde. 
Den endte helt nede på 3 fugle!  
Alle 3 og dermed hele artens 2015 samlet op af EVRs morgenrutine: 
26/5 1 syng han Korshage (EVR), 31/5 1 syng han Korshage (EVR) og 6/6 1 2k han tf siden rast 
Korshage (SA, EVR, CN). 
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Dompap  Pyrrhula pyrrhula   
Årssum: 592. 3 måneder – marts 93, oktober 107 og november 98 - registrerede bedst, så der er en 
vis trækprofil. Forårstræk 22/2 – 11/4 74 er helt på gennemsnittet. Sangen er jo afdæmpet – måske 
derfor kun 9 er meldt syngende. Bedste tal er 5/1 19 fra Rørvig – Højsandet – Nakke Lyng og 18/1 
14 fra Nakke Lyng. 
 
Kernebider  Coccothraustes coccothraustes   
Forårstræk: 12/3 – 14/4 (5/6) 19 fordelt marts 11, april 6 – og juni 2. Fra januar til juni kan man 
finde ca. 20 rastende fugle rundt omkring, der sammen med de trækkende bliver 39 for 1. halvår. 
Fra 29/6 – 16/10 lang periode med 0. Fra 17/10 - året ud 9 rastende fugle.  
Det er vanlig profil, og der er ret få fugle i spil. Skoven omkring Langesømosen bedste bud på en 
ynglelokalitet. 
 
Lapværling  Calcarius lapponicus  (2, 285, 6) 
2 forår og 4 efterår alle fra trækket. Få – også i efterårets østenvinde. 
5/4 1 NØ Korshage (JB) og 10/4 1 NØ Korshage (SA, LB, EVR). 
17/10 1 S Skansehage (EVR) og 29/10 3 SV i flok Flyndersø (EVR). 
 
Snespurv  Plectrophenax nivalis   
Talstærk Snespurv-vinter: 3/1 25, 5/1 37 og toppende med hele 25/1 95 Skansehage. 12/2 34 sidste 
dag med del af denne gruppe. 
Også 3/1 14 Korshage. Der må have været ualmindeligt mange frø generelt – jfr. parallel stor vinter 
for Bjerg- og Tornirisk. 
Fra 13/2 lille hul uden fugle frem til det lille forårstræk: 27/2 – 25/3 8 Ø Korshage. Samt 4/3 1 rast 
Flyndersø. 
Dukkede op igen 18/10 1 rast Korshage og 4 i oktober. Fra 8/11 16 stigende til 27/11 35 rast 
Korshage. Siden 30/11 17 og 11/12 24 rastende. 25/12 8 tilbage. Også flokke 2/12 32 
Plantagekysten og 9/12 50 Skansehage, hvor der 15/12 blot var 3 tilbage. 
 
Gulspurv  Emberiza citrinella   
Årssum 1218. Vintre uden store flokke – kom aldrig over 10 fugle. 18/2 4 første syngende 
Korshage – og så er det jo forår! Forårstræk 26/2 – 12/4 kun 30 – de 25 i marts. Men jo 
almindelig ”baggrundsart” på Korshage med op til 13 syngende i hele området. 
Flest er registreret i oktober, herunder 22/10 19 rast Korshage. 
 
Hortulan  Emberiza hortulana  (4, 687, 0)  
Det var jo i 2015 det skulle ske. Efter 691 Hortulaner gennem stationens historie kom der ingen. 
Det tragiske bestandssammenbrud og vestenvindsforåret forenede sig til en trist milepæl. 
 
Rørspurv  Emberiza schoeniclus   
2 vinterfund af 5 fugle: 13/1 4 Korshage og 22/1 1 Rørvig Bugt. Forårstræk 26/2 – 23/5 168 fordelt 
februar 1, marts 93, april 64 og maj 10. Største rast var 5/4 12 Nakke Hage. Sang fra 16/3 Hovvig. I 
materialet mindst 11 syngende fugle fra Korshage (1), Dybesø (1), Flyndersø (2), Rørvig Bugt (1), 
Hovvig (4), Nakke Syd (1) og Ringholm (1). Lille efterårstræk (21 i alt) og et par 
decemberobservationer: 2/12 1 Korshage og 9/12 2 Hovvig. 
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Bomlærke  Emberiza calandra   
Tendensen til at arten rykker lidt ind igen  
forstærket i 2015 med i alt 7 fugle. Fortsat 
med den sene ankomst. 
Nørrevang: 15/5 – 5/6 1 - 2 syngende han. 
Søndervang: 4/6 – 14/6 1 syngende han.  
Skansehage: 29/5 – 2/8 2 syngende han 
(1 – 2 i hele perioden), dog 13/7 3. 
Endelig 20/9 1 rast Nakke Øst. 
Brak eller græsning omkring alle de 
territoriehævdende fugle. Har altså fået et vist 
comeback på halvøen. Det bliver spændende  
at se, om den kan bide sig fast.                                          
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Tejst, Korshage 6/9-2015. Foto: Klaus Bjerre. 

Bomlærke, Søndervang 29/5-2015. Foto: Dennis Olsen. 


