Rørvig - som forårstræksted – lidt resultater og lidt om potentialet

Korshage

Påskeøsten – et fænomen de fleste har hørt om – noget med kold og tør luft fra sydøst, der kan forekomme i
forårsmånederne. Mange forbinder det med kulde, og det er klogt at holde sig indendøre til en god
påskefrokost med snaps og lune retter. Men de lokale ornitologer ved bedre – når det er påskeøsten, skal man
være ude, ellers er man selv ude om det. Lad det være sagt med det samme – Korshage ved Rørvig er et
førsteklasses forårstræksted, en udpræget østenvindslokalitet i forårsmånederne – og hvis alt går op i en
højere enhed, er det et gudsbenådet sted at befinde sig – men hvis ikke, kan det også være det modsatte.
Akkurat som andre gode træksteder. Men – lad os starte med begyndelsen.

Trækkende Traner over Korshage (foto: John Riland).

”I slutningen af marts 1956 blev der iagttaget et meget stort træk af våger, finker, kragefugle, duer og
drosler, som i størrelsesorden er fuldt på højde med Gillelejes tal, ja, for rovfuglenes vedkommende endog
større”. Dette var de konkluderende ord fremsat af Lorenz Ferdinand og Niels Hesselbjerg Christensen
(1964), da de offentliggjorde en oversigt over forårstræksteder i Danmark i DOFT. Allerede midt i 1950´erne
var man klar over, at Korshage var et af landets absolut bedste forårstræksteder. Det var nogle af DOF´s idag
grand old men, eller datidens ”enfant terrible” om man vil, der gjorde opdagelsen – Thorvald Frølich, Carl

Adolph Blume, Joes Ramsøe Jacobsen, Niels Hesselbjerg Christensen, Erik Hansen m.fl., der alle kom til at
herske på den ornitologiske prærie i mange år frem. Nogle personer mente, at når fuglene ikke gik over
Nordsjælland i kraftig sydøstenvind, ja, så måtte de gå længere vestover. Og man fik ret. Gilbjerg var også
velkendt dengang, og Skagen – var først så småt ved at blive opdaget.
I årtierne efter er fuglelivet, og vel nok især forårstrækket ved Korshage undersøgt og beskrevet i alle ender
og kanter, herunder er der af Rørvig Fuglestation udgivet årlige rapporter i snart 50 år fra 1973 - 2018.
Lokaliteten er formentlig en af de bedst undersøgte og dækkede lokaliteter i Danmark generelt. Alle
rapporterne kan du finde her på www.rfst.dk.

Forårstrækket:
Rørvig – Sjællands Skagen, er ikke kun et begreb i malerkredse og den gamle velkendte plakat hænger
såmænd mange steder den dag idag, og kan bl.a ses på Rørvig havn ved de små boder. Og der er noget om
snakken – ikke kun blandt malerne naturligvis, men ikke mindst – også hos fuglefolket. Den dag idag er der
den holdning hos mange folk og vel nok de lidt ældre 1968´ere, at Gilbjerg, Rørvig og Skagen, er lige gode
træksteder – det er kun et spørgsmål om vinden. Men vi må her i 2020 erkende, at hverken Gilbjerg eller
Rørvig kan, eller skal, konkurrere med Skagen, der er i en klasse for sig. Ikke mindst når det gælder sjældne
fugle. Dette skyldes bl.a ø-effekten, der er langt større ved Skagen og iøvrigt gældende for hele Jyllands
vestkyst i modsætning til Nordsjælland, der ”kun” har bette Kattegat som hav op til kysten. Det er derfor, at
der ses langt flere sjældne fugle fra Skagen til Mandø i forhold til f.eks Sjælland. Dette gælder både forår og
efterår.
Forudsætningerne for, at Korshage er et træksted i det hele taget, kan man få ved at kikke på et landkort.
Vestsjælland og især Odsherred ligger som ”en ruse”, der opsamler og fanger alle potentielle trækfugle, der
er på vej nordover – akkurat samme betingelser som for Skagens vedkommende. De fugle, der kommer
sydfra på deres videre færd mod ynglepladserne i Skandinavien og Sibirien, skal for en stor dels
vedkommende igennem Danmark, hvor de enten ryger op i Jylland, der jo er landfast med kontinental
Europa, eller også må forcere Østersøen og bælterne og videre op til Sjælland. De fugle, der kommer op til
Sydsjælland fordeles så alt efter vejrforholdene – er det vestlige vinde ryger hovedparten op mod Øresund og
videre til Hellebæk og Amager. Men ved østlige vinde bliver en stor del af fuglene ”fanget af rusen” i
Vestjælland og Odsherred. Da fuglene jo vil undgå at flyve over vand vil de fortsætte deres træk i forårets
nordlige og nordøstlige normaltrækretning, og dermed ende i Rørvig området. Er der samtidig dårlig
sigtbarhed, lidt diset eller tåget, vil de foretage et såkaldt ledelinietræk langs kystlinien, hvor alle fuglene så

koncentreres på arealerne nær eller bagved Korshage spidsen. Her vil mange foretage trækforsøg og vente
på, at de kan skimte Hundested og Spodsbjerg og efterfølgende smutte over.
Korshage er først og fremmest et godt forårstræksted, da mange fuglearter passerer forbi og fortsætter deres
træk ud over Isefjordsmundingen videre op langs Nordsjællands kyst med retning mod Sverige. Det store
trækplaster for mange, er naturligvis rovfugletrækket, der dog er meget lunefuldt og vejrafhængigt. Jeg vil
ikke her komme ind på trækket af alliker, duer, finker etc – det kan man læse om i rapporterne og er
velbeskrevet mange steder. I stedet kommer der et par resultater, lidt om potentialet de kommende år – og
lidt om, hvor man med fordel kan placere sig under de forskellige vejrforhold og hvor man kan finde de
rastende fugle.
Resultater:
En af vores faste forårsaktiviteter, er optælling af andefugle, der raster ved enten Korshage eller ved Kysten
udfor Sandflugtsplantagen, inden deres videre træk mod Nordskandinavien og Sibirien finder sted.
Sandflugtsplantagen ligger kun 5-10 min kørsel i bil fra Korshage. Isefjordsmundingen er et meget vigtigt
fouragerings- og rasteområde for havænder i Danmark, hvor op imod 30.000 Ederfugle og 10.000 Sortænder
regelmæssigt hen på senvinteren og det tidlige forår opholder sig. Her er det lykkedes os at finde flere
spændende andefugle gennem tiderne.
Strategi: Fuglene gennemgås nemmest under rolige vindforhold, helst havblik. Blandt dykænderne er det
lykkedes os lokalt at finde Stellersand, Kongeederfugl, Brilleand, Amerikansk Sortand og Sibirisk Fløjlsand.
Nu mangler vi blot Amerikansk Fløjlsand – en passende udfordring for de kommende år – også for de
potentielt besøgende gæster .
Kongeederfugl (Somateria spectabilis) * Isefjordsmundingen er formentlig et af de bedste steder i Danmark
for denne art. De fleste fugle er set ved Korshage, men der foreligger også fund fra Skansehage og udfor
Kysten ved Sandflugtsplantagen, som er de foretrukne optællings steder. På trods af, at man har gjort sig stor
umage med at pille gengagere fra hvert år, kan det ikke udelukkes at der alligevel gemmer sig en enkelt eller
to gengangere. Det hører også med, at Kikhavn / Spodsbjerg også uregelmæssigt ser denne art. Det kan være
de samme fugle, der den ene dag raster udfor Kikhavn og en anden dag udfor Korshage afhængigt af vejr- og
strømforhold og fourageringsmuligheder. Størst chance for at finde en Kongeederfugl hos os er, at stille sig
op med teleskop, have tålmodighed og gennemgå ænderne – fugl for fugl. I alt 78% af fuglene er set mellem
november og marts.
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Kongeederfugl, Korshage, den 4/12 2015 (Foto: Dennis Olsen). Find Holger!

Stellersand (Polysticta stelleri) * Efter førstefundet den 1/1 1981 er det lykkedes for os at registrere 11
fugle. Arten er efterhånden blevet rigtigt sjælden i Danmark, idag en SU art. Siden årtusinde skiftet har vi
kun to fund: 31/12 2000 1 hun / 1k og 29/3 2018 1 ad han.
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Stellersand – han i pragtdragt, Korshage den 29/3 2019. (Foto: Lars Andersen).

Sibirisk Fløjlsand (Melanitta stejnegeri) *. Vores hidtil sjældneste dykand blev fundet under netop en
andefugle tælling ved Kysten udfor Sandflugtsplantagen af JHC i begyndelsen af 2020 og blev et ret stort
tilløbsstykke. Det var kun 3. fund i Danmark og nr 2. for Sjælland. Ihærdighed, agtpågivenhed, tålmodighed
og omhyggelighed, er nødvendige egenskaber, hvis du vil finde en dyr and.

Sibirisk Fløjlsand, Kysten udfor Sandflugtsplantagen, den 2/3 2020.( Foto: Henning Larsen).

Det visuelle dagtræk af rovfugle har, som tidligere nævnt, været et meget stort interesseområde gennem alle
årene. Når folk kommer til Rørvig på endagsbesøg, er det som oftest for at opleve rovfugletrækket. I
perioden marts – maj vil man kunne opleve de fleste arter, som forekommer i Danmark – akkurat som på
Gilbjerg og Skagen – det er de samme arter vi ser - Fiskeørne, Blå Kærhøge, Rørhøge, Steppehøge etc. - alle
sammen vestpalæartiske trækfugle. Vindforholdene afgør, hvilken lokalitet der får nogle pæne tal. For en
lokal patriot, er der derfor ingen umiddelbar grund til at besøge hverken Gilbjerg eller Skagen for den sags
skyld, da det jo de samme fuglearter vi kikker efter, og som forekommer. Det har iøvrigt altid være min egen
holdning.
Strategi: Hvis man vil opleve rovfugletræk i Rørvig, er det vindforholdene der afgør, hvor man skal placere
sig. Ved frisk østen- og sydøstenvind er det Korshage i morgen- og formiddagstimerne, der er det bedste sted
at være, også fordi man får småfugletrækket med her. Korshage har altid første prioritet, da der her er set
flere sjældne fugle gennem tiderne, bl.a Sort Stork, Stylteløber, Hvidskægget Terne, Alpesejler,
Citronvipstjert, Korttået Lærke, Rosenstær mfl.. Man kan eventuelt placere sig 1-200 m syd for selve
Korshagespidsen og stå i læ af gyvel, enebær og tornblad.
Op af dagen, kan man bliver på Korshage, især ved vedvarende frisk sydøstenvind. Eller alternativt placere
sig på ”bakken” ved Nørrevang (moræneknold tæt på Danmarks Midtpunkt), der kun ligger 5-10 min i bil fra
Korshage. Her kan man sætte bilen og sætte sig tilrette i stolen. På Nørrevang er der fremragende
oversigtsforhold – man kan se Halsnæs bag sig, mod nord kan Hesselø skimtes ved god sigtbarhed. Ved
kraftig vind er det klogt at kikke mod sydøst (mod Jægerspris), da mange rovfugle foretager et
kompenserende modvindstræk når de når frem til Nørrevang. Fuglene går mod sydøst og øst og dermed op
mod vinden, hvorved ikke alle fugle når ud til Korshage spidsen, eller ikke ses der i det bedste lys. Derfor er
Nørrevang bedre, da man ofte har rovfuglene i relativt længere tid, oftere tættere på – og man når at få styr
på flere dragtdetaljer. På Nørrevang er der set mange dyre fuglearter gennem tiderne, bl.a Lille Skrigeørn,
Jagtfalk, Ådselgrib, Sortvinget Braksvale, Biæder og rastende Ellekrage.
Hvis vindforholdene ændrer sig mod en sydlig, eller værre, sydvestlig vind, bør man flytte obsposten til et
andet sted. Det bedste bud er her, at flytte obspladsen til Brentebjerg ved Nakke Nord, lige nord for Nakke
by. Områdets største moræneknold, hvor oversigtsforholdene er fremragende. Man kan kikke langt mod syd
og sydvest ned i Odsherred og Hornsherred med Jægerspris kan skimtes mod øst.
Steppehøg (Circus macrourus)* er et eksempel på en rovfugleart, der er gået betragteligt frem, ikke kun
lokalt, men i hele landet. Nedenfor viser tendenslinien udviklingen i vores område. Steppehøgen er dog
fortsat en ønskeart for de fleste hvert forår, selvom den ikke har samme hit-status som tidligere.
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Steppehøg, Nørrevang, den 19/4 2012 (Foto: Dennis Olsen).

Som på ethvert andet træksted, er der gode dage og onde dage. Gode dage, hvor Fiskeørnene eller
Lærkefalkene kommer som perler på en snor, og onde dage, hvor man kikker på et tomt himmelrum – venter
og spilder tiden – og spørgsmålene står i kø: Hvorfor kommer der ingen fugle, er det diset eller tåget over
Østersøen så fuglene ikke kan smutte over?, er vinden for kraftig så det hele ryger til Skagen?, ér
Fiskeørnene gået?. Fuglefolket ér generelt meget svære at gøre tilfredse, måske netop fordi vi alle har prøvet
og har oplevet dét, at alt går op i en højere enhed. Så kan det være meget svært med alle de onde dage. Hvis
det vedbliver for mange dage i træk, kan folk næsten blive ”psykisk nedbrudt” – og ligesom skråperne være
”nede i en bølgedal” – men, skråperne kommer jo frem og oppe igen . Og så er der høj kikkertføring, hvis
alt flasker sig – og det hele bliver overdådigt.

Hvad så? – skal man flytte obspladsen til et andet sted, eller alternativt kikke efter nogle af de attraktive
småfugle og kratluske. Her er der gode muligheder. Kratlusk er nok en af de mest benyttede aktiviteter i
Rørvig. Korshage arealerne er det altid klogt at skimme først – i de tre hestefolde – fold 1, 2 og 3, er der ofte
bid, enten en Vendehals, Ringdrosler eller andet guf. Tidligere var der stensikkert en Hortulan eller flere,
hvis man gik lyngheden og krattene ud til Isefjordsmundingen igennem. I 1970-1980´erne havde Rørvig en
hel del ”parade-arter”, som folk kom langvejs fra hvert forår for at opleve – desværre har mange af disse
attraktive arter det rigtigt dårligt, heriblandt Markpiber, Hortulan, Blåhals med flere. Jeg kommer her med et
eksempler på en art, der næsten er væk her i 2020:
Hortulan (Emberiza hortulana). Hortulanen har altid været et fast og årligt indslag under forårstrækket på
Korshage. Hvis man ville se arten, skulle man blot være på morgenobs i begyndelsen af maj med noget
østenvind, og så var der ret sikkert mindst 1 Hortulan i bogen – mange blev opdaget på deres karakteristiske
kald ”plyt” når de kom ind over hovederne på observatørerne – andre sad og sang i egetræerne. Men ikke
alting er, som det var en gang. Hortulanen er blevet meget sjælden og den dramatiske nedgang illustreres i
figuren nedenfor, hvor tendenslinien dokumenterer den forfærdelige nedtur for denne smukke og attraktive
maj-art. Arten har været årlig i Rørvig i mands minde med op til over 50 fugle på det bedste forår. Men
tiderne har ændret sig – Hortulan blev slet ikke set i 2015, 2018 og 2020 lokalt. En reel katastrofe for en af
vores tidligere paradearter. Det store sammenbrud er sket indenfor de seneste 20 år. Se blot her:
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Hortulaner, grusvejen ved Dybesø, Rørvig, den 8/5 2017. (Foto: Dennis Olsen).

Det er formentlig stadigvæk muligt at finde en Hortulan i Rørvig, men det kræver tålmodighed, daglig
aktivitet og mange timer i felten – og held. De bedste steder at lede efter denne art, er langs Flyndersø,
Korshage arealerne, grusvejene omkring Dybesø og Myntestien ved Langesømosen.
Strategi: Dage med sydøstenvind primo maj – kratlusk efter morgenobsen. Et af de bedste steder at kratluske
i Rørvig, er omkring Flyndersø der ligger mellem Korshage og Dybesø. Området ligger lige ud til Kattegat
og suger dermed ofte mange gode arter til sig. Man kan enten gå langs kystlinien og tjekke hybenkrat,
tangopskyl og tilstøende fugtige enge. Man kan gå direkte fra Korshage spidsen og fortsætte helt ud til
Dybesø nordkyst. Man bør tjekke de tilstødende haver, hegn og grusveje mellem Dybesø og havet. Desuden
kan man gå retur ad asfaltvejen og tjekke pilekrat, rørskov og krat – glem ikke grusvejene Markskellet,
Soldalen og Havstokken. Denne runde foretages dagligt af de lokale folk – både forår og efterår, da området
er et af de giftigste på Sjælland. Om foråret er det lykkedes os at finde bl.a Citronvipstjerter, Rosenbrystet
Tornskade, Rosenstære m.v. og i efterårsmånederne har der været endnu bedre med bl.a Vandsanger, 3
Brune Løvsangere, 2 Ørkenstenpikkere og mange flere. Sæt bilen på den offentlige p-plads.
Et andet godt sted at kratluske, er arealerne bag Flyndersø og Korshage, herunder den del af Nørrevang, der
består af gode hegn, haver, krat og landbrugsarealer. Hegnene ved Nørrevang er gode for Ringdrosler, som
faktisk er karakterfugl i slutningen af april.

Ringdrossel, 11/4 2015 (Foto: Dennis Olsen).

Korshage spidsen og Isefjordsmundingen med Halsnæs i baggrunden. Forrest i billedet ses hele Flyndersø strækningen
ud mod Kattegat. Nørrevang ses inde bag den gule sennepsmark.

Rosenstær, Flyndersø engen den 7/6 2020 (Foto: Dennis Olsen).

Hærfugl (Upupa epops). Et af de bedre steder at lede efter Hærfugl på Sjælland, er Rørvighalvøen. Men
også Gilbjerg har en del fund. Arten ses dog reelt spredt over hele Sjælland med nogle få fugle hvert år. De
bedste betingelser skal være opfyldt. Det vil sige varmefremstød fra omkring medio april og en måned frem,
lune vinde fra sydøst er bedst. Så er der en reel mulighed for at finde ”en forlænger”, hermed menes en fugl,
der er kommet for langt mod nordvest i forhold til artens normaltrækretning. Det gælder eksempelvis
Hærfugl, men kunne også gælde flere andre arter.
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Første figur viser, at på trods af at mange såkaldte ”sydøstenvindsarter” er gået tilbage de sidste 25 år, så
gælder det ikke i samme grad Hærfugl, hvis man ellers kan konkludere noget på 20 fugle over 50 år.
Tendenslinien viser ikke nogen udsving. Næste figur dokumentere, at de fleste Hærfugle er set i april og maj
måned, hvilket forekomstmønster gælder for hele landet.

Hvis vinden driller og er i vest om foråret, kan man jo altid havobse lidt (Foto: John Riland).

Hovvig
Hvis vind- og vejrforhold ændrer sig, er der stadigvæk gode muligheder for at se på fugle i området. Kun ca
10 min kørsel i bil fra Korshage ligger Hovvig fuglereservat, der generelt er en af Vestsjællands bedre rast
lokaliteter. Tilmed passerer mange trækfugle ind over området om foråret.
Geopark Odsherred dækker hele Odsherred kommunes areal. UNESCO-geopark tager udgangspunkt i et
landskab med en unik geologisk arv – det enestående, karakteristiske og bevaringsværdige morænelandskab.
Odsherreds storladne oldtidslandskab, der blev dannet efter den seneste istid, har ikke altid været fyldt med
gode fuglelokaliteter. I de senere år er der dukket mange fine steder op i nærheden – tænk blot på Nygårds
Sø, Enge, moser og søer ved Marup, Vipperød, Kelstrup enge og Sidinge fjord for at nævne et par stykker.
Men Hovvig mellem Rørvig og Nykøbing Sjælland – har ligget der i mange år, er beliggende på
Rørvighalvøen, og er reelt et fejlslagent projekt fra dengang følgende slogan blev udbredt ”Hvad udad tabes,
skal indad vindes” - et levn fra 1864. Hovvig var egentlig tiltænkt som landbrugsareal, men naturen ville det
anderledes. Under en julestorm for mange, mange år siden blev området oversvømmet og det udviklede sig
til et fantastisk rekreativt område. Hele området er idag fredet som EU-fuglebeskyttelsesområde og ejes af
Staten, og udvides iøvrigt løbende med nye køb af randområder, herunder Slettemose. Hovvig er det område
i Danmark, der har den mest varierede fuglefauna og huser flest forskellige fuglearter (dokumenteret første
gang i Atlas 1971-1974). Der er to fugletårne og p-plads, hvor man kan stille sin bil.
Strategi: Hvis man har fulgt trækket dagen igennem på Korshage og Nørrevang, og vindforholdene har
ændret sig i løbet af dagen, er det klogt at skifte position og tage til Hovvig. Trækfugle, der er ”oppe i rusen”
vil fortsætte mod nord, men da der jo ikke længere er nogen vindafdrift, der kan føre fuglene til Korshage,
vil en del fortsat kunne nappes omkring Hovvig og Nakke Nord. Gennem tiderne er der set flere gode ting på
denne måde, f.eks Stor Skrigeørn, Lille Skrigeørn, Sort Stork med flere, der er bøjet af efter vinden er gået i
sydlig og sydvestlig retning efter perioder med sydøstenvind. Også mange spændende rastende fugle er set
under forårstrækket, heriblandt Amerikansk Krikand, Stylteløber, Damklire m.fl..Du kan læse mere om
Hovvig her: (https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/hov-vig/sevaerdigheder).

Hovvig set fra Sydtårnet

Aktiviteterne fortsætter dagligt i Rørvig og der kommer hele tiden nye arter til området. I de senere år er det
lykkedes os at finde f.eks Amerikansk Sortand, Brilleand, Nonnestenpikker, Sortbrynet Albatros, Sortstrubet
Drossel, Dværgværling, Ådselgrib, Iberisk Gransanger og senest her i 2020 Sibirisk Fløjlsand og Pileværling
(sidstnævnte er dog ikke godkendt af SU endnu, men fotos er fremsendt). Frem til 2018 er der officielt set
321 arter på Rørvighalvøen.

Potentialet
Som på mange andre træklokaliteter, er der altid et potentiale at gå efter. Altså arter, som man med rimelig
forventning har mulighed for at finde over en årrække og som samtidigt er nye for lokaliteten. I Rørvig har vi
to ret store ”huller”, eller mangler om man vil på artslisten – Rødhalset Gås og Fuglekongesanger. Begge er
taget af SU listen for 20-30 år siden. Nu troede vi lige, at det blev nemmere. Men ak og ve, idag er de blevet
traumer.
Strategi: Det gælder som oftest om, at vælge de rette vejrforhold, det rigtige sted og de rigtige dage –
simpelthen for at optimere muligheden, målrettet focus, og naturligvis opdateret viden om, hvad der sker lige
nu i Nordeuropa. Hvad er i bevægelse.
Når vi taler om forårstrækket, er der et par oplagte arter at lede efter på Rørvighalvøen.
Rødhalset Gås (Branta ruficollis): Arten behøver ingen særlig præsentation, da vi har talt og skrevet om den
flere gange tidligere i andre artikler og sammenhænge. Arten ses idag årligt i Danmark og der er en tendens
til hyppigere forekomst på øerne. Hver gang vi tæller gæs, skal der tjekkes for Rødhalset Gås. I Sverige
passerede man 200 Rødhalsede ved årtusindeskiftet.
Strategi: Tjek løbende alle flokke af især Bramgæs, der passerer under forårstrækket grundigt.
Blå Glente (Elanus caeruleus): For ikke så mange år siden var denne art slet ikke set i Skandinavien, men
efter førstefundet i 1998 i Skagen, er arten konstateret i stigende hyppighed i både Danmark og Sverige. Idag
er der set 18 Blå Glenter i Danmark (SU 2019).
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Strategi: Bestandsfremgang i Spanien, Portugal og Frankrig gør, at det er en realistisk mulighed at nappe
denne art på et forårstræksted. På alle trækdage med gode vindforhold, skal der kikkes efter denne art. Den
skal såmænd nok komme indenfor de kommende år. Den må være en af de næste nye Rørvig-arter.

Alpejernspurv (Prunella collaris): Denne art har vi bestemt mulighed for at finde. Populationerne i
Tatra bjergene, Karpaterne og Bøhmen ankommer til ynglelokaliterne i april / maj måned og næsten
hvert år, forekommer der fugle på forlænget træk i forårets nordlige normaltrækretning – de
såkaldte ”forlængere”, der ryger for langt helt op til Finland, Sverige og Danmark.

Ved at kikke nærmere på alle de fund, der foreligger i Danmark, kan man målrette indsatsen.
Yderdatoer er 10/4 Christiansø og 11/5 Blåvandshuk. Der er en ”skævert” 21/6, som er udenfor
nummer. I Sverige har de 11 Alpejernspurve frem til 2003 – i 2016 var der et influx med 3 fugle på
en og sammen lokalitet – Stenshuvud, Skåne, og Sverige har nu 19 fund til og med 2016 (SU 2017 ikke opdateret med fund 2017-2019). På Sjælland kan anføres, at Gilbjerg har to fugle og
Spodsbjerg ligeledes to fugle. Men Rørvig - har nul. Det er en fejl! Når Gilbjerg og Spodsbjerg har
arten på listen, så skal vi bare ud og finde den art! Den skal findes! Besøgende gæster må skam også
gerne være med til at finde en Alpejern!

Strategi: Der skal dagligt ledes efter denne art fra ca 10/4 og frem til ca 15/5 på strækningen
Korshage klitterne, buskads mv omkring p-pladsen, hele nordlige kyststrækning ud mod Kattegat
og frem til Dybesø nordkyst. Husk at tjekke tagrygge, skorstene og tagrender på sommerhusene
samt stensætninger og ”bølgebrydere” når man går forbi. Hvem finder den først?
Der kunne nævnes mange arter, der er mulighed for at finde lokalt. Nuvel, man lad det være nok
med det i denne omgang.
Vel mødt i Rørvig – under den næste påskeøsten . Husk varm påklædning.
Erik Vikkelsø Rasmussen, Nykøbing Sjælland.

