Trækfugle

Nordstrand

Særlig kendt er rovfugletrækket over Skagen hvert forår.
Fra Afrika og hele det sydlige Europa kommer rovfuglene
til ynglelokaliteterne i Nordskandinavien. De trækker helst
over land, følger kystlinjerne, og ender i Skagen, hvor
Skagen Odde virker som en flaskehals. Her venter de på
opdrift og den rigtige vind til turen over havet. Flere hundrede rovfugle kan samle sig i store ”skruer”, mens de
langsomt arbejder sig højere og højere op. Mange rovfugle kan opleves ved Skagen, som regnes for Nordeuropas bedste lokalitet for rovfugletræk om foråret.
Der er mange andre arter af landfugle, der også trækker
over Skagen i betydeligt antal, f.eks. kragefugle, duer,
drosler og finker, men også mange havfugle.
Igen om efteråret er der stor aktivitet omkring Skagen nu skal fuglene syd på. Fra august kan man specielt opleve de mange havfugle. Det er muligt at se fuglene tæt
ved land, når kraftig vind presser dem ind i Kattegat, og
når de igen flyver tilbage til spisepladserne i Nordsøen.
Du kan være heldig at se rider, kjover, terner, suler,
mallemukker og alkefugle.

Danmarks nordligste punkt. Her er gode iagttagelsesmuligheder hele året, men Nordstrand er særlig velegnet om
foråret, en dag med østlig vind. Her kan iagttages både
lommer og mange andre havfugle samt rovfugle og småfugle. Det er specielt i de tidlige morgentimer, at aktiviteten
er størst.

Store Klit
Er på dage med sydøstlige vinde velegnet til observationer
af rovfugle. Dage med lunt vejr er bedst. Hedelærke høres
ofte synge i området.

Flagbakken

Over 100 forskellige fuglearter yngler omkring Skagen.
Den særprægede natur med hede, klitlandskab, moser
og Skagen Klitplantage gør, at der udover en række
almindelige danske fugle også yngler sjældne arter som
f.eks. Trane, Rørdrum, Rødrygget Tornskade, Hedelærke,
Karmindompap og Natravn.

Når vinden er i vest eller nord, trækker mange rovfugle over
Damsted Klit.

Mere om fugle
Vil du vide mere om fugle og natur i Skagen se:
www.skovognatur.dk/lokalt/vendsyssel
www.birdsontop.dk

Observationspunkter
Der er mange gode steder at opleve fugle ved Skagen.
Her er præsenteret 5 lokaliteter, hvor der alt efter årstid
og vejrforhold vil være gode muligheder for spændende
observationer.

Grenen
Fra toppen af de yderste klitter kan du hele året observere fugle. Måger og vadefugle ses ofte rastende på
stranden. Suler styrtdykker efter fisk tæt på kysten store
dele af året. I krattene raster mange småfugle. Særlig
kendt er Ellekrattet, Danmarks nordligste løvskov. Her
kan man opleve mange forskellige almindelige småfugle,
men også sjældne fugle ses ofte, f.eks. Pirol, Lille Flagspætte og Lille Fluesnapper. I rørskoven vest for Ellekrattet kan du finde vand- og sumpfugle, bl.a. Skægmejse.
Flest fugle oplever man i de tidlige morgentimer. Gå på
stierne og vis hensyn til net opsat i forbindelse med ringmærkning.

Information
Hunde skal være i snor.
Pas godt på klitterne – de er fredet. Du må ikke køre,
ride, cykle, grave, tænde bål eller campere i klitterne.
Tag venligst dit affald med dig.
Ud i Naturen. Oplysninger om ophold og aktiviteter i
naturen kan ses på www.skovognatur.dk.
Yderligere oplysninger: Skov- og Naturstyrelsen,
Vendsyssel, tlf. 98 44 19 11, e-mail: vendsyssel@sns.dk
www.skovognatur.dk/lokalt/vendsyssel.
Se også: Vandretursfolderen Skagen Klitplantage,
Byfogedskoven og Spirbakke Mile.
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Det højeste sted i Skagen. Her kan du se rovfugle på dage
med nordenvind eller svag vind fra andre retninger.
Fin lokalitet til at vurdere hvor fuglene trækker og at se
ynglefugle fra Skagen Klitplantage og Hulsig Hede bl.a.
Ravn og Trane. På Flagbakken finder du et informationsskilt
om fugle.
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Skagen Odde er en af Danmarks mest populære
fuglelokaliteter. Oddens unikke natur og beliggenhed
gør, at man hele året kan se mange fugle, ofte
sjældenheder. Muligheden for at se de forskellige
fugle afhænger af årstid, vejr, vind, udkigspunkt og
en god kikkert.

