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Tørke og kulde har skadet 
ynglefuglene

2010 var endnu en meget tør yng-
lesæson på Tipperne – den fjerde i 
træk – hvor der faldt lidt under 60 % 
af den normale nedbør for perioden 
marts-juni. Jorden var dog frosset det 
meste af marts, og det forsinkede 
udtørringen af engene. De fl este 
engfugle var usædvanligt længe om 
at komme i gang med at yngle, og 
for fl ere arter lå mediandatoen for 
æglægningen en til to uger senere 
end normalt. Antallet af ynglende 

vadefugle gik tilbage hos de fl este arter. 
Størst var tilbagegangen hos rødben, hvor 
der i 2010 kun fandtes 73 par, hvilket er 43 % 
af antallet af ynglepar i 2009. De få rødben 
havde dog en ynglesucces over gennemsnit-
tet, og rødben var den art på Tipperne, der 
havde den højeste klækningssucces i 2010. 
Det skyldes især, at de rødben, der startede 
tidligt med æglægning i starten af maj, 
næsten alle havde klækningssucces. Senere 
på sæsonen blev en lige så høj andel af 
æggene i rederne ædt af rovdyr og rovfugle, 
som det var tilfældet hos de øvrige engfugle.

Færre store kobbersnepper

Antal ynglepar af stor kobbersneppe bliver 
optalt ved to gennemgange af engene. På 
den første optælling, som fandt sted i de 
sidste dage af april og første dage af maj, 
så det ud til, at antallet var gået voldsomt 
tilbage, da der kun blev optalt under 50 par. 
Igennem første halvdel af maj etablerede 
der sig dog yderligere 20 par, så tilbagegan-
gen fra 2009 blev noget mindre: fra 72 til 67 
par.

Ole Thorup og Karsten Laursen

Tipperne er et af de vigtigste områder for 
engfugle i Europa. Der har været systemati-
ske optællinger af de fl este engfugle siden 
1928, og det betyder, at materialet fra Tip-
perne udgør en af verdens længste tidsserier 
for ynglefugle. Siden 1985 er engfuglenes 
redesucces også overvåget systematisk, og 
der er supplerende data for ungernes over-
levelse fra 1998. Disse datasæt er ligeledes 
helt unikke i international sammenhæng.  

Ynglefuglene på Tipperne 
2010

http://www.dmu.dk/Om_DMU/Afdelinger_organisation/Vildtbiologi_Biodiversitet/VIBINYT/Tipperne_Dec2010.pdf
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1975-1985 1986-1994 1995-2000 2001-2006 2007-2009 2010

Knarand - par 2 4 2 1 1 2

Gråand - par 30 46 51 52 69 57

Atlingand - par 5 7 4 3 2 0-1

Spidsand - par 17 19 9 1 1 2

Skeand - par 16 32 10 5 2 6

Rørhøg - par 1 2 3 2 1 2

Strandskade - par 9 19 16 10 9 8

Klyde - par 248 359 115 78 63 45

Vibe - par 115 198 137 125 122 100

Engryle - par 17 124 98 59 28 22

Brushane - ynglehunner 96 292 118 53 32 32

Brushane - dansehanner 57 78 37 23 18 10

Dobbeltbekkasin - par 16 15 4 6 3 2

Stor kobbersneppe - par 80 162 129 84 72 67

Stor regnspove - par 0 0 0 3 5 3

Rødben - par 101 548 621 342 173 74

Hættemåge - par 164 322 4 7 0 1

Stormmåge - par 5 4 3 2 1 0

Havterne - par 50 95 28 17 8 4

Landsvale - par 9 5 5 5 8 10

Gul vipstjert - par 53 91 47 33 40 54-55

Tabel 1. Antal ynglepar på Tipperne i 2010. I de øvrige kolonner vises årlige gennemsnit for de angivne 
perioder. Listen omfatter alle arter som optælles årligt.

Atlingand. 
Foto: Ole Amstrup.
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Prædationstrykket på redernes æg var 
meget højt, især i omlægskuld sidst i maj 
og i juni, og i gennemsnit klækkede kun ca. 
14 % af rederne. Redeoverlevelsen var dog 
væsentligt højere tidligt på sæsonen, og 33 
% af de kortlagte par blev efterfølgende set 
med unger.

Lille fremgang hos engryle

På trods af de dårlige fugtighedsforhold på 
engene i 2010 gik antallet af ynglende en-
gryler frem fra 20 til 22 par fra 2009 til 2010. 
To gange tidligere steg antallet af yngle-
par på Tipperne markant, først i slutningen 
af 1970’erne og igen i anden halvdel af 
1980’erne. Siden antallet toppede i starten af 
1990’erne med over 100 par, er det med få 
undtagelser gået tilbage hvert år og nærmer 

sig efterhånden niveauet fra før 1980. Siden 
1999 er bestanden kun én gang gået frem, 
nemlig da den steg fra 66-68 til 69-70 par fra 
2001 til 2002.

I 2010 ynglede to af parrene tæt på en 
fenne i kystbræmmen på det nordlige Tip-
perne, hvor der de senere år har været tidlig 
kreaturgræsning for at få kystzonen åbnet, så 
den kan bruges af vadefuglene. I denne del 
af Tipperne er det nogle år siden, engrylen 
ynglede sidst. Men desværre blev en stor an-
del af engrylernes reder præderet i år. Af de 
22 kortlagte par blev ni (41%) på et senere 
tidspunkt fundet med unger.

Succes med genskabelse af yngle-
område for brushane

I forrige århundrede var der ofte høslæt og 
eftergræsning på Tipperne. Da behovet for 
græs faldt i slutningen af 1950’erne, blev der 
ikke længere slået hø og græsset på den 
nordvestlige del af Tipperne, Store Tipper og 
Lille Tipper. Desuden blev områderne udlagt 
som kontrolområde i midten af 1970’erne, 
hvilket vil sige, at den naturlige opvækst af 
bl. a. pilebuske fi k lov til at passe sig selv.

Før 1960 var Store Tipper og Lille Tipper 
vigtige yngleområder for brushane, men 
efter området groede til, kunne det ikke læn-
gere udnyttes af engfugle. Da der fra midt 
i 1990’erne blev lukket mere havvand ind i 
Ringkøbing Fjord, blev ca. 40 % af Tippernes 
enge for salte for ynglende brushøns. For at 

forsøge at kompensere for dette tab af yng-
leområde blev det i 2005 besluttet at gen-
indføre græsning og slåning på Store Tipper 
og Lille Tipper, og dette område har siden 
gradvist fået mere og mere engpræg. I 2010 
vendte brushanen tilbage som ynglefugl i 
området, og der blev fundet tre ynglende 
hunner, hvoraf to senere blev registreret som 
ungefamilier.

Selv om tre ynglehunner ikke er noget stort 
tal, er der dog så få ynglende brushøns 
tilbage i Danmark, at Store Tipper og Lille 
Tipper nu er betydningsfulde for den danske 
bestand. Tre hunner er mere end 5 % af den 
danske total.

Ingen unger og få kolonifugle
 
Der var meget prædation i 2010, og fl ere 
forskellige prædatorer sås hyppigt jage efter 
både voksne ynglefugle og fugleæg. Det 
var især krage, rørhøg og ræv, men mellem 
24. april og 17. maj var der også en stor van-
drefalk af nordlig type, der regelmæssigt sås 
jage efter bl.a. klyde og stor kobbersneppe.

Arterne med store æg eller synlige reder, 
som fx de kolonirugende fugle, havde ingen 
ynglesucces på Tipperne i 2010. Klyde, 
strandskade, stor regnspove og havterne 
udklækkede ikke en eneste unge. Det høje 
prædationstryk betød også, at kun få par af 
arter som klyde og havterne etablerede sig 
og forsøgte at yngle, og årets fi re par hav-
terner og 46 par klyder er blandt de laveste 
antal de seneste 35 år. 

Sydlig blåhals ny ynglefugl 
på Tipperne

Der yngler årligt 31 fuglearter på Tipperne, 
mens yderligere 22 arter yngler uregelmæs-
sigt. Herudover har der siden 1928, tilfældigt 
ynglet 24 arter. I 2010 kom der en ny art til 
listen, da en han af sydlig blåhals blev set i et 
rørskovsområde den 20. juli. Fuglen viste ty-
delige tegn på yngleadfærd (ungeuro). Kun 
én gang tidligere har der været mistanke 
om, at sydlig blåhals kunne have ynglet på 
Tipperne; i 1981 blev et par set i maj, og der 
blev desuden set en sen fugl i oktober i de 
østlige rørskove.

Sydlig blåhals har de sidste 20 år bredt sig fra 
syd op langs den jyske vestkyst, hvor nogle 
hundrede par yngler i våd rørskov og i nær-
heden af vandfyldte grøfter i både dyrkede 
og udyrkede arealer. 

1986-1994 1995-2000 2001-2006 2007-2009 2010

Strandskade 34 88 99 - -

Vibe 44 77 75 54 75

Engryle 46 69 54 57 66

Brushane 40 87 85 54 80

Stor kobbersneppe 41 87 75 69 86

Rødben 33 85 78 79 63

1998-2000 2001-2004 2005-2008 2009 2010

Strandskade 1 0 0 1 0

Vibe 26 39 53 54 33

Engryle 26 18 12 10 9

Brushane 9 16 13 12 11

Stor kobbersneppe 29 21 19 30 22

Stor regnspove 0 0 1 1 0

Rødben 78 59 52 49 21

Klyde 0,16 0,16 0,27 0,25 0,00

Tabel 3. Antal registrerede familier med unger (klyde: max. antal unger pr. ynglepar) i 1998-2010, 
 perioden hvor dette er undersøgt.

Tabel 2. Andel af reder (%) af undersøgte vadefugle, hvor æggene blev ædt af andre fugle eller rovpatte-
dyr. Beregnet ud fra kontrollerede reders gennemsnitlige daglige overlevelse i 1986-2010, perioden hvor 
dette er undersøgt.   - : for få data til beregning.

Stor kobbersneppe.
Foto: Ole Amstrup.


