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Arktiske vadefugle

Tipper-reservatet i Ringkøbing Fjord er en af 
landets vigtige rastepladser for vadefugle 
uden for Vadehavet. Det samme gælder for 
Klægbanken, selvom det er mindre kendt. 
Vadefugle, og især de arktiske vadefugle, 
har brug for store, åbne vadefl ader til føde-
søgning, og det sørger vinden for i den lav-
vandede fjord. På Tipperne opstår der især 
gode vadefl ader ved sydlige vinde, mens 
østlige vinde skaber store vadefl ader ved 
Klægbanken. 

De tal, der præsenteres her, er maksimum-
antal for forår og efterår, og selvom tælle-
intensiteten i de seneste 10 år er faldet fra 
6 til 2-3 tællinger om måneden, må tallene 
anses for at være repræsentative i denne 
del af året. Tællefrekvensen i vinterperioden 
(december-februar) er faldet mere, og i den 
periode er tallene mere usikre. På Klægban-
ken blev der talt to gange om måneden i 
perioden august-november. 

Strandhjejle og sandløber sætter 
nye rekorder
 
Maksimumantallet for strandhjejler om foråret 
på Tipperne er steget markant i de seneste 
10 år (Figur 1). Hovedparten af de rastende 
fugle ses midt i maj, og i 2009 blev der sat ny 
rekord med 293 fugle, hvilket er et stort antal 
uden for Vadehavet. Om efteråret forekom-
mer arten i to bølger, én i august med gamle 
fugle og én i september-november med de 
unge fugle. I 2009 blev der talt 122 fugle i 
august og 66 i september-november.

Forekomsten af stor præstekrave er af-
hængig af, om der er store vadefl ader til 
fødesøgning i Tippesande. Da størrelsen 
af vadefl ader kan skifte meget fra år til år, 
varierer antallene også, og det kan derfor 
være vanskeligt at se, om der er nogen 
tendens. Men generelt har der været lidt fl ere 
fugle om foråret de seneste 10 år i forhold 
til perioden 1974-1999 (se Figur 1). Normalt 
kulminerer antallet om foråret i sidste halvdel 
af maj, og om efteråret kulminerer antallet i 
august. I 2009 blev der talt 366 fugle i maj og 
206 i august.
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De rastende trækfugle optælles hvert 
år på Tipperne som led i den nationale 
overvågning af de tusindvis af fugle 
som forår og efterår passerer Danmark 
på deres træk mellem yngleplader og 
overvintringsområder. Tipperne er i den 
forbindelse enestående, da overvåg-
ningen hér antagelig kan fremvise den 
længste tidsserie i Europa. Tællingerne 
blev påbegyndt i 1928 og er siden 
gennemført næsten hvert år. I dette 
nyhedsbrev fokuseres på de arktiske 
vadefugle i perioden efter 1974. Des-
uden gives nogle aktuelle tal fra 2009 
for de mest bemærkelsesværdige 
observationer.

Rastefugle på Tipperne og
ved Klægbanken, 2009

http://www.dmu.dk/Om_DMU/Afdelinger_organisation/Vildtbiologi_Biodiversitet/VIBINYT/Rastefugle_Jun2010.pdf
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Dværgryle. 
Foto: Peter Nielsen.

Figur 1. De maksimale antal for strandhjejle og 
stor præstekrave observeret på Tipperne, forår 
1974-2009.
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For sandløber, der er en mere fåtallig træk-
gæst, blev der også set et stigende antal om 
foråret. Således blev der i 2009 set det hidtil 
største antal, nemlig 181 fugle, hvorimod der 
om efteråret kun blev set op til 10 fugle.

Det er dog ikke alle arktiske vadefugle, som 
stiger i antal. For islandsk ryle var maksimu-
mantallet i 2009 kun 35 fugle, det laveste 
antal siden 1999. Efterårsmaksimum blev 
optalt til 299 fugle, hvilket er blandt de høje-
ste siden 1999. Tipperne er ikke blandt artens 
kerneområder og er marginal for arten i 
forhold til Vadehavet, hvor der kan ses fl okke 
på op til 50.000 fugle.

Antallet af dværgryler og krumnæbbede 
ryler topper ofte i de samme år, hvilket 
formentlig skyldes en kombination af god 
ynglesucces og østlige vinde under træk-
ket i august, der presser fuglene mod vest 
og dermed til Danmark (Figur 2). Antallet af 
dværgryler på efterårstræk på Tipperne er 
normalt beskedent, de fl este år under 100 
fugle. I 2009 nåede maksimumantallet for 
dværgryle op på 15 fugle, hvilket er lavt i for-
hold til tidligere år. Derimod blev der set fl ere 
krumnæbbede ryler, hvor de gamle fugle 
toppede med 117 fugle i juli og ungfuglene 
med 31 i august. 

Antallet af almindelige ryler er også meget 
afhængig af vandstanden i fjorden. Maksi-
mum for foråret var 5.119 fugle i maj, mens 
maksimum for efteråret var 7.820 i novem-
ber. På Klægbanken blev det største antal 
registreret i oktober (1.860 fugle). Disse antal 
ligger på niveau med tidligere år, men det 
fremgår dog, at antallene var større i midten 
af 1990’erne (Figur 3). 

Rekord for lille kobbersneppe

I årene 1974-1985 forekom lille kobber-
sneppe i store antal under trækket om foråret 
(maj), med op mod 3.500 fugle (Figur 4). I de 
efterfølgende år var antallene lave frem til 
2001, hvorefter de steg igen, og i 2009 blev 
maksimumsantallet 1.070 fugle. 

Om efteråret forekommer arten i to perioder 
med gamle fugle i juli-august og ungfugle i 
september-november (Figur 5). 2009 blev et 
rekordår for antallet af unge fugle, hvor der 
blev talt 603 i september. Antallet af gamle 
fugle blev 252 individer, hvilket er over gen-
nemsnittet for tidligere år. 

Figur 2. Det maksimale antal for dværgryle og krumnæbbet ryle observeret i juli-oktober på Tipperne, 
1974-2009. 
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Figur 3. Det maksimale antal for almindelig ryle observeret forår og efterår på Tipperne, 1974-2009..
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Figur 4. Det maksimale antal for lille kobbersneppe observeret om foråret på Tipperne, 1974-2009..
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Figur 5. Det maksimale antal for lille kobbersneppe observeret på Tipperne i juli-august (overvejende 
adulte fugle) og september-november (overvejende juvenile fugle).
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Lille kobbersneppe. 
Foto: Mogens Bak.
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Øvrige arter, fl ere med rekord-antal

For andet år i træk var der mange sangsva-
ner på reservatet. I december blev der talt 
382 fugle, som dels rastede og dels søgte 
føde. Der var også et stort antal knopsvaner 
ved Klægbanken og på Tipperne med hhv. 
1.293 fugle i august og 641 fugle i oktober 
(Tabel 1 og 2). Skestork bliver mere alminde-
lig i Vestjylland, og arten blev registreret på i 
alt 32 dage i perioden 28. marts-8. septem-
ber med op til 17 fugle på en enkelt dag i 
maj. På Klægbanken blev der talt 33 fugle 
ved én optælling. 

På både Tipperne og Klægbanken blev et 
stort antal af kortnæbbede gæs registreret. 
Således blev der i november talt 5.300 fugle 
på Tipperne og mindst 10.000 på Klæg-

banken. Arten søger om dagen føde på de 
omkringliggende marker, og fuglene blev 
talt, når de fl øj til overnatning på Tipperne. 

I 2009 blev der igen sat rekord for antallet af 
toppet skallesluger. Også denne art over-
natter i reservatet, og i oktober blev der talt 
1.100 individer, hvilket er det højeste antal i 
reservatets historie. 

Der var i alt 19 observationsdage med hav-
ørn på Tipperne, og selvom det er vanskeligt 
at angive antallet af individer, skønnes der 
at have været mindst syv forskellige fugle. 
På Klægbanken blev der set tre forskellige 
havørne i oktober.

Hjejle blev registreret om efteråret i store an-
tal med 5.400 fugle i november på Tipperne 

og 10.600 fugle i oktober på Klægbanken. 
Antallet af hvidklire var rekord-stort. I juli blev 
der optalt 1.524 fugle, hvilket sandsynligvis 
er det største antal, der er registreret uden for 
Vadehavet.

Stenvender havde tilsyneladende en god 
ynglesæson, da der blev registreret usæd-
vanligt mange juvenile fugle på Tipperne 
med 37 individer på én dag omkring må-
nedsskiftet august-september. 

Af de mere sjældne arter på Tipperne sås 
en amerikansk pibeand (marts), tre rødhal-
sede gæs (august-september, hvilket er 
usædvanligt), tre-fi re fl øjlsænder (oktober), 
en hvidbrystet præstekrave (april), en sortgrå 
ryle (august) og en bjergpiber (november). 
På Værnengene, syd for Tipperne, blev der 
set purpurhejre i april.

1. halvår 2. halvår

 2007 2008 2009 2007 2008 2009

Knopsvane 196 162 197 333 409 641

Pibesvane 137 52 249 71 65 170

Kortnæbbet gås 1.500 680 340 5.180 5.000 5.300

Grågås 104 299 297 1.250 2.080 1.293

Bramgås 12.900 12.200 12.200 3.850 1.010 2.500

Mørkbuget knortegås 510 905 557 19 12 26

Pibeand 1.719 911 2.222 3.110 3.574 3.162

Krikand 1.692 914 3.086 3.092 1.630 5.005

Gråand 277 390 739 685 891 1.047

Spidsand 488 265 810 101 299 127

Toppet skallesluger 9 20 31 1075 895 1.100

Klyde 351 220 223 697 2.020 1.279

Hjejle 3.604 700 4.846 1.500 1.300 5.400

Vibe 225 289 356 452 418 1.100

Krumnæbbet ryle 33 18 31 36 45 117

Almindelig ryle 6.000 8.000 5.119 5.083 4.950 7.820 

Brushane 46 175 234 15 5 29

Dobbeltbekkasin 35 23 21 95 60 101

Lille kobbersneppe 1.082 950 1.070 335 241 603

Lille regnspove 59 30 19 119 952 533

Stor regnspove 745 446 424 368 412 579

Rødben 410 226 446 314 376 734

Hvidklire 647 534 238 456 579 1.524

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Knopsvane 496 537 274 493 790 1.364 1.141 1.132 972 1.273 1.293

Pibesvane 23 18 44 0 690 93 471 210 62 2 65

Kortnæbbet gås 20 770 1.133 1.910 2.085 1770 1.675 3.180 3.080 9.000 10.000

Grågås 325 615 560 972 1.125 1.069 1.165 965 491 1.025 787

Pibeand 1.337 935 2.153 6.205 3.732 5.214 10.720 13.609 3.683 1.593 5.013

Krikand 5.660 4.545 1.689 1.030 879 1.535 2.223 1.675 1.441 2.175 2.262

Gråand 2.858 2.182 2.203 1.805 1.487 1.849 1.337 1.159 1.654 1.013 1.046

Spidsand 1.020 1.012 966 401 362 713 284 686 1.185 1.009 599

Blishøne 172 83 106 100 1.160 1.495 2.045 2.810 600 2.170 2.855

Hjejle 2.440 7.100 1.500 4.500 4.700 7.600 8.500 2.365 9.250 3.900 10.600

Vibe 875 2.320 660 620 840 1.637 1.505 845 935 930 1.043

Dobbeltbekkasin 225 329 776 223 64 247 28 237 26 142 71

Tabel 1. Antal (maksimum) forår og efterår af udvalgte vandfuglearter på reservatet Tipperne 2007-2009.

Tabel 2. Antal (maksimum) efterår for udvalgte vandfuglearter på Klægbanken/Stauning Grund, Ringkøbing Fjord, 1999-2009.

Knopsvane (øverst) og blishøne (nederst). 
Fotos: Thomas Eske Holm.


