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Tørre enge gennem meget af 
 ynglesæsonen

Der var to meget tørre perioder på Tipperne 
i 2009, den første omfattede næsten hele 
april, den anden sidste halvdel af maj og 
hele juni. Engfugle er afhængige af fugtige 
enge, og for de sent ynglende arter betød 
det, at de for tredje år i træk fi k en vanskelig 
ynglesæson. Men en fugtig periode, hvor 
der faldt 40 mm regn mellem 27. april og 
18. maj, sikrede dog, at kun få af engfuglene 
helt opgav at yngle i 2009.

Tørken havde størst negativ betydning for 
ungeoverlevelsen, og fourageringsmulig-
hederne for ungerne blev yderligere forvær-
ret af lange perioder med hård blæst i juni. 
Ungeoverlevelsen vurderes at have været 
langt under middel for vibe, brushane og stor 
kobbersneppe.

Høj vandstand oversvømmede 
engene på Tipperne
 
I maj og juni blev vandstanden holdt relativt 
høj i Ringkøbing Fjord, og det medførte, at 
de lave dele af engene blev oversvømmet 
under vindstuvninger i tre perioder, hvor det 
blæste op fra nord. Den 28. maj, 2.-3. juni 
og 12.-13. juni blev fjordvandet ført langt 
ind over engene, og et stort antal reder blev 
oversvømmet. Det vurderes, at mere end tre 
fjerdedele af de gule vipstjerters reder, lidt 
under halvdelen af rødbenenes og en væ-
sentlig del af vibernes og engrylernes reder 
blev oversvømmet. Mange af de gule vip-
stjerter lagde tilsyneladende om, mens det 
kun var tilfældet for enkelte af vadefuglene.

Ole Thorup og Karsten Laursen

Tipperne er et af Europas vigtigste 
engfugleområder. Systematiske optæl-
linger af fuglene har fundet sted siden 
1928, og det betyder at materialet fra 
Tipperne udgør en af verdens længste 
tidsserier for ynglefugle. Siden 1985 er 
engfuglenes redesucces også syste-
matisk overvåget, og suppleret med 
data om ungernes overlevelse siden 
1998. Samlet er denne overvågning 
unik i international sammenhæng. 

Ynglefuglene på Tipperne 
2009

http://www.dmu.dk/Om_DMU/Afdelinger_organisation/Vildtbiologi_Biodiversitet/VIBINYT/Tipperne_Dec2009.pdf
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1975-1985 1986-1994 1995-2000 2001-2006 2007-2008 2009

Knarand - par 2 4 2 1 1 2

Gråand - par 30 46 51 52 63 75

Atlingand - par 5 7 4 3 1 4

Spidsand - par 17 19 9 1 1 2

Skeand - par 16 32 10 5 1 5

Rørhøg - par 1 2 3 2 1 1-2

Strandskade - par 9 19 16 10 9 9

Klyde - par 248 359 115 78 52 87

Vibe - par 115 198 137 125 121 124

Engryle - par 17 124 98 59 32 20

Brushane - ynglehunner 96 292 118 53 31 35

Brushane - dansehanner 57 78 37 23 15 23

Dobbeltbekkasin - par 16 15 4 6 4 1

Stor kobbersneppe - par 80 162 129 84 71 75

Stor regnspove - par 0 0 0 3 5 4

Rødben - par 101 548 621 342 189 142

Hættemåge - par 164 322 4 7 0 0

Stormmåge - par 5 4 3 2 2 1

Havterne - par 50 95 28 17 7 11

Landsvale - par 9 5 5 5 9 6

Gul vipstjert - par 53 91 47 33 39 43

Tabel 1. Antal ynglepar på Tipperne af en række fugle, der optælles systematisk hvert år. 
Årlige gennemsnit for perioder med faldende antal år 1975-2008. Antal ynglepar er vist for 2009.

Stor kobbersneppe. 
Foto: Thomas Eske Holm.
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Mange ynglende brushaner 
trods tørre enge

I 2009 blev der kortlagt 30 yngleaktive 
brushøner, og yderligere fem blev set, efter 
trækgæsterne var væk, og de har muligvis 
også gjort yngleforsøg (Tabel 1). Til sammen-
ligning betød udtørring af engene i 2007, at 
kun 10 brushøner blev på Tipperne og yng-
lede, og at ikke én unge klækkede. Derimod 
gik det brushanen meget bedre i 2008, idet 
51 høner blev på Tipperne, efter trækgæ-
sterne var væk, mindst 27 hunner lagde æg, 
og der kom unger i 16 reder.

Klækningssuccesen var over middel, og der 
blev set 12 ungefamilier gennem yngle-
sæsonen. Den første ungefamilie fandtes 6. 
juni, de to sidste 6. juli. Antal ungefamilier er 
tæt på gennemsnittet for perioden 1998-
2008. Ungeoverlevelsen kendes ikke særlig 
præcist, men var vist lav. To af seks familier, 
der fulgtes i en længere periode, havde 
mindst en overlevende unge ca. to uger efter 
klækningen, og i fi re kuld omkom alle unger.

Atter tilbagegang i antallet af 
 ynglende engryler

De seneste 25 år har Vejlerne i Nordjylland 
og Matsalu i Estland sammen med Tipper-
halvøen været de vigtigste områder for 
engryle i hele dens yngleområde. Fra starten 
af 1930’erne til starten af 1980’erne ynglede 
der dog ikke ret mange par på Tipperne, 
og der blev sjældent optalt over 10 par. 

Antallet af ynglepar på Tipperne er formind-
sket markant, siden det toppede i starten 
af 1990’erne, og nærmer sig efterhånden 
niveauet fra før 1980. Tilbagegangen var 
igen stor fra 2008 til 2009, hvor en tilbage-
gang fra 25 til 20 par svarer til, at hvert femte 
par forsvandt.

Prædationen på engryle-reder i 2009 var helt 
i bund, og der fandtes ikke én præderet rede 
(Tabel 2). Største problem for engrylen var 
de tidligere nævnte oversvømmelser. To af ni 
fundne reder blev oversvømmet af fjordvand, 
og vurderet ud fra placeringen af kort-
lagte territorier er yderligere tre reder blevet 
oversvømmet, svarende til at hvert fjerde par 
mistede reden pga. høj fjordvandstand. På 
engen med tidlig kreaturudsætning blev én 
af fi re overvågede reder ødelagt af kreaturer.

Der fandtes 10 ungefamilier (Tabel 3), og 
af de otte, der fulgtes i en længere periode, 
overlevede mindst én unge fra ca. seks 
familier, mens to familier mistede alle unger. 
Ungerne af engryle var således gode til at 
overleve årets tørke og prædationen. 

To meget erfarne engryler

De senere år har engrylens tilbagegang 
nogle år været så stor, at den ikke kun kan 
skyldes, at rekrutteringen af nye ynglefugle er 
for lille, men også må skyldes en øget døde-
lighed hos voksne fugle. Fra 2007 til 2008 gik 
antallet af ynglefugle således 34 % tilbage, 
og fra 2008 til 2009 var faldet på 20 %.

I forbindelse med et specialprojekt med 
engryle blev et antal ynglefugle fanget på 
reden og farveringmærket, de fl este i årene 
1990-1996. Den vestlige halvø Rødsands-
hage er et af de områder, hvor engrylen 
 klarer sig bedst på Tipperne. Her fandtes 
i 2009 i yngletiden to engryler, der blev 
mærket som ynglefugle i 1996, og altså som 
minimum var i gang med deres 14. yngle-
sæson. En hun blev mærket i 1996 som 
etårig, og den klækkede i 2009 tre unger. En 
han blev mærket i 1996 som mindst toårig. 
Den blev ikke set med en mage i 2009 og 
forblev muligvis uparret. Det er aldersrekorder 
for engryler i Danmark, mens den ældste 
danskmærkede almindelig ryle fandtes 
knapt 15 år efter mærkningen.

Mange udklækkede unger 
af store kobbersnepper, men 
dårlig overlevelse

Der blev optalt 75 par stor kobbersneppe i 
2009, og det svarer til niveauet siden 2003. 
Kun i 2008 gik antallet lidt ned til 67 par. 
I gennemsnit kom der unger i 40 % af de 
undersøgte reder, og det er noget over 
gennemsnittet for de seneste 15 år. Deri-
mod var ungeoverlevelsen tilsyneladende 
lav. Især efter en blæsende og tør periode i 
første halvdel af juni forsvandt en stor del af 
ungefamilierne fra engene, og der blev gen-
nem hele sæsonen kun set tre familier med 
fl yvefærdige unger. 

Mere synlige hegn

På Tipperne såvel som i mange andre eng-
områder i Danmark er der de senere år sket 
en udskiftning af hegnene fra pigtråd til glat 
eltråd. Engfuglene har tilsyneladende svært 
ved at se denne type tråd, og i tidligere år er 
der registreret en del skader på ynglefugle 
forårsaget af den glatte hegnstråd (døde 
fugle og fugle med brækket vinge). I 2009 
blev det på Tipperne forsøgt at gøre hegns-
tråden mere synlig ved at opsætte en ny 
type tråd, hvor en fl ettet, tyk, hvid nylontråd 
følger den øverste eltråd. Den nye type tråd 
bruges, hvor hegnene er opsat tværs over de 
åbne enge, hvor rylerne ofte fl yver. Den nye 
trådtype er tilsyneladende eff ektiv, da der 
ikke er registreret uheld i 2009.

1986-1994 1995-2000 2001-2006 2007-2008 2009

Strandskade 34 88 99 - -

Vibe 44 77 75 52 57

Engryle 46 69 54 52 0

Brushane 40 87 85 60 40

Stor kobbersneppe 41 87 75 71 60

Rødben 33 85 78 68 56

1998-2000 2001-2004 2005-2008 2009

Strandskade 1 0 0 1

Vibe 26 39 53 54

Engryle 26 18 12 10

Brushane 9 16 13 12

Stor kobbersneppe 29 21 19 30

Stor regnspove 0 0 1 1

Rødben 78 59 52 49

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

Tabel 3. Antal registrerede ungefamilier (klyde: max. antal unger pr. ynglepar) i 1998-2009. Gennemsnit 
er vist for perioden 1998-2000, 2001-2004 og 2005-2008, samt de observerede antal for 2009. 

Tabel 2. Andel af reder (%) af undersøgte vadefugle, hvor æggene blev spist af andre fugle eller rovpatte-
dyr. Beregnet ud fra kontrollerede reders gennemsnitlige daglige overlevelse i perioden 1986-2009, hvor 
dette er undersøgt.  - : for få data til beregning.


