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Indledning 
På Tipperne er der de senere år registreret en nedgang i antallet af ynglende 
engfugle, men til trods for dette er området stadig et af de vigtigste områder 
for ynglende engfugle i Europa med knap 250 par fordelt på 8 vadefuglearter. 
Især forekomsten af tocifrede antal ynglende par eller hunner af engryle, brus-
hane og stor kobbersneppe gør Tipperne til noget særligt. Der er således un-
der fem lokaliteter tilbage i Europa, der har tocifrede antal af alle tre arter, 
som er de tre mest truede arter af engfugle i Europa. Da der har været en årlig 
registrering af ynglefuglenes forekomst på Tipperne siden 1928 udgør mate-
rialet fra Tipperne en af verdens længste tidsserier for ynglefugle. Forekom-
sten siden 1975 af nogle karakteristiske ynglefuglearter er vist i Tabel 1.  

Ud over de systematiske registreringer af engfuglenes yngleforekomst er der 
siden 1985 for udvalgte arter også registreret redesucces (Tabel 2). Tillige er 
der siden 1998 indsamlet data, som bruges til at estimere ungernes overlevelse 
(Tabel 3).  

I det følgende fremlægges uddrag af resultaterne fra overvågningen af yngle-
fugle i 2017. Anvendte stednavne fremgår af kortet i Figur 1. 

 

 

Tabel 1. Antal ynglepar på Tipperne af en række karakteristiske ynglefugle. Inden for årrækken 1975-2014 er opgørelsen givet 

som et gennemsnit for tiårs perioder, hvorimod opgørelsen er vist for de enkelte år for årene 2015-2017. 

  1975-1984 1985-1994 1995-2004 2005-2014 2015 2016 2017 

Knopsvane - par 36 8 1 1 0-1 7 4 

Knarand - par 3 4 2 2 2 7 7 

Gråand - par 30 44 50 59 42 50 65 

Atlingand - par 6 6 4 3 1 1 5 

Spidsand - par 15 18 6 2 1-2 2 3 

Skeand - par 16 31 7 5 0 7 1 

Rørdrum - par 0 0 0 0 1 1 0 

Strandskade - par 8 18 13 8 6 5 5 

Klyde - par 252 345 97 49 23 7 8 

Hjejle - par 0 0 0 0 0-1 0-1 0 

Vibe - par 112 192 128 131 151 104 78 

Engryle - par 15 115 82 28 22 23 22 

Brushane - ynglehunner 93 160 75 37 19 17 14 

Brushane - dansehanner 55 78 30 19 14 13 12 

Dobbeltbekkasin - par 15 16 4 3 0 0 0 

Stor kobbersneppe - par 81 153 101 68 51 39 29 

Stor regnspove - par 0 0 1 4 2 2 1 

Rødben - par (optalt) 98 457 166 110 113 81 81 

Hættemåge - par 174 289 5 1 0 0 0 

Stormmåge - par 5 3 2 1 0 0 0 

Sølvmåge - par 1 0 1 1 3 1 2 

Svartbag - par 0 0 0 0 1 0 1 

Havterne - par 50 90 24 6 0 0 0 

Rørhøg - par 1 2 2 2 2 2 1-2 

Landsvale - par 8 6 5 8 16 15 14 

Gul vipstjert - par 50 89 41 50 49 79 97 

Sivsanger - sangterritorier 163(1975) 68 75 67 47 85 79 

Tornsanger - sangterritorier 1 2 6 9 14 15 9 
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Tabel 2. Andel af reder (%) af undersøgte vadefugle, hvor æggene blev spist af andre fugle eller rovpattedyr i 1986-2017. Inden for 

årrækken 1986-2015 er opgørelsen lavet for 5-års perioder, mens tallene for 2016 og 2017 er givet for de enkelte år. Beregnin-

gerne er baseret på de kontrollerede reders gennemsnitlige daglige overlevelse. ”-” angiver at der var for få data til at lave en be-

regning. 

  1986-1990 1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-2015 2016 2017 

Strandskade 33 59 96 100 98 97 - - 

Vibe 39 52 84 74 60 80 97 90 

Engryle 31 48 72 51 43 68 53 95 

Brushane 34 51 87 72 63 64 - - 

Stor kobbersneppe 34 54 94 69 74 76 - - 

Rødben 21 54 87 77 66 82 81 43 

Tabel 3. Antal registrerede ungefamilier (klyde: registrerede antal unger pr. ynglepar) i 1998-2017. Inden for årrækken 1998-

2013 er der lavet et gennemsnit for hver 5-års periode, hvorimod opgørelsen er givet for de enkelte år for årene 2014-2017.  

  1998-2001 2002-2005 2006-2009 2010-2013 2014 2015 2016 2017 

Gråand 6 4 7 6 4 2 6 3 

Atlingand 0,3 0 0 1 0 0 0 0 

Skeand 0 0,5 0 1 0 0 0 0 

Strandskade 1 0 1 1 0 0 0 0 

Vibe 27 52 47 55 48 16 18 18 

Engryle 24 20 9 9 5 1 8 4 

Brushane 8 21 11 19 6 1 1 1 

Stor kobbersneppe 24 25 21 23 5 4 1 4 

Stor regnspove 0 0 1 0 0 0 0 0 

Rødben 64 67 52 37 19 14 15 23 

Klyde 0,14 0,18 0,30 0,05 0,59 0 0 0 

Figur 1. Kort over Tipperne med 

lokale stednavne angivet. 



5 

 

Rekordforekomst af rævefamilier på Tipperne og meget præ-
dation på vadefuglenes æg 
En undersøgelse af prædationen på Tipperne i 2007-2009 viste, at ræv er en 
vigtig prædator på de englevende vadefugles æg – således blev 36 af 37 vi-
deofilmede prædationer af æg i reder af rødben og vibe foretaget af ræv (Møl-
ler et al. in prep.). Indikationerne på at ræv udfører en væsentlig del af præ-
dationen på engfuglenes æg understøttes af, at andelen af rødbenpar, der re-
gistreredes med unger, har været højest i år, hvor der blev observeret var for-
holdsvis få ræve i dagtimerne (Figur 2). Grundet Tippernes store koncentra-
tioner af truede engfugle, indgår det som en del af forvaltningen af området 
at forsøge at holde antallet af ræve så lavt som muligt. 

Der blev ikke skudt ræv på forårets rævejagter i 2017. I maj og juni fandtes der 
i alt tre beboede grave med rævefamilier, på henholdsvis Adamspold mod syd-
øst, i Helmbanken mod syd og på Store Tipper mod nordvest. I de tre grave 
blev der i alt aflivet 13 rævehvalpe den 5. maj og den 2. juni, og der blev også 
efterfølgende skudt en hunræv ved en af gravene. Der er ikke tidligere registre-
ret så mange rævefamilier på Tipperne siden græsning og høslæt blev genetab-
leret i 1972 (Figur 3). Kun i 1969 og 1971 var der flere ræve på Tipperne. 

 

Rødben er en af de ynglefugle, 

hvor det på antallet af par med 

klækningssucces kan ses, om 

der er mange ræve. Foto: Torben 

Andersen. 

Figur 2. Sammenhæng mellem 

antal dagsaktive ræve set af yng-

lefugletælleren under optællings-

arbejdet, og andel af optalte par 

af rødben, der klækkede unger, i 

perioden 1995-2017. I disse år 

har ynglefugletælleren haft stort 

set det samme tidsforbrug i fel-

ten, og under feltarbejdet er ob-

serverede ræve blevet noteret 

konsekvent. 2017 er markeret 

med en rød prik. 

 



6 

 

 
Ræv er ikke den eneste vigtige prædator på engfuglene og deres æg og unger. 
Hvor ræv sikkert er den mest betydningsfulde prædator på æg fra klyde, vibe, 
stor kobbersneppe og rødben, er fugleprædatorer som rørhøg, krage og 
stormmåge sikkert meget mere effektive, når det gælder at finde de meget 
skjulte reder af engryle og brushane. I 2017 synes især en enkelt han rørhøg at 
have været specialiseret i at finde æg af engfugle. Den jagede adskillige timer 
hver dag over engene på Rødsandshage, V. Rad, Ø. Rad og N. Rad, fuglen sås 
tømme en strandskaderede, og der fandtes efterladte skaller ved 2 af de præ-
derede reder af engryle, hvor det kunne ses, at æggene var spist af rørhøg, der 
har en karakteristisk måde at ”bide” æggene åbne på. Et par gråkrager yng-
lede ved Tipperhuset, og tre andre krager holdt fast til på engene gennem 
ynglesæsonen. Også for kragerne har fugleæg sikkert udgjort en vigtig del af 
føden i april-juni.  

Figur 3. Antal rævefamilier registreret på Tipperne 1972-2017 opdelt på familier, hvor hvalpene blev aflivet i graven, og hvor de 

ikke blev aflivet. 

Vinge af ung vandrefalk fundet i beboet rævegrav på Tipperne den 5. maj. Foto: Ole Thorup. 
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De voksne vadefugle har generelt en høj overlevelse, og bestandene kan derfor 
klare et ret højt prædationstryk på æg og unger. I modsætning til de tidligere 
nævnte prædatorer er vandrefalk en alvorlig trussel mod de voksne ynglefugle 
og er derfor potentielt en vigtig prædator. I 2017 opholdt to vandrefalke sig fast 
på Tipperne frem til den 27. april, og denne tilstedeværelse har muligvis haft en 
negativ indflydelse på, hvor mange store kobbersnepper, viber og klyder, der 
etablerede sig som ynglefugle i april (disse tre arter af vadefugle ligger inden for 
vandrefalkens foretrukne byttestørrelse). Som et kuriosum kan nævnes, at der 
den 5. maj fandtes en vinge fra en ung vandrefalk i en rævegrav på Helmbanken 
med fem hvalpe. Vandrefalken er måske taget på nattesædet på jorden et sted på 
Tipperne i løbet af det tidlige forår - prædatorerne er ofte hinandens største fjen-
der – men falken kan naturligvis have været død allerede, da ræven fandt den. 

Prædation forhindrede engryle i at yngle med succes på store 
dele af Tipperne 
Der fandtes 22 territorier af engryle i 2017, og det er på niveau med de seneste 
ti år, hvor antallet har svinget mellem 20 og 27 par (Figur 4). I årene 1985-2007 
ynglede der væsentligt flere engryler, men over de seneste ti år, har antallet dog 
ligget væsentligt over antallet af ynglefugle i det meste af det 20. århundrede 
(Figur 4). 

Blandt de ynglende engryler registreredes 17 af de 22 par på engene vest for 
Tippervejen, der i en årrække har været det vigtigste yngleområde for engryle. 
Ud af de 17 par, der ynglede vest for Tippervejen, fandtes de 13 par i pandeom-
rådet på det vestlige og nordvestlige Rødsandshage, og de sidste 4 ynglede på 
V. Rad midt og syd. Prædationstrykket var meget højt her, og i alle seks fundne 
reder blev æggene spist allerede i den første tredjedel af rugetiden. I første halv-
del af juni opgav alle ynglefuglene og forlod engene, ingen af parrene klækkede 
unger, og højst ét par synes at have forsøgt et sent omlæg.  

Selvom ræv sikkert ikke er den vigtigste prædator på engrylens æg, kan det 
godt have været vigtigt for engrylen, at der ikke var ræv på øen Fuglepold i 
maj-juni 2017. Fraværet af ræv betød, at der var mange viber med ynglesucces 
på Fuglepold, og at der etablerede sig en lille koloni af klyde her. Frem til en 
uge ind i juli holdt aggressive viber med unger og klyder fugleprædatorer 
som rørhøg og gråkrage helt væk fra den sydlige og sydøstlige del af øen, 
hvor tre par engryle anlagde deres rede og senere førte deres unger. Det ene 
engrylepar fik mindst to flyvefærdige unger, mens de to øvrige par hver fik 
mindst én unge på vingerne. 

Figur 4. Antal ynglepar af engryle 1928-2017. 
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Brushane havde endnu et dårligt yngleår – det tredje i træk 
Omkring tidspunktet hvor de første brushøns startede med at yngle, var der 
et større antal fugle på Tipperne, og den 10. maj optaltes således 52 hanner og 
52 hunner af brushane. I løbet af anden halvdel af maj forsvandt hovedparten 
af fuglene dog fra reservatet. Det vides ikke, hvad der var den eller de vigtig-
ste årsager. Mellem den 20. maj og den 6. juni var det så tørt, at grundvands-
standen faldt med 55 cm, og det kan bl.a. have skabt problemer med føde-
grundlaget. Samtidig var prædationstrykket meget højt på de fleste enge, så 
chancen for at yngle med succes på engene vest og lige øst for Tippervejen var 
ikke særlig stor. Af årets 14 ynglende hunner fandtes kun en på engene lige 
øst for vejen (på Per Gejls), mens der var seks på engene vest for vejen, de fire 
af disse helt mod vest på det nordvestlige Rødsandshage. 

Halvdelen af årets ynglende brushøner fandtes på øerne Fuglepold og Anholt, 
hvor der ikke var ræv, og hvor viber og klyder stort set holdt rørhøge og grå-
krager væk i maj-juni. Et stort antal græssende kreaturer i en måned fra midt 
i maj til midt i juni gjorde dog også yngleforholdene vanskelige her.  

Den eneste brushøne med klækningssucces på Tipperne i 2017 klækkede un-
ger på den lille ø Anholt midt i juli. Ungerne omkom i løbet af deres første 
levedage – det vides ikke om de er blevet taget af et rovdyr eller en rovfugl, 
eller om der har været problemer med føden. Kystzonen var det eneste fug-
tige område på øen, og her indeholdt vandet ikke mindre end 14 promille salt 
midt i juli. Det er muligvis for højt et saltindhold til, at ungerne har kunnet 
håndtere det hos denne art, der stort set ikke har udviklet saltkirtler (Guti-
érrez et al. 2012). 

Stor regnspove har sjældent ynglesucces på Tipperne 
Det er undtagelsesvist, at stor regnspove lykkes med at klække unger på Tip-
perne (Tabel 3), og i 2017 var der lejlighed til at registrere, hvordan prædation 
af artens æg kan finde sted.  

Tipperne er et af de få steder, 

hvor engrylen holder stand som 

ynglefugl. 22 par i 2017 er flere, 

end der fandtes i store dele af det 

20. århundrede. Foto: Eva Foss 

Henriksen. 
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Siden 2010 har der været et ynglepar af krage i Tipperkrattet eller på det nord-
lige Store Tipper, og dette har haft indflydelse på, hvor de ynglende vadefugle 
har etableret sig. I disse år har vibe og stor kobbersneppe undladt at yngle 
inden for ca. 500 m fra, hvor krageparret slog sig ned det pågældende år. Alle 
årene har et par store regnspover dog etableret territorium på engen forholds-
vis tæt på de ynglende krager. Da fuglene ikke er mærket, vides det ikke, om 
det drejer sig om de samme individer. I dette territorium klækkede der sidst 
unger i 2009, mens regnspoverne ikke har haft klækningssucces i de år, der 
har været et ynglepar af krager.  

I 2017 sås parret af stor regnspove parre sig den 4. maj, og den 5. maj lå en 
fugl i en tom redeskål. Det vides ikke, hvad der skete med dette yngleforsøg 
herefter, men den 18. eller 19. maj blev der lagt et æg i en ny rede. Reden lå 
ret åbent, og allerede den 20. maj havde krageparret lokaliseret den, og mange 
gange i løbet af dagen sås begge krager stå tæt på hunnen af stor regnspove, 
der lå på reden, mens hannen det meste af tiden utrætteligt angreb de sid-
dende krager. Den 21. maj om morgenen rugede fuglen endnu på reden, men 
om eftermiddagen var æggene spist af krager, og regnspoverne væk.  

Et usædvanligt syn på Tipperne 
Det er sikkert langt fra alle ællingekuld af svømmeænder, der bliver registre-
ret på Tipperne. Familierne tilbringer det meste tid i skjul i kraftig og fugtig 
vegetation, en naturtype der ikke bliver besøgt særlig ofte i forbindelse med 
ynglefugleovervågningen. De fleste år ses mellem tre og seks ællingekuld af 
gråand, mens der er år imellem, der bliver registreret kuld af de øvrige svøm-
meænder.  

Seks af årets syv ynglepar af knarand ankom til Adamspold mod sydøst sidst 
i maj. Den 22. juli sås her en hun af knarand med fem unger, og familien blev 
set igen den 27. juli og den 1. august. Ikke siden 1983 er der blevet set ællin-
gekuld af knarand på Tipperne.  

Gul vipstjert havde en fin ynglesæson 
På Tipperne overvåges fem arter spurvefugle, der alle overvintrer i Afrika (de 
fire er nævnt i Tabel 1). Gul vipstjert er en af disse og er den eneste, der yngler 
på engene. Som den eneste af de kortlagte ynglefugle på engene, var der mange 
ynglepar af gul vipstjert - 97 (Tabel 1). Det er det største antal, der er registreret 
på Tipperne uden for perioden 1986-1990, en tidsperiode hvor også en lang 
række af engens vadefugle optrådte i langt større antal end både før og efter. 
De gule vipstjerter findes især, hvor der er lidt kraftigere vegetation. Den største 
koncentration i 2017 med 33 par fandtes i græsningsfennen i Opgrøden mod 
øst, som kreaturerne stort set ikke græssede i 2015 og 2016. Andre områder med 
større koncentrationer af arten omfattede den kraftige vegetation på indersiden 
af vejgrøfterne, i kraftig vegetation i Rødsandshagepanden og fugtig klithede 
mod nordvest i et område, der ikke græsses eller slås. 

Gul vipstjerts ynglesucces undersøges ikke systematisk. Ynglesæsonen lå 
sent, måske en til to uger senere end gennemsnittet for tidligere år. De første 
udfløjne unger sås den 28. juni, men først fra den 10. juli sås unger i større 
omfang. Sidst i juli og i starten af august sås der nyudfløjne unger mange ste-
der på engene, og ynglesuccesen har sikkert været god. 
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Gul vipstjert er den eneste af 

ynglefuglene på Tippernes enge, 

der havde en god ynglesæson i 

2017. Foto: Jan Skriver. 

 


