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Indledning 
Tipperne er et af de vigtigste yngleområder for engfugle i Europa. Her yngler 
300-400 par vadefugle fordelt på 8 arter, og især forekomsten af tocifrede antal 
ynglepar af engryle, brushane og stor kobbersneppe gør Tipperne til noget 
særligt. Engryle, brushane og stor kobbersneppe er de mest truede engfugle i 
Europa, og der er under fem lokaliteter i Europa der har tilsvarende eller hø-
jere forekomster af alle tre arter. 

Ynglefuglene på Tipperne er blevet optalt og kortlagt efter en fastlagt optæl-
lingsmetode hvert år siden 1928, og materialet fra de 94 ynglesæsoner udgør 
en af verdens længste tidsserier for ynglefugle. Overvågningen af fugle på 
Tipperne er en del af det nationale overvågningsprogram NOVANA. 

Ole Thorup, Amphi Consult har sammenstillet data og forfatterne har i fæl-
lesskab udarbejdet den endelige tekst.  

I det følgende fremlægges uddrag af resultaterne fra overvågningen af yngle-
fugle i 2021. Anvendte stednavne findes angivet på kortet i Figur 1.  

Forekomst og ynglesucces 
I Tabel 1 er forekomsten vist for nogle af de arter af ynglefugle, der har optrådt 
på Tipperne i perioden fra 1975 til 2021.  

 

 

 

 
Figur 1.  Reservatet Tipperne med angivelse af anvendte stednavne. 
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Ud over de systematiske registreringer af engfuglenes yngleforekomst er de-
res reders klækningssucces blevet overvåget siden 1986 (Tabel 2), hvor reder 
fordelt på hele Tipperne af som minimum hvert tiende pars rede er blevet 
fulgt årligt. Tillige er forekomsten af par med unger (ungefamilier) blevet 
kortlagt siden 1998 (Tabel 3 og 4), og gentagne kortlægninger af ungefamili-
erne benyttes også til at estimere ungernes overlevelse.   

 

 
  

Tabel 1. Antal ynglepar på Tipperne af en række karakteristiske ynglefugle. Forekomsten i 1975-2014 vises som gennemsnit for 

tiårs perioder og 2015-2019 angives som gennemsnit for en femårsperiode, mens forekomsten i 2020 og 2021 er vist for de 

enkelte år. Ved gennemsnit i intervallet 0,05-0,5 angives tallet med én decimal. For gøg angiver tallet ved linietaksering det gen-

nemsnitlige antal registrerede fugle pr. linietaksering (med én decimal) udført mellem 15. maj og 25. juni. Linietakseringerne 

ophørte i 2004 

  1975-1984 1985-1994 1995-2004 2005-2014 2015-2019 2020 2021

Knopsvane - par 36 8 1 1 3 3 4

Grågås - par 0,2 1 3 2 3 0 8

Atlingand - par 6 6 4 3 3 3 6

Skeand - par 16 31 7 5 2 0 10

Knarand - par 3 4 2 2 7 5 6

Gråand - par 30 44 50 59 46 50 48

Spidsand - par 15 18 6 2 2 0 2

Gøg - linietakseringer 1,5 0,9 1,5 - - - -

Gøg - max. hanner/hunner 4 2 2 2 1 2 2

Rørdrum - par 0 0 0 0 0,4 0 0

Strandskade - par 8 18 13 8 5 5 5

Klyde - par 252 345 97 49 14 34 28

Hjejle - par 0 0 0 0,4 0,2 0 0

Vibe - par 112 192 128 131 117 143 143

Stor regnspove - par 0 0 1 4 1 2 1

Stor kobbersneppe - par 81 153 101 68 36 42 37

Brushane - ynglehunner 93 160 75 37 16 6 12

Brushane - dansehanner 55 78 30 19 12 3 7

Engryle - par 15 115 82 28 20 12 11

Dobbeltbekkasin - par 15 16 4 3 0,2 0 0

Rødben - par 98 457 166 110 95 102 126

Hættemåge - par 174 289 5 1 0 1 1

Stormmåge - par 5 3 2 1 0 0 0

Sølvmåge - par 1 0 1 1 2 3 1

Svartbag - par 0 0 0 0 1 0 0

Havterne - par 50 90 24 6 0 0 0

Rørhøg - par 1 2 2 2 2 2 1

Bysvale - par 0 0 0 1 1 5 6

Landsvale - par 8 6 5 8 14 13 13

Tornsanger - sangterritorier 1 2 6 9 12 15 9

Gul vipstjert - par 50 89 41 50 84 97 118
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Tabel 2. Andel af reder (%) af undersøgte vadefugle, hvor æggene blev spist af fugle eller rovpattedyr i 1986-2021, dvs. i perio-

den hvor dette er undersøgt. 1986-2015 er vist som gennemsnittet for femårsperioder. Beregnet ud fra kontrollerede reders 

gennemsnitlige daglige overlevelse    - : for få data til beregning (< 50 redeovervågningsdage). 

  

1986-

1990

1991-

1995

1996-

2000

2001-

2005

2006-

2010

2011-

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Strandskade 33 59 96 100 98 97 - - - - - -

Vibe 39 52 84 74 60 80 97 90 52 51 62 45

Stor kobbersneppe 34 54 94 69 74 76 - - 39 50 78 -

Brushane 34 51 87 72 63 64 - - - - - -

Engryle 31 48 72 51 43 68 53 95 - 51 - 55

Rødben 21 54 87 77 66 82 81 43 63 66 62 51

Tabel 3. Antal registrerede ungefamilier pr. år 1998-2021, dvs. i perioden hvor dette er undersøgt for de inkluderede arter. For 

1998-2017 er vist det gennemsnitlige antal pr. år i fireårsperioder. For svømmeænder er det angivne antal et minimumstal, da 

ællingekuld lever skjult og vurderes overset i stort omfang. 

  1998-2001 2002-2005 2006-2009 2010-2013 2014-2017 2018 2019 2020 2021

Gravand 12 12 12 13 10 9 17 10 9

Atlingand 0,3 0 0 1 0 0 0 0 0

Skeand 0 0,5 0 1 0 0 0 0 0

Gråand 6 4 7 6 4 3 0 1 4

Strandskade 1 0 1 1 0 0 2 2 0

Vibe 27 52 47 55 25 60 81 67 89

Stor regnspove 0,2 0 1 0 0 0 0 0 0

Stor kobbersneppe 24 25 21 23 4 14 16 11 20

Brushane 8 21 11 19 2 4 2 2 3

Engryle 24 20 9 9 5 4 5 3 4

Rødben 64 67 52 37 18 33 35 37 53

Klyde 6 9 7 1 2 0 0 8 6

Tabel 4. Andel af det optalte antal ynglepar af vadefugle (i %), der senere fandtes med unger samme år 1998-2021, dvs. i peri-

oden hvor dette er undersøgt for de inkluderede arter. For 1998-2017 er vist gennemsnittet i fireårsperioder.      - : ingen data 

pga. benyttelse af en optællingsmetode uegnet til denne beregning. 

  1998-2001 2002-2005 2006-2009 2010-2013 2014-2017 2018 2019 2020 2021

Strandskade 8 3 6 13 0 0 33 40 0

Vibe 24 38 38 44 20 47 65 47 62

Stor regnspove 100 8 15 0 0 0 0 0 0

Stor kobbersneppe 21 31 29 35 8 45 55 26 54

Brushane - 38 30 50 12 21 20 33 25

Engryle 31 35 29 41 19 23 38 25 36

Rødben - - - 38 18 32 37 36 42

Klyde 8 10 11 2 9 0 0 24 21
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Våd maj tiltrak mange svømmeænder  
Hvad fugtighedsforholdene angår var foråret 2021 kontrastfyldt. For tredje år 
i træk var april tør, engene tørrede hurtigt ud og i den sidste uge af april var 
der meget tørt. I starten af maj startede der en længere nedbørsperiode, maj 
2021 blev den vådeste maj måned siden 1983, og der faldt knapt fire gange så 
meget nedbør som normalt i maj på Tipperne. Fra ca. 6. maj og måneden ud 
lå store dele af engene med sjapvand, og der var meget vand i alle vådområ-
der. Selvom det var forholdsvis langt henne i ynglesæsonen, der kom vand, 
tiltrak forholdene en del svømmeænder, især atlingænder og skeænder. 
Begge arter er meget påvirkelige af fugtighedsforholdene. Ved månedsskiftet 
april-maj var der kun ankommet et par atlingænder og to par skeænder, men 
i løbet af den første uge af maj ankom yderligere otte par skeænder, og i anden 
halvdel af maj ankom flere atlingænder, så der i alt var seks par.  

I juni tørrede engene forholdsvis hurtigt ud igen, og der fandtes ingen ællin-
gekuld af hverken atlingand eller skeand, selvom der var vand i de største af 
panderne helt hen sidst på måneden. Der fandtes en skeand med rede, men 
den eneste art af svømmeand der sås med ællingekuld var gråand, hvor der 
sås fire familier i juni og juli.  

Den meget nedbørsrige maj måned medførte ikke nogen markant stigning i 
antallet af ynglende vadefugle. Der var i alt 363 par ynglende vadefugle på 
Tipperne i 2021, mens der de to foregående år havde været hhv. 303 og 346 
par. Den lille stigning i antallet af ynglepar skyldtes bl.a., at der var en del 
flere ynglepar af rødben i 2021: 126 par mod hhv. 95 og 102 par i 2019 og 2020.  

 

 

Usædvanlig meget regn i maj 

tiltrak bl.a. nogle atlingænder til 

Tippernes enge, hvor 6 par 

ynglede. Foto: Erik Biering. 
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Regulering af prædatorer på Tipperne  
Engryle, brushane og stor kobbersneppe er tre truede arter af engfugle, og de 
er koncentreret på meget få lokaliteter i Danmark (Thorup 2018). Tipperne er 
et af de bedste yngleområder for disse arter. En stor stigning i omfanget af 
prædation af engfugles æg og en lavere overlevelse blandt ungerne blev vur-
deret til at være den vigtigste årsag til tilbagegang i antallet af ynglende eng-
fugle i Nordeuropa (Roodbergen m.fl. 2012). Engfuglene på Tipperne er der-
for meget sårbare, hvis prædationstrykket bliver højt. 

Overvågning i tidligere ynglesæsoner med redekameraer og systematiske ob-
servationer på Tipperne viste, at ræv og rørhøg var de vigtigste prædatorer på 
engfuglenes æg og unger (bl.a. Laursen m.fl. 2009). Da der tre år i træk 2015-
2017 havde været en meget høj prædation i de overvågede vadefuglereder, og 
der i 2017 var tre rævefamilier på Tipperne, blev det besluttet at intensivere ind-
satsen med at regulere ræv. I foråret 2018 viste der sig mårhund på Tipperhalv-
øen, og denne art blev efterfølgende også målrettet forsøgt reguleret. 

I 2021 blev en hunræv og et kuld på 7 hvalpe aflivet 11. maj på det nordlige 
Store Tipper, og samme dag aflivedes et kuld på 4 rævehvalpe på Adamspold. 
De to regulerede familier vurderes at have været de eneste familier på Tip-
perne i 2021. Herudover var der dog mindst én enlig ræv, der strejfede rundt, 
men enlige ræve, der ikke bebor en grav, er næsten umulige at få aflivet. En 
han og en hun af mårhund blev aflivet på det nordlige Store Tipper 7. januar, 
og herefter registreredes ikke mårhund på reservatet før i juli. En han af mår-
hund aflivedes på Adamspold 19. juli og 23. juli en hvalp samme sted. I 2018-
2020 blev der på Tipperne i alt reguleret 4 hunner og 11 hvalpe af ræv og 3 
hanner, 3 hunner og 30 hvalpe af mårhund. 

Den store indsats med især regulering af ræv og mårhund havde tilsynela-
dende en stor effekt. I 2015-2017 blev i gennemsnit 7,3 % af alle overvågede 
engfugles reder præderet pr. dag. I 2018-2020 var dette tal faldet til 2,8 % om 
dagen – svarende til 38% af niveauet i 2015-2017. 

Der ynglede 126 par rødben på 

Tipperne, og det er det højeste 

antal i 13 år. Foto: Eva F. Henrik-

sen. 
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Besøg af ræv på øen Fuglepold havde betydning for ynglefug-
lene  
Fuglepold har et forholdsvis lille engareal på 38 ha, men engen, vådområ-
derne og de tilgrænsende vadeflader udgør et meget fint ynglehabitat for de 
engtilknyttede vadefugle og for klyde. Efter at gravningen af en dyb kanal i 
vinteren 1980-1981 betød, at Fuglepold blev til en ø med vandfyldte render 
hele vejen rundt, opbyggedes sidst i 1980erne en af de tætteste engfuglebe-
stande, der er set (Thorup 1991). Rovpattedyr som ræv passerer ikke regel-
mæssigt over Fuglepold pga. af vandet der skal passeres, og derfor er der pe-
rioder og ynglesæsoner med meget lidt prædation og andre perioder med me-
get prædation på øen. Dette var tydeligt i 2021.  

Sidst i april opholdt en ræv sig på Fuglepold, og den blev iagttaget på den 
første ynglefuglekortlægning 25. april. Meget få ynglefugle havde denne dag 
etableret sig på øen: Ingen klyder mod 23 par i 2020, 11 par viber mod 19 par 
på samme tidspunkt året før og 2-3 par store kobbersnepper mod 6 par i 2020. 
Ræven forsvandt omkring månedsskiftet april-maj og sås ikke på et rævere-
guleringsbesøg 11. maj eller på seks kortlægningsbesøg mellem 2. maj og 2. 
juni. Igennem maj og første halvdel af juni etablerede der sig bl.a. 10 par kly-
der og 6 par store kobbersnepper og 3 brushøner anlagde reder. På et besøg 
13. juni var Fuglepold ’levende’ af ungevarslende vadefugle: der var 10 unge-
familier af rødben, 6 af klyde, 7 af vibe og 2 ungefamilier af stor kobbersneppe, 
ligesom der sås 2 redeurolige brushøner, der formodentlig var tæt på at 
klække unger.  

Der blev dog igen iagttaget en ræv på Fuglepold 13. juni, der formodentlig 
lige var kommet til øen. De næste dage fik dette en markant effekt på Fugle-
polds engfugle. Ved næste kortlægningsbesøg på øen 20. juni, var der kun få 
ungefamilier tilbage. Der var kun én familie af rødben, én af vibe, én af stor 
kobbersneppe og to af klyde. Og alle tre brushøner var væk. Nogle af vibe-
parrene kunne have store unger og ungerne kunne have forladt øen. Men un-
gerne af rødben og stor kobbersneppe var små 13. juni og må derfor være gået 
tabt. 

 

Rødben havde en klækningssuc-

ces udover det sædvanlige, og 

næsten halvdelen af de kortlagte 

par fandtes senere med unger. 

Foto: Ole Amstrup. 
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Stor kobbersneppe havde en god ynglesæson 
Der blev kortlagt 37 par store kobbersnepper i 2021. Det er fem par færre end 
i 2020 (Tabel 1). 37 par svarer til gennemsnittet i 2015-2020, og i øvrigt var det 
gennemsnitlige antal ynglepar de første 50 år med ynglefugletællinger 1928-
1977 også 37 par. 

Der blev overvåget så få reder, at prædationstrykket ikke kan beregnes ud fra 
de overvågede reder. Et mål for artens klækningssucces i 2021 fås ved at se på 
andelen af kortlagte par, der senere havde unger. Der blev kortlagt 20 par med 
unger, og det svarer til 54 % af de registrerede par. Det er først det andet år, 
siden overvågning af ungefamilier indgik i programmet i 1998, at over halv-
delen af yngleparrene havde unger (Figur 2). 

Også i 2018 og 2019 klækkede adskillige par store kobbersnepper unger (Figur 
2). Men mens engene var usædvanligt tørre i maj-juni 2018-20, og meget få 
unger af stor kobbersneppe blev flyvefærdige, var ungeoverlevelsen god i 
2021, hvor engene var meget våde i maj og fugtige et stykke ind i juni. I 2018, 
2019 og 2020 vurderes der kun at have været én eller flere flyvefærdige unger 
i hhv. 3, 4 og 4 ungekuld ud af hhv. 14, 16 og 11 ungekuld, mens mindst én 
unge vurderes at være blevet flyvefærdig i 15-17 af de 20 ungekuld i 2021. 

 
Figur 2.   Andel (%) af kortlagte par af stor kobbersneppe, der senere havde unger i 1998-2021 – perioden hvor dette er syste-

matisk registreret. 

Stor kobbersneppe havde også 

en god klækningssucces, og 

mere end halvdelen af de kort-

lagte par sås senere med unger. 

Også ungeoverlevelsen så ud til 

at være usædvanlig høj. Foto: 

Erik Biering 
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Engryle og brushane har problemer på Tipperne  
I de 94 sæsoner hvor yngleparrene af engryle er blevet optalt, har antallet 
svinget meget (Figur 3). I to sæsoner – 1968 og 1969 – fandtes ikke et eneste 
ynglepar, mens da antallet toppede i 1991 var der 143-146 par. Gennemsnittet 
for alle tællingerne er 31 par, mens medianen er 12 par. Siden 1991 er antallet 
faldet markant (Tabel 1), og i 2021 fandtes 11 par engryler. 

 
Engrylerne på Tipperne synes at være blevet fanget i et forvaltningsmæssigt 
dilemma. Arten lægger især æg i en tue i vegetation af 9-12 cm’s højde og fører 
sine unger i lav vegetation på de fugtigste dele af engen (Blomqvist & Thors-
sell 1988, Thorup 1998). Ynglefuglene bliver derfor tiltrukket af de områder, 
hvor græsningstrykket har været hårdest året før, og hvor de laveste dele af 
engene inklusive vådområderne er mest græsset ned. Disse områder har dog 
ofte en tidlig udbinding af kreaturer, og en stor del af rederne går efterføl-
gende tabt som følge af nedtrampning under græsningen. 

I 2020 var der en meget hård græsning på det sydlige Ø. Rad fra midt i maj til 
sidst i juli. Dette område blev friholdt for tidlig græsning i 2021. Seks af årets 
11 ynglepar etablerede territorier her, og to af parrene klækkede unger. Sen 
udbinding og/eller moderat græsningstryk gennem sæsonen betyder dog, at 
vådområderne gror til med tæt vegetation af tagrør og/eller sumpstrå og her-
efter mister det meste af sin værdi for fødesøgende unger af engfugle som 
engryle, brushane og rødben. Dette sås i adskillige vådområder på Tipperne 
i sommeren 2021, og noget tilsvarende sås i 2019. Unger af engryle og brus-
hane søger føde i lav, åben vegetation, hvor de ’plukker’ invertebrater i vege-
tationen (Blomqvist & Thorssell 1988, Beintema et al. 1991, egne observatio-
ner). Også unger af rødben lever for en stor del af invertebrater i vegetationen, 
men er lidt mere tolerante over for vegetationshøjden, dog undgår de al for 
tæt vegetation (Beintema et al. 1991, egne observationer). 

Antallet af ynglende brushaner har været lavere de seneste 25 år sammenlig-
net med tidligere (Tabel 1). Fugtige forår har normalt betydet flere ynglefugle, 
en længere ynglesæson og bedre ynglesucces (Thorup 2016). I 2021 var der en 
usædvanlig kombination af fugtighedsforhold, hvor april var meget tør og 
engene nåede at tørre helt ud, inden en særlig våd maj gjorde store dele af 
engene våde med sjapvand fra starten af maj til et stykke ind i juni. Der yng-
lede dobbelt så mange hunner af brushane i 2021 som i 2020: 12 hunner mod 

 
Figur 3.   Antal optalte ynglepar af engryle på Tipperne 1928-2021. 
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seks året før. 12 ynglehunner er dog også et meget lavt tal, og selvom præda-
tionstrykket generelt var ret lavt i 2021 (Tabel 2) havde kun tre af hunnerne 
held med at klække unger (Tabel 3). 

På trods af at gennemsnitstemperaturen om foråret er steget de senere år, er 
starten på brushanes yngletid ca. en uge forsinket siden år 2000 sammenlignet 
med perioden 1929-1992 (Thorup 2016), og noget tilsvarende er set hos 
engryle (egne observationer). Kombinationen af senere ynglestart, der anta-
ges primært at skyldes at bramgæs i stort tal er begyndt at græsse engene i 
april-maj og derved græsser de potentielle redetuer ned, og højere tempera-
turer i april og maj, og dermed en tidligere opstart på vækstsæsonen, kunne 
resultere i et ’mismatch’ mellem tidspunkterne for engryle- og brushaneun-
gernes fødebehov og topforekomsterne af deres fødeemner. Dette forhold er 
dog aldrig undersøgt for de to arter og deres fødeemner. 

Gul vipstjert i stort antal 
Gul vipstjert er blevet optalt og kortlagt på Tipperne fire år i 1970erne og hvert 
år siden 1980 (Figur 4). I 2021 fandtes 118 yngleterritorier, og det er det fjer-
destørste antal, der er registreret, og det største antal der er set siden 1989 
(Figur 4). 

Den rigelige nedbør i maj bidrog 

utvivlsomt til at stor kobber-

sneppe havde højere ynglesuc-

ces i 2021, end de har haft i flere 

år. Foto: Erik Biering.    

 
Figur 4.   Antal yngleterritorier af gul vipstjert på Tipperne. Arten blev ikke optalt i 1974-1977 og 1979. 
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De største yngletætheder i 2021 fandtes i de slåede og græssede områder i 
Opgrøden med 25 par (svarende til 50 par pr. km2). Desuden var der 39 par 
på engene vest for Tippervejen (16 par pr. km2) og 10 par på Fuglepold (26 
par pr. km2). Antallet af ynglende gul vipstjert har været jævnt stigende siden 
2006, hvor der var færrest med kun 14 par, og er nu er mere end otte gange så 
højt. Den store ændring kan ikke umiddelbart forklares med ændringer i for-
valtningen. Tipperne er formodentlig den lokalitet i Danmark, der har flest 
ynglepar og den tætteste ynglebestand af arten (Grell 1998, Vikstrøm & Mos-
høj 2020, DOFbasen).  

Udviklingen på Tipperne følger måske en mere generel trend. Nyord er sand-
synligvis den lokalitet, hvor der yngler næstflest gule vipstjerter, og her blev 
der registreret 65 par i 2021 (Henrik H. Nielsen, DOFbasen). Det er et meget 
stort antal ynglepar for Nyord. I DOF’s punkttællingsprogram kan der bereg-
nes et indeks for gul vipstjert fra 1984 og frem, og her registreredes det laveste 
indekstal for arten i 2005, mens der har været en statistisk signifikant stigning 
i perioden 2010-2020 (Eskildsen m.fl. 2021). 

 

Tak  
Vi retter en stor tak til Ole Amstrup, Erik Biering og Eva F. Henriksen for le-
vering af fotos til notatet. 

Referencer 
Beintema, A., Thissen, J.B., Tensen, D. & Visser, G.H. 1991: Feeding ecology of 
charadriiform chicks in agricultural grassland. – Ardea 79: 31-44. 

Blomqvist, D. & Thorssell, S. 1988: Födosökshabitat och födotillgång hos un-
gar af sydlig kärrsnäppa (Calidris alpina schinzii) i Ödsmåls kile, Bohuslän, 
1985. – Zoologiska institutionen, Göteborgs universitet. 

Eskildsen, D.P., Vikstrøm, T. & Jørgensen, M.F. 2021: Overvågning af de al-
mindelige fuglearter i Danmark 1975-2020. Årsrapport for Punkttællingspro-
grammet. – Dansk Ornitologisk Forening. 

Antallet af gule vipstjerter på Tip-

perne har været højt de senere 

år, og i 2021 registreredes 118 

territorier. Tipperne har en af lan-

dets største og tætteste ynglefo-

rekomster. Foto: Erik Biering.      



 

14 

Grell, M.B. 1998. Fuglenes Danmark. – Gad. 

Laursen, K., O. Thorup, M. Elmeros, T.E. Holm, O. Amstrup, M. Bak, L. 
Haugaard & T.S. Hansen 2009: Salinity, ground water level and Red Fox in-
fluence wader breeding numbers and nest predation rate in a wet grassland 
habitat. – Upubliceret rapport til Skov- og Naturstyrelsen, Miljøministeriet. 

Roodbergen, M., B. van der Werf & H. Hötker 2012: Revealing the contributi-
ons of reproduction and survival tot he Europe-wide decline in meadow 
birds: review and meta-analysis. – J. Ornithol 153: 53-74. 

Shrubb, M. 2007: The Lapwing. – T & A D Poyser, London.   

Thorup, O. 1991: Population Trends and Studies on Breeding Waders at the 
Nature-Reserve Tipperne. – Wader Study Group Bull. 61, Suppl.: 78-81. 
https://sora.unm.edu/sites/default/files/journals/iwsgb/n061s/p00078-
p00081.pdf 

Thorup, O. 1998: Ynglefuglene på Tipperne 1928-1992. – Dansk Orn. Foren. 
Tidsskr. 92: 1-192.   

Thorup, O. 2016: Timing of breeding in Ruff Philomachus pugnax: a crucial pa-
rameter for management and use of wet grassland in Western Europe. – 
Wader Study 123: 49-58. 

Thorup, O. 2018: Population sizes and trends of breeding meadow birds in 
Denmark. – Wader Study 125: 175-189.   

Vikstrøm, T. & C.M. Moshøj 2020: Fugleatlas. De danske ynglefugles udbre-
delse 2014-2017. – Dansk Ornitologisk Forening, Lindhardt og Ringhof. 

 

 
Ud af de 12 hunner af brushane, der ynglede på Tipperne i 2021, fik de tre klækket æg. Foto: Erik Biering. 
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