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Strandens og kystens fugle
Ved stranden kan du især møde mange forskellige
slags måger, ænder og vadefugle. Ulvedybet og
Vejlerne er to gode steder at iagttage disse fugle.
Selve stranden er et udmærket sted at iagttage fugle
i træktiden, både forår og efterår. Rovfuglene følger
ofte kysten under trækket.
I sommertiden kan du for eksempel møde ynglende
strandskade, stor præstekrave og i klithederne
storspove (tidligere stor regnspove).
Læs om ...

Oversigt over strandens og kystens fugle
Almindelig ryle - en rylehistorie
Vadefugle
Måger og terner

Oversigt over strandens og kystens fugle
(Listen er ikke fuldstændig)

Almindelig ryle
Blishøne
Blå kærhøg
Brushane
Canadagås
Dværgfalk
Edderfugl
Engpiber
Fiskehejre
Fjeldvåge
Fjordterne
Gravand
Gråand
Grågås
Gråkrage
Gul vipstjert

Havterne
Hjejle
Hvid vipstjert
Hættemåge
Klyde
Lomvie
Knopsvane
Mallemuk
Musvåge
Ride
Rødben
Rørhøg
Rørspurv
Sandløber
Sanglærke
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Sangsvane
Sildemåge
Skallesluger
Skarv
Snespurv
Stenvender
Stormmåge
Stor præstekrave
Storspove
Strandskade
Stær
Svartbag
Sølvmåge
Troldand
Tårnfalk
Vibe
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Almindelig ryle

Blishøne

Canadagås
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Fiskehejre

Fiskehejre-spor sammen med en størrelse 45

Fiskehejre-spor

Grågås
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Ride

Sandløbere
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Skarv

Sølvmåge

Ung fugl

Ældre fugl

Ældre fugl
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Svartbag

Svartbag og sølvmåger

Ung fugl

Ung fugl

Troldand
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Tårnfalk

Tårnfalkeunge
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Vibe
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Almindelig ryle - en rylehistorie
Fra ”Trækfugle som indikator for globale miljøforhold” af naturvejleder Ivar Gram.

"At rejse er at overleve” - rylevisdom
Tænk engang - Sommerferie på Nordpolen, midnatssol, efterårsferie i Holland, vinterferie i Vestafrika og
forårsferie i Danmark.

Almindelig ryle er en typisk lille vadefugl med lange ben og et relativt langt næb.

Almindelig ryle forekommer ved langt de fleste danske kyster. Den opholder sig ved vore kyster under forårstrækket og
igen under efterårstrækket. Rylen er en udpræget langdistancetrækker. En samlet trækstrækning kan være på op til
10.000 - 20.000 km pr. år.
Rylens normalvægt ligger på omkring 45 gram.
Rylen er en god flyver, der kan opnå hastigheder på op til 90 km i timen.
Føden består først og fremmest af små havsnegle, orme og krebsdyr.
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"En ryles eventyrlige dagbog”
Historien er skrevet ud fra ringmærkningsresultater fra mange lande. For at skabe sammenhæng er det
kædet sammen til en hel rejse for en enkelt, tænkt ringmærket ryle.
Nordstrand, Tyskland

22. marts

Hannen vejer 42,5 g.

Vadehavet - V. Vedsted

16.maj

Hannen vejer 58,5 g, yngledragten er færdig. Ryler bruger 16
timer hvert døgn på at æde.

1 km´s højde

29. maj

Vægten er nu oppe på 74,5 g, hvilket afslører at han har lagt
omkring 0,9 g til i vægt pr. døgn. Hver ryle forbrænder 0,5 g
fedt pr. flyvetime.

Taimyr

10. juni

Ankomst. Hannen vejer 65,5 g. Må have rastet undervejs. Med
et vægttab på kun 10 g er der gode muligheder for at klare
ynglesæsonen.

Taimyr

18. juni

Snestorm. Minus 8 grader.

Taimyr

30. juni

Hannen har dannet par med en ukendt hunryle. Første æg er
lagt. Ægget vejer 11,3 g.
Hannen vejer 60,5 g. Hunnen vejer, efter det første æg er lagt
55,5 g.

Taimyr

6. juli

Hannen ruger på 4 æg. Hunnen har lagt 4 æg, der tilsammen
vejer 45 g. Hunnen vejer nu 42 g.

Taimyr

20. juli

Hunnen vejer 41 g. Hannen vejer 52 g. Stadig 8 dage til
klækningen.

Taimyr

28. juli

Den første unge. 21,5 dag er gået siden parret påbegyndte
rugningen. Hunnen forlod ham for 5 døgn siden. Sandsynligvis
er hun trukket direkte til Vadehavet. Mon hun har energi nok til
at nå frem?

Taimyr

6. august

1 unge blev det til. Ungen vejer nu 25 g. Hannen vejer igen 42
g.

Taimyr

13. august

Den store rejsedag. Hannen skal nu trække 3.800 km til
Vadehavet. Ungen fortsætter med at finde føde. Der går endnu
15 dage, før den er i stand til at følge forældrene.

Nordnorge

14. august

En mulig rejsevej! Muligvis trækker rylerne fra Nordøstrusland
langs Nordnorges kyst.

Vadehavet - V. Vedsted

16.august

Hannen tilbage. Det er kun 4 døgn siden, han forlod Taimyr
3.800 km mod nordøst.

Vadehavet - Højer

1. september

Hannen vejer nu 45 g.

Vadehavet - Nordstrand

20. september

Fjerfald. Hannen 45 g. Det tager 87 - 94 dage for almindelig
ryle at gennemføre fjerfældningen.

Vadehavet - Texel

25. september

Rejseforberedelse igen. Hannen vejer 46 g.

The Wash - England

27. september

Vægten kan her øges med 3 g pr. døgn.

Gironde - Sydvestfrankrig

25. oktober

På ruten igen! Hvor længe hannen har opholdt sig i England
vides ikke, men nu er han fundet igen i Frankrig. Vejer nu 48 g.
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15. november

Tabt af syne. Rylen er forsvundet. Måske er han i Portugal,
Spanien eller i Nordafrika - ingen ved det med sikkerhed.

Mauritanien - Vestafrika

14. december

Sensationen. Mangrove, 35 grader, ved ækvator. Her står
polarrylen og opfører sig som en tropefugl. Sært at det er den
samme fugl, som i sommer var på Taimyr. Hvor længe han har
opholdt sig ved ækvator ved vi ikke, heller ikke om han
kommer andre steder i Afrika. Vejer nu omkring 52 g.

Vadehavet - Texel

12. marts

På eventyr igen! Tusinder og atter tusinde ryler kommer
trækkende ind i Vadehavet fra sydøst. Er vores han imellem?

Vadefugle
Fotos af vadefugle: Se oversigt

Nogle facts
209 vadefuglearter i verden

Kort om vadefugle

58 arter truffet i Danmark
35 arter forekommer regelmæssigt
17 arter yngler i landet

Vadefugle er i nær slægt med kjover, måger, terner og alkefugle, der alle tilhører den samme store fugleorden:
Charadriiformes.

Vadefugle omfatter 12 familier, 4 repræsenteret i Danmark nemlig:

Hovedgrupper af vadefugle

Familie

Eksempler

BROKFUGLE

Charadriidae

viber, hjejler, præstekraver og
pomeransfugle

Scolopacidae

kobbersnepper, regnspover, klirer,
stenvendere, svømmesnepper,
bekkasiner, skovsnepper, ryler,
sandløbere og brushøns

SNEPPEFUGLE

STRANDSKADER

kun strandskade i Europa

KLYDER

stylteløbere og klyder
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Generelt om brokfugle
•
•
•
•
•
•

Små eller mellemstore arter, kompakt bygget krop
Kort, hårdt ikke blødhudet næb
Vingerne lange og spidse (minus viben)
Halen kort, lige afskåret
Lille bindehud mellem yder- og mellemtå, bagtå mangler
Ejendommelige gangbevægelser (fødesøgningsadfærd)

Generelt om sneppefugle
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Langt, tyndt næb, bøjeligt og blødhudet, i hvert fald ved grunden (meget følsomt
gribeorgan)
Vingerne lange og slanke
Benene lange og slanke (ofte stærkt forlængede)
Fortæerne forbundet med mere eller mindre bindehud = vadehud, bagtå kort eller
helt mangle
Fødeoptagelsen mens fuglen bevæger sig på jorden (føden næsten udelukkende
animalsk)
Glimrende flugt (rytmiske vingeslag)
Som regel udprægede trækfugle
Meget stemmebegavede (parringssange)
Ingen egentlige redekolonier
Bygges ingen rigtig rede
Et kuld, normalt 4 store pæreformede æg
Ungernes dundragt en eminent beskyttelseslighed
Ungerne hurtigt klare sig selv (ikke fodrede, men blot ledede og bevogtede)
Under trækket sociale, ofte flere arter sammen
Behøver store, våde eller sumpede landområder
Karakteristisk element i den danske fugleverden

Nogle korte bemærkninger til enkelte arter af vadefugle
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Strandskade (7.000-8.000 par) (10.000-20.000 overvintrer i det danske Vadehav,
helt i særklasse)
Klyde (ingen speciel vinterdragt) (5.000 par) (totalfredet i 1922)
Lille præstekrave (godt 300 par) (grusgrave)
Stor præstekrave (2.000 par)
Hvidbrystet præstekrave (rødlistet som en akut truet art) (50-100 par)
Pomeransfugl (traditionelle rastepladser i Vestjylland) (højfjeldsfugl)
Hjejle (5-10 par) (efterår op til 300.000 individer på de danske rastepladser)
(fredet i 1982)
Strandhjejle (yngler på tundraen)
Vibe (40.000-50.000 par) (gullistet) (fredet i 1979)
Islandsk ryle (2 forskellige bestande træffes i Danmark under trækket)
Sandløber (karakteristisk fødesøgningsadfærd)
Dværgryle (i Nordskandinavien yngler kun mellem 200 og 1000 par)
Temmincksryle (optræder relativ fåtallig i DK under trækket forår og efterår)
Krumnæbbet ryle (en smule større end en almindelig ryle)
Sortgrå ryle (havnemoler med store sten) (DK ses nogle få hundrede op til 1000)
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Almindelig ryle (eneste ryleart der yngler i DK, tilhører formen ”sydlig ryle”) (få
hundrede par i dag, omkring 1900 ynglede omkring 50.000 til 100.000 par)
(rødlistet) (Ulvedybet) (to trækbølger)
Stribet ryle (meget sjælden gæst, set hvert år siden 1992 op til en halv snes)
Kærløber (sjælden trækgæst) (minde om en miniaturebekkasin)
Brushane (brushøns danner ikke par) (godt 100 ynglende hunner på ca. 15
lokaliteter) (totalfredet 1967) (den vadefugleart der yngler senest) (Ulvedybet)
Enkeltbekkasin (yngler ikke i DK) (jagttid i DK)
Dobbeltbekkasin (2500 til 3000 par) (mange lokalnavne) (20.000 skydes årligt i
DK)
Tredækker (fåtallig trækgæst)
Skovsneppe (2.000-4000 par) (jagttid 1. oktober til 31. december, udbytte
20.000-40.000)
Stor kobbersneppe (højst 700 par) (150 par Vejlerne)
Lille kobbersneppe (yngler ikke i DK)
Lille regnspove (småspoven) (yngler ikke i DK) (bærheder om efteråret)
(totalfredet i 1994)
Stor regnspove (storspoven) (genindvandret i 1934) (totalfredet i 1994) (højst
300 par) (nedlagdes tidligere mere end 50.000 her i landet om året) (jagt i Frankrig,
i naturbeskyttelsessammenhæng er Frankrig et af de mest tilbagestående lande i
Europa)
Sortklire (yngler ikke i DK)
Rødben (10.000-15.000 par) (mange trækgæster) (islandske ynglefugle, som er en
speciel race, overvintrer her i landet)
Damklire (2-4 iagttagelser om året)
Hvidklire (største af vore klirearter)
Svaleklire (en skovfugl, yngler oppe i træerne i forladte drosselreder) (50-60 par)
(første ynglefund i 1956, har muligvis tidligere ynglet i DK)
Tinksmed (60-80 par) (nationalt set en af vore mest truede ynglefugle)
Mudderklire (Dirch Passers monolog) (mindste af klirerne) (I DK yngler
mudderkliren mærkelig nok ikke fast)
Stenvender (en af Danmarks mest truede ynglefugle, omkring 40 par på 3-5
lokaliteter (næsten alle på Læsø))
Odinshane (svømmesneppe: svømmelapper på tæerne, specielle kønsroller, mere
en svømmefugl end en vadefugl, højt på vandet, ligner nærmest miniaturemåger)
(sjælden gæst i DK, 50-100 individer)
Thorshane (svømmesneppe) (meget sjælden gæst, normalt ses 5-10 thorshøns i
DK om året)
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Måger og terner
Fotos af måger og terner: Se oversigt

Måger og terner - voksne
•

Svartbag 64-74 cm, vf. 150-170 cm. Stor og kraftig, sort overside, blegt kødfarvede
(lysegrå) ben.

•

Sildemåge 52-67 cm, vf. 128-148 cm. Slank og smalvinget, mørk overside, kraftigt gule
ben.

•

Sølvmåge 55-67 cm, vf. 138-155 cm. Kantet groft hoved med kraftigt gult næb med rød
plet, kødfarvede ben.

•

Stormmåge 41 cm, vf. 106-125 cm. Ligner sølvmåge men er mindre, har mere rund
hovedfacon og lille gult næb, gulgrønne ben.

•

Ride 39 cm, vf. 95-105 cm. Ligner meget stormmåge, men har sorte vingespidser og sorte
ben.

•

Hættemåge 37 cm, vf. 95-105 cm. Brun hætte, mørkerødt næb, bred hvid forkant på
hånden, vinter uden hætte men har i stedet en mørk plet bag øjet, røde ben.

•

Dværgmåge 28 cm, vf. 62-68 cm. Sort hætte, mørke vingeundersider.

•

Splitterne 41 cm, vf. 98-105 cm. Smalle og spidse vinger, kort og kløftet hale, langt, tyndt,
sort næb med gul spids.

•

Sandterne 37 cm, vf. 95-110 cm. Ligner splitterne, men mere mågeagtig. Kort, sort næb.

•

Rovterne 52 cm, vf. 130-145 cm. Kendes alene på sin enorme størrelse (næsten som
sølvmåge). Meget kraftigt, rødt næb.

•

Fjordterne 35 cm, vf. 82-95 cm. Ligner meget havterne, men er noget kraftigere. Næbbet er
længere, orangerødt og med sort spids. Oversiden er mere tofarvet end havternens.

•

Havterne 35 cm, vf. 80-95 cm. I forhold til fjordternen ret ensartet, grå overside. Blodrødt
næb (i maj ofte med sort spids, ellers uden). Længere hale end fjordterne. Korte ben.

•

Dværgterne 23 cm, vf. 52 cm. Har hvid pande og gult næb med sort spids.

•

Sortterne 24 cm, vf. 66 cm. Sort forkrop som gradvist går over i grå bagkrop. Grå vinger,
grå overgump og hale.
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