9. Søernes fugle
Fugle er fascinerende og smukke dyr.
Strâlende farver nesten tropiske som
hos mange af lappedykkerne og ‘ender
ne. Altid i bevge1se og flotte at skue,
nAr det foregâr akrobatisk og dramatisk
som hos fiskeørnen, der hnger over so
overfiaden, inden den endelig folder
vingerne sammen og kaster sig ned i
vandet med kløerne fremme for at gribe
en stor fisk. Eller dybt imponerende nâr
den nytilflyttede havorn majesttisk sej
ler hen over soen med ojet fstnet pa et
muligt blishonemältid. Det kan ogsã
vere idyllisk og nesten H.C. Andersensk
med de store hvide knopsvaner, som sej
ler rundt pa selv ganske smâ damme.
Tnk bare 50 âr efter Andersens dod var
den hvide nationalfugl stort set forsvun
det fra landet pga. hârdhndet jagt, og i
1920’erne var der kun 3-4 par tilbage.
Totalfredning bragte knopsvanen tilbage
pa banen, sá den nu atter lever over hele
landet.
Der er noget serligt med søer og fug
le, som forstrker naturoplevelsen. Der
er mange fuglearter ved sokanten og
frre ude pa vandet, men selv her fore
kommer de lit i et betydeligt antal. Fug
lene er der ogsà pa alle ârstider, undta
gen nâr soerne er tilfrosset. Sâ er de fle
ste rykket ud til havet, eller rejst sydpà,
mens de ti1bagevrende ligger stuvet
sammen i âbne väger.
Bladrer man igennem "Fuglenes Danmark" Grell 1998 bliver man bekreftet
-

-

i sin fornemmelse af soernes fuglerig
dom. I alt 48 fuglearter i Danmark yng
ler primrt i tilknytning til soer, og det
er faktisk 23 % af samtlige 212 ynglefug
le i landet. Man moder denne artsrig
dom i de fleste soer nr ens bopl. I en
af de nyoprettede lavvandede søer ved
Alsonderup Enge nr Hillerod kan man
om sommeren møde Ca. 25 arter, som
yngler i et antal pa 100-200 individer.
Men oplevelsen fortstter uden for yng
lessonen, hvor det ovrige landskab er
fattigt pa fugle, mens søerne er beriget
med trkgester fra hele Skandinavien. I
snit kan man ved Alsonderup Enge pa et
âr mode 50 arter af rastende fugle i et
samlet antal pa 3.000-4.000. Blandt dem
optrder sjldenheder sasom havorn,
nordisk lappedykker, odinshane og
vandrefalk. Mange fuglerige soer ligger
inde i byerne tt pa boplen, sa de md
gar i den daglige spadseretur. Man kun
ne nvne Brabrand So, Utterslev Mose
og Maribosoerne boks 9.1 som nogle
af de fuglerigeste soer overhovedet.
I sin bog om de 169 bedste danske
fuglelokaliteter har SChaCk-Nielsen
1982 udvalgt 37 soer og moser med
abne vandflader. Dette udvaig pa 22 %
svarer til, at den samme proCentdel af
danske ynglefugle er tilknyttet soerne,
hvorimod soernes areal kun udgor 1,4
% af landets samlede areal. Sa soerne er
et artsrigt fristed for fuglene, hvor de
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Boks 9.1. Fugle i Maribosøerne
Monibosoenne pit Lolband em bavvonde
de og naningsnige. Dc omfottem Marl
bo Nomncso og Sondemso, Hejnedc So
og Rogbollc So, som bigger tait pit hin
anden. Sokomplckset en pit 1.280 hek
ton, og det en et of Donmanks vigtigste
so- og vitdomritder for ynglende og
mostende vandfugbe. Omritdct en et in
tennotionalt fuglebcskyttebsesomnitde
pgo. de nige yngleforekomster of bb.o.
gnitgits 272 pan 11999, knonand 18
par og rorhog 35 pon, men nasten
abbe donske vandfugbe yngler ved soen
ne. Monibosoennes unikke status skyb
des ogsit de nige fonekomsten of rosten
de fugleonten max. tob 11999 sitsom
gnitgits 9.200 individen, skeond
1.120, taffeband 12.000, trobdond
31.000 og ston skabbesbuger 450. I
olt gasten omkning 75 anten regelmas
sigt soemnc og deres narmcstc omgi
velser.
Fugletabbinger en gcnnemfont siden
slutningen af 1970’cmne Jorgensen
1991, 1996. Fro slutningen of
1980’enne tIl 1999 steg ontollet of yng
bepon fra 6 tIb 31 for nondrum, fra ca. 50

Type fugle

Rogbofle

Fiskeedere
Pla ntcedere

29
49

/Edcr smadyr I ovre vandlag
/der smadyr I dybe vandlag

40
28

Dc tire grupper tilsammen

146

50

tib 190 for fiskehcjnc og fno 19 tIl do.
2.000 for skarv. Omnitdet mummer nu
ogsit ynglende hovonn. Som gennem
snit for de sidste 25 itn ham den ynglet
do. 2.400 pan vandfugbe I Mamibosoer
ne. Laigger mon det maksimale ontab
forckomstcn af nostende fugleonten
sommen, bliven tablet oven 50.000 sc
ovcrsigten I tabel B.
Den en betydebige forskebbe pit sitvel
tatheden som fodevalget I de 4 Moni
bosoer. Fugletatheden pn. oreal en
storst I Rogbobbe So, som en den mest
klanvandede of soemne med en nig un
dervondsvcgetotion. Rogbobbe So hon
isar en hoj tathed of blishone, knop
svonc og nastcnde pibeond, som abbe le
ver of vandpbonten. Men soen ham ogsit
den storste taithed of gritstnubet bappe
dykken, lible bappedykker, taffeband og
tnobdand, som able dykken cftcr smitdym
pit bunden pit dybder mebbem 0,5 og 3
m. Til gengald en den ikke systematisk
fomskeb meblem tatheden of fiskeaden
de fugle fro den Marvandede Rogbolle
So og de ovnige mere naningsnigc og
ukiore Manibosoen tobeb A.

Nørre So
33
18
24

Sonderso

17
22
27

4

12
7
15
2

89

36

68

label A. Antal ynglepar per 100 ha at fri sotlade plus rorskov i den ret klarvandede, ye
getationsrige Rogbollc So 223 ha og de tre uklare Maribo Norrcso 45 ha, Maribo
Sonderso 957 ha og Hcjrede So 59 ha. Da storrelsen har betydning for tugletethc
den svarcr Rogbolle So i mortomctri bcdst til Maribo Sonderso.

196

Hejrede

2

50

Ooerne.

Fugle art

Ynglepar

Rastende individer

Skarv
Gragas
Blishonc
Toppet lappcdykkcr
Fiskchcjrc
Gronbenet rorhonc
Graand
laffeland
Fjordternc
Rorhog

1.186 273
276 6

6.7700

232 23

5.5000

193 10

385

129 21

40

Skeand
Gravand
Hettemage
Knopsvanc
Rordrum
Knarand
Grastrubet Iappedykker
Troldand
Vandrikse
Krikand
Lille Lappcdykkcr
Atlingand
Stor skallcslugcr
Kanadagas
Pibeand
LilIc skallesluger
Blisgas
Bjergand
Hvinand
Bramgas
Spidsand
Sedgas
Sangsvanc

72*
71*

.19 C

265

1760b

63 6
37 20
31 1
24 2

12.5500

410

20 2
20 10
19
18
18
17
ii
10*

3
3
2
2
3

6
4
2

1
1
1

110
190
24.5000
305
3

765b

335
290
150
105
85
80
35
30
20
15

label B. Gcnncmsnitlig antal ynglcndc tuglepar I de fire Maribosoer 1.280 ha over en pe
node fra 1977 til 1999 opstillct I rekketolgc fra den hyppigste til den sjeldncstc. Skarv, tI
skchcjrc og rordrum en iser blevet talrige siden slutningen at 198O’crnc og ynglede 11999 I
et antal pa hcnholdsvis 2.040,190 og 30 par. Den anden kolonne viser gcnncmsnittct over
arrekkcn at det maksimale antal rastcndc tuglc, der hvcrt ar er rcgistreret at hvcr cnkclt
tuglcart. Usikkcrhcden pa middeltallet standard error er vist i parcntcs. * Kun tellinger
1987-89. a Mcget talrigt rastende tugle mere end 5.000. b lalnigt rastende mere end 500.
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kan fobe sig nogenbunde sikne oven for
novfuglc og jaigeme pit monge mitdcn et
itndehub I kubtunlondskabet.
Nitn man ctablercn nyc soer, som 1 ek
semplet med Absondenup Enge, en den
ogsit gananti for succes pit fuglesiden.
Isain hyis mon siknen en possende by
vandstond og undgitr for ston opbbom
-

string of planteplanktonet. Den kommer
flest fugle, hvis mon sikncn itbnc eng

omritden ned tAb soenne og vakst of un
dcmvandsplonten pit sobunden, sit boy

vondede engsoen uden for stom nanings
bebostning mummer sairlige muligheder.
Sitdonne nyc lokabitetem bliven huntigt
yppenbige fugbclokabitetcn. Do mon etob

benede soen I Absondenup Enge, kunne
mon sitledes eften tre itn mode 31 ynglcn
de onten I et ontab pit godt 500 individer.
Faktisk en ants- og individmigdommcn
saimbig stom umiddebbont eften, at soenne
cm blevet oprettet, mitskc fondi jomdcn i
penioden efter ovenskybningen frigon
meget organisk stof, den udnyttes of bak
teniem, som eftenfolgende giver grundbag
for opvakst of mange smitdyn, som fug
bcne kon aide boks 2.2. Den em ogsit den
mubighed, at det ikkc ham noget at gone
med foden, men at fuglene em sit oppon
tunistiske I demes odfand, at monge orten
og individer afsogen de nyc mubigheden,
som opstitm.

Fuglebestandenes udvikling
Vi kendem meget ill fuglebivet I Don
mark, fondi det hon bred folkelig intends
se. Febtomnitobogem besiddem enestitende
gejst og ckspentise, nitn det gabden om at
finde og identificene ontemne. Og de cm
veb organisenede. 11976 kunne Donsk
Onnitologisk Fonening pubbicene sin forste bandsdaikkende Atbosundensogelse
oven de danske fugles udbnedebse og be

standstaitheden for itnene 197 1-74 Dyb
bnoe 1976, og i 1998 gentog mon suc
cessen med en ny bandsdaikkcnde kort
baigning for pcniodcn 1993-96 Gnelb
1998. Begge undensogebsem van bascrct
pit indbemctningem fna omkning 1.000 fi
villige mcdarbejdene ellen smit 10 % of
fomeningcns medlemmen.
Fra fomstc habvdcb of 1900-tablet, og
endnu laingere tibboge I 1800-tablet, cm
infonmationen om fuglenc mere spmedt
og usikkcn. Hen begrainsen informatlo
nen sig ill de storste og mcst intenessonte
orten, men det en abbigeveb muligt at vur
deme tendenser I langtidsudvikiingen hos
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mange onten uden pracist ot kunne saitte
tol pit de tidligeme bestandsstommebsen.
Oven lange tidsmum pit mebbem 50 og
200 itn finder mon vobdsomme andnin

gem I hyppigheden of monge danske fug
leonten. Ofte genfinder mon den somme
genenelbe udvibding 1 bestondene I yore
nobolonde ellen I cndnu stomme dde of
Nordvcsteunopo. Dc vigtigste fomkianin

gem pit bcstandsaindmingcmnc kan henfo
res tIb aindret jagttnyk, aindninger I land
bnugets dynkningsfonmem og Mimafonan
dningcn. Det vobdsomme jagttryk 11800tablet og I begyndclscn of 1900-tablet
mindskedc sitbedes bestandene of gais og
svanen tib meget love nivcouen I bitde
Europa og USA Lodge et ab. 1997. Om
kning Lake Michigan og de andre store
soem bevede skonsmaissigt 100.000 tmom
pctsvanen for europaicmnc ankom, men
itn 1900 van den ikke en eneste tilbage en udvikiing mcgct big knopsvonens I
Donmark. For socmnes vedkommendc en
cutnoficming, draining og tonbaigning of

Sic ie

vitdomritdcm ogsit of ofgonende betyd
ning fon fuglene. Derfon han de seneste
tiitrs beskedne genopnetningen of vitd
ommitder betydning.
Ud oven de fonkionbige aindningen I
fuglebestandene em den ogsit en dcl ufon
Monlige tilfailde. Visse orter en bane genemelt i fnemgang og spredning oven det
meste of udbncdebsesomritdet, mens an
dre orter cm pit tibbogegang uden nogen
pitvisebige gnunde. Hen folger nogle ek
semplen pit udviMingen blondt vigtige
fugleortem, den soger fode I soemne ellen I
denes nanhed.

u

midtjyske sohojland, I østjyblond og I
Nondostsjabband figum 9.1. Fna de send-

ste tablingen kon mon naivne maksimale
tab pit 160 ynglepar I Juel So, 140 par I
Monibo Sondenso og 100 pam I Fumeso.
Fiskehcjnen sogcn fode pit bavt vand,
hvom den spiddem fiskene pit sit lange spid
se naib figun 9.2. Den findes bitdc vcd so

emne, bangs vandlobenc og ved kystenne.
Anten van tidligere staimkt forfubgt, men
den em gitet frem I bobet of 1900-tablet, for
dijagten aftog. 11950 var den ca. 2.000

ynglepam. Eften et mindme fold i 1960’cmnc
stegbestanden tAb 2.670 ynglepar 11978.

Langsigtede fremgange
for fiskeaedere

Den stone bestandsstigning indtnoffomst
cftcnjagtfmedningen 11980, do man for
den lid nedbagde 5.000 flskehcjmem om

Dc tne vigtigste fiskeadende fugle I dan

itnet. 11991 van bestanden steget tIb 6.700

ske soem en toppet boppcdykkcm, fiskchej

ynglepar. Tibsyneladende svingen bestan
den nu omkning dette nivcau.
Skanven cm den fugl, som en dcl don
skere elskem at bade og bekaimper, sebv
om den en totalfredet figum 9.2. Danmark ham en undenskmevet international
fonpbigtcbsc til at beskytte fuglen, fondi
en stom dcl of dens sambede vemdensbe

mc og skonv. Dc em abbe tne blevet mere tol
nige I bobet of 1900-tallet I tokt med
mindne jogt og flene fisk I soenne i for
bindebse med oget eutnofiening. Ron

dnummen en sjaibdcn, men I frcmgong.
Toppet boppedykkcn en den mest ud
pnaigedc flskeaiden blondt danske loppe

dykkeme, og den en isair knyttet til de
itbne vandfladcm uden for ronskoven I
nainingsmigc soer boks 9.2. Den begun
stAges of mange smit individem of skalbe

og brosen. Hvis den tib gengaild optraiden
mange stone bnasen ellen mange stone

rovflsk som sandart ellen ston obonne,
fitm toppct bappedykkcn et ditnligene fode
grundbag. Det fitn den ogsit ved biomoni
pulation, som benytten sig of massive

opfiskningen of fredfiskbestande, som
netop dominenes of skable og bmascn.
I penioden fna 1900 tib co. 1975 gik
toppet bappedykker fem I Danmonk,
mens den fma 1974 tib 1996 han hobdt sig

nogenbunde konstant pit 4.000 yngbcpan
tabel 9.1. Anten lever isan I stomne don
ske soer og findes denfon hyppigst I det

C

stand findes hen I landet. Dc fleste skan
yen lever ved kystemne, men arten tmaiffes
ogsit ved de stonste danskc soem. Man
ved, at bestanden van ston I 1830’enne,
men pga. intensiv fonfolgelse fonsvandt
anten fna Danmark I 1870’enne. Den
genindvandncdc til Langeband 11938. I
slutningen af 1940’emne van den 5 kolo
niem og co. 1.000 pam I bandet. Men inten
sly fomfolgelse udryddcdc 4 of koboniem

ne, sit den blot van kolonien pit den pni
vatejede og fredede Vomso I Homsens

Fjord tilbage I 1960’emne. Hem beskod
man fuglcnc, sit bestanden bit pit blot 200
pan. Eftem totalfmedning of amtcn 11980
vokscdc landsbcstanden tAb 3.7 10 yngbc
par 11982 og 36.900 ynglepar 11993.
Fomtsaittes s. 202
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Boks 9.2. Lappedykkerne

...i,

fl

Dc fem danske lappcdykkerartcr: sorthalset ovcrst, nordisk, toppet, grastrubet,
og lilIc. Tcgning Jens Gncgcrscn.
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Lappedykkerne er blandt de fugle, der
er mest udprget knyttet til soernes
vandflade. De gâr aidrig pa land for at
cede, og de er fremragende dykkere ef
ter smâdyr og fisk. Man trffer 5 lap
pedykkerarter i Danmark, nemlig en
stor art, toppet lappedykker, en halv
stor art, grâstrubet lappedykker, to
mellemstore arter, sorthalset og nordisk lappedykke, og en lille art lille
lappedykker. De 5 arter har meget for
skellig hyppighed i landet, og de yngler
ogsâ i damme og søer af meget for
skellig størrelse pga. forskelle i krav til
areal og føde.
Toppet lappedykker mere end
4.000 ynglepar er langt den alminde
ligste art, derefter følger grästrubet
1.750 par, lille 1.750 par, sorthalset
275 par og ill sidst den meget sjld
ne ynglefugi nordisk lappedykker ca.
1 par. Den lille lappedykkers antal er
sandsynligvis undervurderet, da den
dels yngler i mange smadamme dels
ikke er undersøgt, og den overseslet,
da den lever ret skjult.
Toppet og grastrubet lappedykker
er udprgede fødekonkurrenter, nàr
de forekommer i samme so. Toppet
lappedykker er den agressive domi
nante art, som hersker over det frie
vandspejl og udelukkende lever af fisk,
mens gràstrubet lappedykker fierdes i
skjul langs bredden eller i vegetations
rige vige, hvor den lever af smadyr og
smafisk. I soer i Mellemeuropa, hvor
grâstrubet lappedykker er alene fri for
fodekonkurrence, lever den mere frit

fremme og der i hojere grad fisk, og
det gor den ogsâ i danske damme og
smasoer uden toppet lappedykker.
Det er interessant, at man ikke
trffer toppet lappedykker i de store
naringsfattige soer i Midt- og Sydsve
rige. Her lever i stedet sortstrubet lom,
som ogsâ er en udprget fiskeder. I
de nringsrige svenske soer tager toppet lappedykker over. Herhjemme
mangler toppet lappedykker ogsa i de
nringsfattige soer med f fisk, mens
den er talrig i de nringsrige soer med
mange fisk.
Nordisk lappedykker er en nordisk
art, der tidligere var mere almindelige
herhjemme, men med det varmere kuma i lobet af de seneste 100 ar, er den
rykket ud, mens sorthalset lappedyk
ker er rykket md i landet fra syd i sam
menhng med artens generelle spred
ning mod vest og nord fra sin hoved
udbredelse i Asien og Sydosteuropa.
Sorthalset lappedykker lever ofte flere
par sammen i httemagekolonier pa
holme eller oer i søerne. Den lever
bade af smadyr og smafisk, og den er
dygtig til at tage insekter ved vand
overfiaden.
Lille lappedykker kan yngle og skaf
fe sig tilstrkkeligt med fode i selv meget sma damme pa under 500 m2. Den
er dog mere almindelig i storre damme pa mere end 2.000 m2 figur
11.13. Den lever udelukkende af sma
dyr i vandet og pa bunden og er ikke i
srlig grad fodekonkurrent til de ovri
ge lappedykkerarter.
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Toppet Iappedykker

Maks. ynglepar

Podiceps cristatus

.

11

*32

*64

1*

*

.

106

Figur 9.1. Toppet lappedykkers udbredelse i Danmark 11996 er knyttet til de store
fiskerige søer. Efter GrelI 1998.

Rordrummen er en ret sjlden fugl i
Danmark. Den er ogsa fiskeeder, men
holder sig til de tatte rorskove. Derfor er
Hanherreds Vejier, fulgt af Maribosoer
ne, artens storste yngleomrade, som det
for ovrigt er tilfieldet for mange andre
vandfugle. Rordrummen udvidede sit
europaiske udbredelsesomrade mod
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nord tidligt i 1900-tallet maske som
folge af stigende temperaturer. Arten gik
meget tilbage i 1930’erne og 40’erne pga.
de store afvandinger i bl. a. Vest Stadil
Fjord. I 1955-73 var der blot 10-20 yng
lepar i landet, og i 1978-8 1 var der 24-40
ynglepar. Midt i 1980’erne ynglede 60-80
-

par i Danmark, og fremgangen er fortsat

Seernes fugk

Figur 9.2. Vigtige fiskedende fugle i danske saer. Skarv, toppet Iappedykker, fiske
hejre og rørdrum. Tegninger af Jens Gregersen.

ill skonsmssigt 150-200 ynglepar ved
den anden Atlasundersogelse i 1993-96.
Derimod er bestanden gaet voldsomt til

fiskebestandene er svre at dokumente
re. Besveret skyldes, at bade fugle og fisk
bevger sig frit, og det gor det svart at

bage i Tondermarsken i lighed med be
standene af utallige andre vandfugle i
omradet, fordi vandstanden er blevet
sanket.
De fiskedende fugles indflydelse pa

opstille burforsog med eller uden ad-

gang af fugle eler at etablere storskala
forsog, som omfatter adskillige soer,
hvor fuglene enten heft holdes borte fra
soen eller tillades adgang, sa de kan de
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af fiskene. Men nar nu antallet af fiske
dende fugle i den grad hanger sammen med antallet af fisk, sa ville det
vre mrke1igt, hvis ikke fuglene, nar de
var talrige, havde indflydelse pa mng
den og storrelsessammenstningen af
fisk. Effekten kan forventes at vre sr
hg stor i soer, som huser store kolonier
af eksempelvis fiskehejre eller skarv.
Men sdvanhigvis ma man gennemfore
vurderingen af de fiskedende fugles
rohle vha. grove beregninger. I Esrum So
er den samlede fiskebestand pa ca. 800950 tons. Erhversfiskeren fangede tidhi
gere omkring 20-30 tons arhigt. Men der
findes ogsa en skarvkoloni i soen med
ca. 125 par 1995, som skonsmssigt
konsumerer 16 tons fisk arhigt. Herud
over besoges soen af strejfende skarver
pa fouragering, sa det samlede konsum
er storre, og fuglenes fodevalg kan anta
gehigt pavirke fiskebestandens sammen
stning og fodemuhighederne for andre
fiskeedende fugle og for gedde.
En undersogelse i den svenske so Ym
sen viste, at den store skarvkoloni her
konsumerede 12,8 kg fisk pr. ha om aret.
Skarverne tog isr hork 75 %, skalle
og aborre, mens erhvervsfiskerens ars
fangst pa 8,6 kg pr. ha isr bestod af ai,
sandart og gedde Engstrom 2001.
Skarverne ad nsten udelukkende fred
fisk, hvis rekruttering er meget hoj, og
kun skalle faldt i antal, da skarvkolonien
blev etableret.

Langsigtede fremgange
for planteaederne
Danmarks nationalfugl, knopsvanen,
var tidhigt i 1800-taulet en almindelig
yngefugl bade ved indsoer og kyster.
Men pga. jagt i perioden 1870-1920 var
arten som nvnt tt ved at forsvinde
som ynglefugl i landet figur 9.3. Da ar
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ten blev fredet i 1926, var der blot 3-4
par tilbage. Herefter voksede bestanden
eksponentielt med en tidobhing ca. hver
10. ar, sa der var 30-40 par i 1936 og
300-400 par i 1946. Herefter aftog til
vksthastigheden noget, sa den forst na
ede 3.000 i 1966 og 4.000 i 1976. Frem
gangen er fortsat, da den er begunstiget
af oprettelse af nye damme, milde vintre
og artens spredning til fjordene. Landets
bestand var i 1996 pa 5.000 par.
Knopsvanen der fortrinsvis bund
puanter. Af mangel pa fode yngler den
ikke i sma damme under 2.000 m2, mens
der i snit yngler et par knopsvaner, nar
arealet overstiger 32.000 m2 3,2 hektar;
figur 9.4. Antallet af ynglepar er ogsa
storre i soer med mange bundplanter
end i soer med fâ. I fordene konsumerer
knopsvanen betydehige mngder a1egrs
ned til dybder, der kan nas med mebbet.
Den der ogsa lost drivende alger som
sosalat. I Roskilde Fjord, som rummer
handets storste bestand pa mere end 500
par, ser man en tydehig sammenhng
mellem knopsvanernes og bundplanter
nes udbredelse pa fjordbunden. øget eu
trofiering, som forer til opblomstring af
plantephankton og udskygning afbund
planterne, medforer derfor et darhigere
fodegrundlag for plantedende fugle
som knopsvane, bhishone og mange n
der og gs. F. eks. betod bundplanternes
forsvinden i slutningen af 1970’erne i
Ringkobing Fjord, at verdens storste
knopsvanekoloni pa Kkegbanken faldt
fra 700 par til mindre end 50 par.
Gragasen er Danmarks almindehigste
gas figur 9.3. Dens udvikling ligner pa
mange mader knopsvanens. 11850 var
gragasen meget almindehig, iser i øst
danmark, men i 1910-20 var der blot 1020 par tilbage pga. den stadige jagt. Tak
ket vre gradvist udvidede fredningsti

eernes fuqie
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Figur 9.3. De vigtigste pIantedende fugle i danske søer. Knopsvane, gr5and, grgs og
blishøne. Tegninger af Jens Gregersen.

der kom arten tilbage og har efterhanden
ogsa spredt sig til Jylland. I 1960’erne var
der omkring 1.000 ynglepar og i 1970’erne omkring 2.000 par. 11996 rummede
den danske bestand ca. 4.000 ynglepar.
Danmarks ahmindehigste and, graan
den, har ogsa veret i fremgang gennem
1900-tahlet pa trods af, at mange yngle
steder i dammene blev odelagt ved dne
ning og opfyldning i perioden 1950-

1980. Graandenkan khare sig i ret sma
damme, og der forekommer sedvanhig
vis ét ynglepar, nar dammene er storre
end 1.000 m2 0,1 ha; figur 9.4. Graan
den har kharet sig godt ved at flytte ill
byen og ernere sig som franskbrodsfugl
i parkerne. Den opdrttes ogsa vidt
omfang med henblik pa jagt. Skonsms
sigt udsttes 500.000 fugle arligt, og
jagtudbyttet er pa 700.000. Den naturhi
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Figur 9.4. Det gennemsnitlige antal ynglepar af
grønbenet rarhøne, grand, blishøne og knop
svane i grupper af 20-80 damme og smsøer
med forskelligt overfiadeareal. Udtarrede og
delvist opfyldte damme er udeladt. Data udvalgt
og bearbejdet fra Skriver og Skriver 1981.

ge ynglebestand er mange gange mindre
nemhig omkring 20.000 par.
Bhishonen er hige sa almindehig som
graanden. Den hever af planter i vegeta
tionsrige smasoer og yngler i damme,
nar deres storrelse overstiger 2.000 m2
0,2 ha; figur 9.4. Bhishonen kan dykke
efter plantefode, men den gar ogsa gerne
pa land for at grsse. Blishonen kan
hemme udvikhingen af vandplanter i
restaurerede soer i situationer, hvor
vandplanterne forsoger at etablere sig,
og bhishonsene forekommer i et stort
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antal Sondergaard et al. 1998. Knop
svanen kan ogsa nedgnesse undervands
planterne i samarbejde med bhishonen.
Det fortller, at fuglenes vekst og trivsel
er begnenset af fodemngden.
Fordi phanterne vokser pa et bestemt
sted, er det ret enkelt at pavise indflydel
sen af plantedende fugle ved sammen
higning af damme med og uden fugle og
ved forsog, hvor fuglene enten hohdes
borte af bure omkring planterne eller
tilhades adgang til plantebestandene.

Der er indvandret en del fuglearter til
Danmark i lobet af de sidste 150 ar. Det
skal sikkert ses i sammenh2eng med sti
gende middeltemperaturer og i visse til
flde en oget forstyrrelse af sydhigere he
vesteder, som har fort til forsterket ud
vandring. Blandt arter knyttet til soer,
som er indvandret fra syd, kan nvnes
rorhone i 1865, sorthahset happedykker i
1870, taffeland i slutningen af 1800-tallet, grshoppesanger i 1940’erne, savi

I
Figur 9.5. Skgmejsen er blevet mere almin
delig i rørskovene i de sidste 20 5r. Tegning af
Jens Gregersen.

Soernes

sanger og skuegmejse i 1960’erne og
flodsanger i 1976.
Indvandringen af skuegmejsen illu
strerer, hvordan udvikhingen i Danmark
athenger af forhohdene i det ovrige
Europa. Skegmejsen er overvejende en
standfugl, der lever i de store rorskove
figur 9.5. Den indvandrede tih landet i
1966, formodenthig fra de store bestan
de, der udvikiede sig ved de inddem
mede arealer i Holland. Vejlerne ved
Limfjorden huser omkring halvdelen af
den danske bestand, og de har veret
udgangspunktet for artens spredning
rundt i landet og for dens indvandring
tih Sydnorge. Skgmejsen gar tihbage i
harde vintre, og den er ogsa meget fol
som over for forarsvejret, hvor foden
skifter fra fro til insekter. Mange milde
vintre i de seneste 20 ar er sikkert bag
grunden for, at bestanden er vokset fra
ca. 50 ynglepar pa 17 lokahiteter i 1980
tih 1.000-2.000 ynglepar pa 50 lokahite
ter i dag. Skgmejsen opretholder endog en fast bestand pa 4 par i den blot
3,5 ha store rorskov ved Gentofte So.

Figur 9.6. Havørnen yngler atter i Danmark.
Tegning afiens Gregersen.

ci

k

I 1990’erne genindvandrede havor
nen til Danmark fra de Shesvig-Holsten
ske bestande, og den har etableret sig
med 7 ynglepar i handets sydhige dele i
2001. Det er en meget stor naturbegiven
hed for landet, at man igen har ynglepar
af denne imponerende fugh, som tidlige
re havde Danmark som et gunstigt yng
heomrade figur 9.6. Med tiden skulle
der vre basis for en landsdkkende bestand pa ca. 20 par, hvis ellers omen far
fred og ro.

Fuglearter p retur
Nu gar de danske fuglebestande ved de
ferske vande imidlertid ikke bare frem.
Isr blandt vadefugle, der foretrekker
fugtige enge ned tih soer og vandlob, er
der konstateret kraftige tilbagegange ta
beh 9.1. Tydelige nedgange ses endvide
re hos arter, der foretnekker hedemoser
og nringsfattige soer. Disse lokaliteter
er netop truet af tihgroning og eutrofie
ring ved tilledninger fra landbrugsarea
her og oget afsaltning af ammoniak fra
det store svinehold.
Sortternen moseternen er en osthig
art. Der ynglede adskilhige tusinde i
Danmark i slutningen af 1800-tallet,
men siden er den gaet kraftigt tilbage til
700 par i 1950, 400 par i 1965, 200 par i
1976 og 100 par i 1995. Sortternen fan
ger iser insekter i fugtige enge, og denne
biotop er blevet sjelden i Danmark
samtidig med, at insekthivet pa markerne
er blevet fattigt pga. brug af sprojtemid
her.
Historien er hidt den samme for viben, som mere end nogen andre fugle er
representant for enge med hoskt og
grssede marker ned mod soer og vand
lob. Fra 1975 111 1995 blev vibebestanden
reduceret med 70 %. Storkebestanden
Fortsttes s. 210
->
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Toppet Iappedykker 0
Lille Iappedykker 0
Grâstrubet Iappedykker 1
Sorthalset lappedykker 2
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Grand 2
Gravand* 0
Troldand 2
Skeand* 1
Taffeland 0
Krikand 0
Knarand* 2
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Pibeand 0
Rustand udsat
Rødhovedet and -1
Grgâs 1
Canadags 1
Vandhøns
Grønbenet rørhøne 0
Blishøne 2
Vandrikse* 1
Plettet rørvagtel" -1
Svaner
Knopsvane* 0
Sangsvane ny

*

Mager og terner
Httemage* -2
Sortterne -2
Fjordterne* 0
Stormm5ge* -2
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label 9.1. Gennemsnitlig ynglebestand antal par og vigtige fødekilder hos fugle i og ved søer. I pa
rentes er vist bestandsndringerne over 20 r fra 1976 til 1996, idet 2 betyder over 50 % fremgang, 1
betyder 20-50 % fremgang, 0 er en nogenlunde undret bestand, -1 er 20-50 % tilbagegang og -2 er
mere end 50 % tilbagegang. Dc 48 ynglende arter ved saer udgør 23 % af den samlede ynglebestand
p 212 arter I Danmark. Bearbejdet efter data i Grell 1998.
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label 9.2. Fordeling af fremgange og tilbagegange I perioden 1976-1996 blandtynglebestandene af
danske arter inden for A: gs, nder, svaner og vandhøns fremgang, B: fiskedere som lappedykkere,
fiskehejre, isfugl, rørdrum og skarv fremgang, og C: vadefugle tilbagegang. Nederst det samlede bil
lede for alle arter knyttet til søer. Bearbejdet efter data i Grell 1998.

har udvikhet sig vinge til vinge med viben. For 200 ar siden var der 10.000
storkepar, i 1939 var der 1.100 par, og i
ar 2000 var der 3 par.
Krikanden er en af hedemosens fug
learter, som er gaet meget strkt tilbage
pga. dnening og eutrofiering i lobet af
1900-tallet. Den samme tilbagegang har
ramt brushane, dobbeltbekkasin, hjejle
og tinksmed, som var meget almindehige
arter tidhigt i 1900-tallet. Denne tilbage
gang er fortsat i de sidste 25 ar, men vih
kunne vendes for brushane og dobbelt
bekkasin ved genopretning afvade enge,
mens hjejle og tinksmed er knyttet til
meringsfattige hedemoser, som fortsat er
pa retur.

Udviklingen fra første til
anden Atlasundersogelse
Udviklingen fra den forste Atlasunder
sogelse 1971-74 til den anden 199396 har gennemgaende veret positiv for
de mest sotihknyttede fugle bhandt ken
der, gs, vandhons og svaner samt
blandt overvejende fiske2edende arter
tabel 9.1 og 9.2. I modstning hertil
har der v2eret tydelige tilbagegange
blandt vadefugle, der foretrkker den
have vegetation ned mod soer og vand
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lob. Hvis man dertil hgger de markan
te tilbagegange af kriknder og tink
smede, som isr er knyttet ill nrings
fattige hedemoser, tegner der sig et ge
nerelt billede.
Øget eutrofiering inklusive kvl
stoftilforslen fra atmosfren i de sidste
artier har intensiveret udvikhingen af
soer rige pa fisk og insekter. Samtidig
med den nedsatte gresning har det sti
muleret rorsumpens vekst og tilgro
ningen af de tilgrnsede vadomrader,
som derfor har udvikhet en tettere ve
getation af hoje grsser, urter og buske.
Den samme udvikhing har man set ved
ferskvandskilderne, hvor kvlstofel
skende brndnelder har vundet frem
pa bekostning af mosser og langsomt
voksende blomsterplanter, og pa heder
ne, hvor de nojsomme arter er forsvun
det, mens grsser, buske og treer har
taget over.
Ikke mindst vadefugle, men ogsa gs
og ender vil have fordel af, at der opret
holdes abne omrader med lay vegetation
omkring soerne, fordi det forbedrer de
res fodesogning. Blishone, graand og
gragas ynder eksempehvis at grsse og
de insekter pa abne areaher ned mod
soerne.
-
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Figur

9.7. Antallet af fugledage for de vigtig
ste arter i Esrum So og SjIso I lobet af et r.
Antal fugledage er opgjort som antal fugle til
stede de enkelte dage summeret over ret. Ef
ter Woolhead 1986.

Figur 9.8. Fordelingen af de vigtigste fuglear
ters rlige konsum af fisk, planter og smdyr I
Esrum So og Sjlso. Toppet lappedykker der
kun fisk, mens blishone og knopsvane der
planter. Efter Woolhead 1986.

Fuglenes rolle i søernes fødekaeder
For 25 ar siden var ornitohoger iser in
teresserede i fuglenes biohogi og udbre
delse, mens mesten ingen studerede de
res okologi. Blandt ferskvandsokologer
rakte studierne fra de fysiske og kemiske
forhold ill algerne, planterne og smady
rene, men sjeldent frem til fiskene og
fuglene. Siden da har man faet et noget
bedre kendskab til fiskenes rolle i soer
nes omsetning og fodekiedernes struk
tur, mens fughenes rolle fortsat er yderst
sparsomt belyst.
Herhjemme er de bedste fugleunder
sogelser blevet udfort i Esrum So og
Sjelso i Nordsjelland Woolhead 1986.

De tre vigtigste vandfughearter var gra
and, bhishone og troldand i Esrum So og
toppet lappedykker, gravand og graand i
Sjelso figur 9.7. I Esrum So udgjorde
vandphanter og fro mere end halvdehen
af den samlede fodeindtagelse, mens
smadyr udgjorde 30 % og fisk blot 15 %
figur 9.8. Det passer fint med, at soen
er middelneringsrig og har veludviklede
plantebelter hangs bredden, mens de
meget dybe afsnit er svre at udnytte for
fughene. Sjelso er til gengeld havvandet,
meringsrig, ukiar og rig pa fisk, hvorfor
fuglenes fodeindtagelse da ogsa for ca.
65 %‘s vedkommende bestar af fisk,
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Figur 9.9. Diagram over energiens passage gennem fodekderne I Esrum 50. lkke alle tal
er pMort. Enhed: KcaI pr. m2 og r. Baseret p JonassOn 1972 og Woolhead 1986.

mens resten nogenhunde higehigt &ekkes
af smadyr og fro fra rorsumpen.
Woolhead 1986 har indphaceret
fuglene ved Esrum So i Jonassóns ener
gidiagram 1972 for soens samlede om
setning figur 9.9. Ifohge denne sam
menfatning udgor fuglenes konsum af
bunddyr ca. 6 % af fiskenes konsum.
Fuglenes konsum af fredfisk udgor ca.
20 % af rovfiskenes, og endehig er fughe
nes konsum af flskeedende rovfisk iser
aborre skonsmessigt 20 % af fiskeriud
byttet. Sa sammenhignet med fiskene har
fuglene en mindre, men dog vesenthig
rolle i omsetningen. Med de nuverende
storre bestande af skarver er deres fiske
konsum formodenthig oget betydehigt
maske fordoblet, men der findes ikke
nye systematiske optellinger og bereg
ninger.
212

I Sjehso var fughenes estimerede ars
konsum af fisk pa 24,7 tons friskvagt
sammenlignet med 33,3 tons friskvegt i
Esrum So, selvom Esrum So har et 6
gange storre areal og et 24 gange storre
vandvolumen. Fiskeproduktionen af
isar fredfisk er uden tviyl markant stor
re pr. areahenhed i Sjelso end i Esrum

So, men fuglene fanger formodenthig
ogsa en storre andel af fiskeproduktio
nen i Sjrelso end i Esrum So.
Man har tidligere opfattet fuglene
som stort set passive deltagere i soernes
okohogi. Man antog, de blot fangede
nogle fisk og smadyr og d en del vand
planter, der ellers ville do af andre grun
de, men i ovrigt pavirkede de ikke fode
nettene og den samlede omsetning. Fle
re danske og udenlandske studier har
sat sporgsmahtegn ved denne opfattehse,

eernes fugle

Boks 93. Effekter af andeopdraet
Hver dansker producerer i gennemsnit
en spildevandsmengde om dagen en
sakaldt persomekvivahent, PE med et
indhohd pa 12 g kvhstof og 2,7 g fos
for. En tilsvarende udhedning fra en
graand en andeekvivalent, PA udgor
1,49 g N og 0,25 g P Sorensen 2000
eller i runde tal 1/10 PE. Nar man op
fodrer ender i en dam, skider de di
rekte i vandet. Til sammenhigning vil
95% eller mere af n2eringsstofferne bhi
ye fernet fra husspildevand, der passe
rer et velfungerende rensningsanlieg.
Har man derfor 10 tender higgende i

sin dam svarer deres forurening til den
der kommer med det urensede spilde
vand fra ét menneske eller det vel
rensede spildevand fra 20 eller flere.
Hvabehar det er ikke nogen uskyldig
syssel for vandmihjoet at opfodre n
der og ges.
Under naturhige forhold skah en
dam vre 1.000-2.000 m2 stor, for der
i gennemsnit lever et ynglende graan
depar Skriver og Skriver 1981, Nielsen
1993a, men ved opdret af ender er
der ofte 10 gange sa mange ender og i
serhige tilfielde mere end 100 gange sa
-
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mange. Det forer ill en vohdsom for
ogelse af fosfor- og kvelstofmengden i
dammen figur A higesom nedbryd
ningen af de mange andehorte skaber
en darhig hygiejnisk kvahitet og darhige
ihtforhohd. Hvis man skal opna rent
vand i dammene med fosforkoncen
trationer under 0,1 mg/liter er det ikke
forenehigt med andeopdntet.
IEnderne pavirker ogsa de fredede
padder figur B. Effekten er tydehigst
for salamandre og brune froer, som har
men der mangher fortsat studier, der
kan behyse de tahmessige sammenhenge
Mitchell og Perrow 1997. Det star
imidlertid kiart, at fughenes artssam
mensetning og antal htenger ganske
noje sammen med fodeudbuddet af
henhohdsvis fisk, smadyr og planter.
Fuglenes konsum af planter udgor
ofte 10-20 % af planteproduktionen i
undersogte New Zealandske soer Mit
chell og Wass 1996, men betydningen af
dette konsum afhenger meget af tids
punktet pa aret, planternes vkstcyklus
og fuglenes ovrige skadevirkninger pa
vegetationen. Hyis konsumet sker om
sommeren eller efteraret, hvor vand
planterne alhigevel ville henfahde, har
konsumet ringe betydning. Men hvis
konsumet sker om vinteren eller i det
tidhige forar, hvor phantemengden er hil
he og veksten langsom, kan det have en
vesenthig effekt ved at nedsette eller helt
forhindre phanternes opwekst i forsom
meren. I en nekke eksperimenter i dan
ske, holhandske og New Zeahandske soer
var phanternes tilvekst, nar de var udsat
for fughegresning, mellem 29 % og 93 %
af tihveksten i tilfielde, hvor de ikke bhev
gnresset Mitchell og Perrow 1997.
Simple observationer af fugheantallet
peger pa en muhig rohle i soernes om
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reduceret ynglesucces, nar der er melhem 4 og 40 nder/1.000 m2. Er der
endnu flere ‘ender, lever der shet ingen
padder i soerne. Hvis enderne holdes i
bur kiarer padderne sig, og de kommer
ogsa tihbage, hvis nderne fjernes, hyil
ket tyder pa, at endernes effekt isr
skyldes predation. Voksne ender eder
tilsyneladende yngel og voksne padder,
og ehhingerne eder gerne nyforvandle
de hahetudser af samthige danske arter
Wiberg-Larsen et al. 2000.
setning. I den nyetablerede Solbjerg
Engso 33 ha ved Hillerod har antallet
af ynglende vandfugle med unger veret
skonsmressigt 500, og uden for yngleti
den har mellem 500 og 2.000 vandfugle
rastet og fourageret i soen. Det betyder,
at der er mellem 15 og 60 fugle pr. hek
tar, hvilket er 4-10 gange hojere teethe
der end de maksimale vrdier pa 5,4
svommetender og 1,6 dykiender pr. hek
tar, som er opgivet i storre undersogel
ser fra USA Lodge et al. 1997. De hoje
fughetetheder i Solbjerg Engso kunne
tyde pa en vesenthig pavirkning af
vandphanter, smadyr og fisk, men man
skylder fortsat at dokumentere effekten
ved forsog eller beregninger af fuglenes
konsum i forhold til phanternes og dyre
nes produktion.
Fughenes pavirkning kan dog umiddel
bart iagttages i smadamme med et par
knopsvaner, som stort set kan gnesse al ve
getation ned. Ved rekohonisering afvand
planter i soerne iagttager man ogsa, at fug
lenes konsum kan vere sa betydende, at
det modvirker phanternes spredning.
At fughetetheden tendrer sig sa vold
somt med tetheden af fisk og bunddyr i
soerne viser ogsa, at de reagerer markant
pa fodettheden, og at ttheden ofte
begnenset af manglen pa fode.
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Fuglenes betydning for soers og dammes
naeringsti Istand
Fuglene kan ogsa pa en anden made
vre aktive medspillere i soernes om
stetning. En vurdering af fuglenes eks
krementering i de fughettette Fiih So og
Maribo Sonderso viser, at de kunne bi
drage med 4-10 % afarsbelastningen
med fosfor, mens det procentvise bidrag
var endnu havere for kvelstof Sorensen
2000. Hvis fuglene bade soger fode og
ekskrementerer i soerne, endrer de ikke
meringsbelastningen, men de oger me
ringsstoffernes cirkulation. Fughene ned
setter selvfolgehig rueringsbehastningen,
hvis de fisker i soen, men ekskremente
rer pa hand, som det i vist omfang er til
fieldet med fiskehejre, fiskeorn og skarv.
Men fuglene oger til gengaild narings
omsetningen, hvis de soger fode uden
for soen og ekskrementerer i soen. Bi
draget kan vere betydehigt, nar eksem
pelvis mager overnatter i meget stort an
tal pa soerne, men soger fode pa byernes
lossepladser om dagen. Vurdering af for
holdene i Utterslev Mose i 1970’erne pe
gede pa, at alene denne nringstihforseh
ville fastholde mosen i en n2eringsrig til
stand J.M. Andersen, pers. komm. En
betydelig meringstihforseh opheves ogsa
fra ttte gasebestande, der soger fode pa
enge og marker, men overnatter ude pa
soerne i sikkerhed for raven. Et kiassisk
eksempel er de store gaseflokke pa
Vombs Enge i Skane, hvoraf en del over
natter i Krankesjön.
Et veldokumenteret dansk eksempeh
pa fuglenes meringspavirkning er skarv
kolonien ved Brendegard Soen pa Fyn
Hansen et al. 1997. Den fredede skarv
koloni er en af de storste i Nordeuropa.

Den blev etableret med 5 par i 1973 og
voksede herefter til et maksimum pa
7.000 i 199 1-92. Skarverne soger forst og
fremmest fode i Lilhebelt, Store Belt og
det Sydfynske øhav og fisker kun i mm
dre grad i Bnendegard Soen. Skarverne
importerer derfor kvtelstof og fosfor
med foden og kvitterer meringsstofferne
med ekskrementerne pa en o i soen og i
skovparcehherne nr soen. Det menes, at
de 5.500 par skarver i 1996 bidrog med
2-3 tons kvelstof i forhold til soens
samlede belastning pa 17-18 tons kvh
stof. Fughenes fosforbidrag er pa ca 1
tons ud af en samlet tihforseh til soen pa
1,3 tons, sa fughenes fosforbidrag er meget vigtigere for soens samlede nierings
behastning end kvehstofbidraget et for
hold, som er generelt, nar fughenes me
ringspavirkning vurderes. Skarvernes
fosfortilforsel afspejles i Br2endegard Soens vand, hvis fosforindhold er oget 17
gange fra 1970’erne til 1990’erne.
Der opstar ogsa en serhig voldsom
meringsberigehse i damme og soer, hvor
man massivt fodrer nder og svaner.
Der er mange eksempler pa massiv eu
trofiering af vandomrader i forbindelse
med andeopdrt boks 9.3. pa den
made har Danmark faktisk mistet en
rakke enestaende, nieringsfattige soer
med en sjelden vegetation af flydende
kogheaks, gulgron og sortgron brasenfo
de, strandbo, svommende sumpskierm
og tvepibet lobehie. Denne adfterd er
uacceptabel, da man odehegger en sjl
den og enestaende naturtype og udryd
der meget sjteldne planter og dyr til for
del for kornfede ‘ender.
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