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Fugleundersøgelser Margrethe Kog Nord 2021

Indledning
Tønder Kommune og Avifauna Consult v. Henrik Haaning Nielsen indgik i marts 2021 aftale om at
gennemføre en baseline registrering af forekomsten af udpegede fuglearter og levesteder i Margrethe Kog
Nord.
Denne rapport præsenterer resultaterne af undersøgelsen.
Resultaterne bærer præg af at projektområdet er et intensivt dyrket landbrugsområde med planteavl. Kun i
to delområder forekommer der græsning af enten får eller kreaturer. Området drænes, og er
gennemskåret af meterdybe grøfter omkring næsten alle parceller. I grøfterne vokser især tagrør og buske,
hvilket udgør velegnede levesteder for sydlig blåhals Luscinia svecica svecica, der har en stor bestand i
området. De øvrige fuglearter der var udpeget i projektbeskrivelsen, ynglede ikke i 2021.
Enkelte andre arter som vibe Vanellus vanellus og strandskade Haematopus ostralegus har små
ynglebestande. De blev kortlagt og bliver præsenteret på et artskort i Appendix, bagerst i rapporten.
Blandt trækfuglearterne der var udpeget i projektbeskrivelsen, var det kun vibe, der sås rastende i små
flokke.
Til gengæld kunne betydelige antal af især stor præstekrave forekomme på de våde marker i maj måned.
Faktisk udgør dele af området en ganske betydelig højvandsrasteplads for en række vadefuglearter, særligt
i maj måned (se artsliste). Et pænt antal pomeransfugle Charadrius morinellus blev tillige kortlagt i
området. I rapporten er et kort præsenteret, hvor de betydeligste rastepladser for højvandsrastende
vadefugle er markeret.

Fig. 1. Margrethe Kog Nord.
Projektområdet ligger indenfor
den røde linje.

Metode
Artsovervågningen skete efter de gældende tekniske anvisninger for NOVANAs naturprogram
(https://ecos.au.dk/forskningraadgivning/fagdatacentre/biodiversitet/tekniske-anvisninger/), og i den
forbindelse blev hele området undersøgt fra veje og diger, hvor hver enkelt markparcel eller hver enkelt
grøft (sydlig blåhals) blev overvåget.
Ynglefugleundersøgelserne blev påbegyndt fra en time før solopgang.
Trækfugleundersøgelserne blev foretaget i forbindelse med maksimalt højvande i Vadehavet udfor
Højer/Vidåslusen (https://www.dmi.dk/fileadmin/user_upload/Bruger_upload/Tidevand/2021/Vidaa.pdf). I
den forbindelse blev alle markparceller tillige overvåget et for et.
Alle optællinger blev foretaget fra bil og til fods.

Artsgennemgang
Ynglefugle

Bramgås Branta leucopsis

0 par

Bramgås yngler primært på strandenge, øer og holme.
Der fandtes ingen ynglefugle i projektområdet i 2021.

Klyde Recurvirostra avosetta

0 par

Klyde yngler fortrinsvis på kortgræssede enge med god hydrologi samt rævesikre øer. I nogle tilfælde kan
ynglende klyder optræde på opdyrkede, men våde marker.
Der fandtes ingen ynglefugle i projektområdet i 2021.

Stor kobbersneppe Limosa limosa

0 par

Stor kobbersneppe yngler i Danmark hovedsagelig på strandenge, brakvandsenge og i marskområder.
Der fandtes ingen ynglefugle i projektområdet i 2021.

Brushane Calidris pugnax

0 par

Brushane lever hovedsagelig på brakvandsenge, men den kan også yngle på strandenge og i moser.
Der fandtes ingen ynglefugle i projektområdet i 2021, men ni brushaner rastede i området den 12. maj.

Fjordterne Sterna hirundo

0 par

Fjordterne yngler typisk på øer langs kyster og i fjorde, samt i søer, klæggrave og moser.
Der fandtes ingen ynglefugle i projektområdet i 2021.

Mosehornugle Asio flammeus

0 par

Mosehornugle yngler på strandenge, hedemoser, i ådale og på mindre øer.
Der fandtes ingen ynglefugle i projektområdet i 2021.

Sydlig blåhals Luscinia svecica svecica

23 syngende hanner

Sydlig blåhals yngler i kratbevoksninger langs tagrørsbevoksede drænkanaler, kanaler og søbredder.
I projektområdet blev der registreret i alt 23 syngende hanner i 2021 (Fig. X).

Fig. 2. Sydlig blåhals, syngende
hanner 2021.

Trækfugle
De udpegede trækfuglearter, pibeand Anas penelope, spidsand Anas acuta, skeand Anas clypeata, rødben
Tringa totanus, storspove Numenius arquata, vibe Vanellus vanellus, strandskade Haematopus ostralegus,
grågås Anser anser og gravand Tadorna tadorna blev overvåget den i forbindelse med
ynglefugletællingerne samt den 13. august, 25. september og 24. oktober.
Bortset fra vibe Vanellus vanellus, forekom ingen af de udpegede trækfuglearter i projektområdet.
Den 24. oktober rastede i alt 45 viber (tre flokke) i projektområdet.
Særligt i maj måned benyttes dele af projektområdet som højvandsrasteplads for en række arktiske og
skandinaviske vadefuglearter. F.eks. rastede op til 2500 stor præstekrave Charadrius hiaticula den 15. maj.
Pomeransfugl Charadrius morinellus rastede med op til 11 fugle den 15. maj.
De primære områder der benyttes af trækfugle, er vist på Fig. X.

Områdets fremtidige potentialer som naturområde
Margrethe Kog Nord udgør, som sagt, et intensivt opdyrket landbrugsareal. Afvandingskanalerne er
meterdybe langs næsten alle markparceller, men i perioder med store nedbørsmængder, som det var
tilfældet i maj og oktober ses alligevel en del af markerne med åbent vand på dele af markfladerne (Fig. 3
og Fig. 4).

Fig. 3. Våde områder, maj 2021.

Fig. 4. Våde områder, oktober
2021.

Det tiltrækker bl.a. ynglende vibe Vanellus vanellus, ligesom store mængder vadefugle benytter dele af
områderne som højvandsrasteplads (Fig. 5). De aktuelle fuglemængder, men også det faktum at mange af
markerne kan have ganske væsentlige mængder af vand, i nedbørsrige perioder, vidner om, at området har
muligheder for at blive et potentielt yngleområde, hvor fugtige jordforhold kan skabe grobund for
fremtidige våde engområder og dermed levesteder for en lang række arter af engfugle, men tillige at det
også kan blive et vigtigt område for rastende fugle, hvor et langt større område, end det aktuelle, kan
benyttes af fuglemængderne.

Fig. 5. Primære rastepladser for
højvandsrastende vadefugle samt
pomeransfugl Charadrius
morinellus 2021.

Metoderne kunne være at hindre dræningen af området, erstatte planteavl med etablering af enge og
kreaturafgræsning, ligesom der vil være stort potentiale for kolonirugende fugle som klyde Recurvistra
avosetta, fjordterne Sterna hirundo, hættemåge Chroicocephalus ridibundus og sorthovedet måge
Ichthyaetus melanocephalus ved at etablere en eller flere klæggrave med rævesikre øer.
Potentialet er meget synligt, når man studerer forholdene i Margrethe Kog Syd, hvor man siden 2020 har
opretholdt højere vandstande end tidligere på engarealerne, hvilket har resulteret i høje tætheder af
ynglefugle, inklusiv fåtallige arter som brushane Calidris pugnax, stor kobbersneppe Limosa limosa og klyde
Recurvirostra avosetta. Tiltagene har desuden betydet, at der yngler mange svømmeænder, bl.a. spidsand
Anas acuta og skeand Anas clypeata, men også en bemærkelsesværdig høj ynglebestand af atlingand
Spatula querquedula. Margrethekog Syd huser tillige en klæggrav med kolonier af både klyde Recurvistra
avosetta og fjordterne Sterna hirundo (Nielsen 2020 og 2021).

Artsliste – udvalgte arter
Knopsvane Cygnus olor – 15 fugle rastede den 18. april.
Agerhøne Perdix perdix – min. to ynglepar.
Strandskade Haematopus ostralegus – fire ynglepar.
Stor præstekrave Charadrius hiaticula – 2400 rastende den 15. maj.
Strandhjejle Pluvialis squatarola – fem rastende den 15. maj.
Pomeransfugl Charadrius morinellus – 11 rastende den 15. Maj.
Hjejle Pluvialis apricaria – 215 rastende den 13. august.
Vibe Vanellus vanellus – 12 ynglepar.
Almindelig ryle Calidris alpina – 15 rastende den 15. maj.
Krumnæbbet ryle Calidris ferruginea – 52 rastende den 15. maj.
Kærløber Limicola falcinellis – to rastende den 15. maj
Temmincksryle Calidris temminckii – tre rastende den 12. maj.
Dværgryle Calidris minutus – 10 rastende den 12. maj.
Brushane Calidris pugnax – ni rastende den 12. maj.
Hvidklire Tringa nebularia – syv rastende den 12. maj.
Lille kobbersneppe Limosa lapponica – tre rastende den 13. august.
Lille regnspove Numenius phaeopus – fire rastende den 12. maj.

Bjerglærke Eremophila alpestris – 102 rastende den 18. april.
Sydlig blåhals Luscinia svecica svecica – 23 syngende hanner.
Sortstrubet bynkefugl Saxicola torquata – et ynglepar.
Tornirisk Calidris cannabina – 630 rastende den 24. oktober.
Bomlærke Milaria calandra – 18 syngende.
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Appendix
– Artskort (Ynglende vibe Vanellus vanelus og strandskade
Haematopus ostralegus) samt levestedskortlægninger for
Engfugle og Kystnære Terner og Klyder.

Ynglende vibe og strandskade, Margrethe Kog Nord 2021

