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(Witha summary in English: Point count censuses of meadow birds 1976-1995) 

Indledning 
Af Danmarks ca 43 000 km2 udgør ferske enge, 
strandenge og overdrev samlet mindre end 4%. 
Trods deres beskedne udstrækning har engene et 
unikt dyre- og planteliv. For fuglene øger engene 
den generelle variation i et ellers intensivt dyrket 
og ensartet landskab og er desuden vigtige yngle
pladser, fourageringsområder og refugier. F.eks. er 
det vist, at Viben Vanellus vanellus ofte har en bed
re ynglesucces på engene sammenlignet med dyr
ket land, hvor ungeproduktionen kan være for lav 
til at opretholde en levedygtig bestand (Ettrup & 
Bak 1985, Baines 1990, Berg et al. 1992). 

At areal og antal af våde ferske enge og strand
enge er gået stærkt tilbage i forbindelse med in
tensiveringen af landbrugsdriften op gennem dette 
århundrede er velkendt for de fleste. Vandstands
sænkningen og dræningen er imidlertid stort set 
ophørt i løbet af det sidste årti, efter at tilskud til 
dræning af vedvarende græsarealer er bortfaldet, 
og der generelt er indført en forbedret beskyttelse 
af vådområder. Derimod har de sidste ca 30 års 
strukturændringer i landbruget medført, at mange 
strandenge, overdrev og ferske enge nu trues af til
groning forårsaget af ophørt eller ændret udnyttel
se. Derfor er en løbende overvågning af engenes 
dyre- og planteliv fortsat aktuel. 

Dansk Ornitologisk Forenings Fugleregistre
ringsgruppe har siden 1976 fulgt ændringerne i be-
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standene af de danske ynglefugle på landsplan 
samt i udvalgte naturtyper. Den nuværende over
vågning omfatter også karakteristiske engfuglear
ter. 

I denne artikel vises bestandskurver for karakte
riske engfugle samt eksempler på beregninger af 
relative fugletætheder i forskellige typer af eng. Til 
at understøtte bestandskurverne er desuden ind
draget materiale fra Dybbros (1976) Atlasunder
søgelse i 1970-74 samt upublicerede data fra 
DOFs projekt Fuglenes Danmark. Endelig gives 
en kort vurdering af punktoptællingsmetodens eg
nethed til en fremtidig, landsdækkende overvåg
ning af engenes fugleliv. 

Punktoptællingerne (ynglefugle) blev i årene 
1975-1989 gennemført i regi af DOF og i mindre 
grad Ornis Consult, i perioden 1990-1993 som et 
samarbejde mellem DOF, Ornis Consult og Skov
og Naturstyrelsen, og fra og med 1994 i et samar
bejde mellem DOF, Ornis Consult og Danmarks 
Miljøundersøgelser (DMU). Vinterfugletællinger
ne har siden 1975 kørt helt på frivillig basis. 

Materiale og metode 
Engfuglene er talt i perioden 15. maj- 15. juni ved 
hjælp af punktoptællingsmetoden (Blonde! & Fro
chot 1970, Bibby et al. 1992). Filosofien er kort 
fortalt, at man ved at gennemføre sammenligneli-
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ge optællinger fra år til år registrerer den samme 
andel af de tilstedeværende fugle. 

Hver optæller vælger i alt 20 punkter på en rute 
og noterer på hvert punkt alle de fugle, der ses el
ler høres i løbet af fem minutter. Samtidig registe
res naturforholdene på hvert optællingspunkt i 
fjerdedele ved hjælp af en simpel talkode. Tællin
gerne skal foretages mindst to år i træk og under 
sammenlignelige forhold, da der kun foretages be
regninger på "gentagne" ruter. Når en art er regi
streret på mindst 20 gentagne ruter og på mindst 30 
punkter, beregnes et ynglefugleindeks. De tilsva
rende kriterier for beregning af indeks for bestem
te biotoper, f.eks. eng, er I5 ruter og 20 punkter i 
hvert af de to år, der sammenlignes. 

Antallet af ruter har været stigende gennem åre
ne, fra 40 i I 97 6 til ca 300 i midten af I 990erne 
(1995: 285). I samme periode er antallet af gen
tagne ruter steget fra ca 20 i I976 til 25I i I995. 
Fra I 990 til I 995 er antallet af punkter med mindst 
75% eng steget fra 94 til 253. For hovedparten af 
arterne gælder med andre ord, at materialet for 
enge er særdeles beskedent. 

Dels for at vurdere punktoptællingernes egnet
hed i en overvågning af engenes fugleliv, dels for 
at opnå et mere deltaljeret indtryk af fuglelivet i 
forskellige typer af enge, er der i 1992 og I 993 fo
retaget 10-I2 ekstra tællinger af 20 punkter. Idet 
det er tilstræbt, at hver engtype bidrager med sam
me andel af materialet, er der skelnet imellem: I) 
ferske enge med græsning eller høslæt, 2) ferske 
enge under tilgroning og 3) strandenge, dvs. eng
strækninger ved kysten med græsning eller høslæt. 

De "ekstra" tællinger er udført efter de samme 
retningslinier som de øvrige punktoptællinger. 
Dog er det her valgt at øge den statistiske sikker
hed på den enkelte rute ved at tælle hver rute 4 gan
ge i perioden I. maj - 15. juni. Tællerækkefølgen 
er varieret således, at der I. og 3. gang er begyndt 
med punkt I, mens der 2. og 4. gang er startet bag
fra med punkt 20. Det er så vidt muligt undgået at 
placere optællingspunkter på overgangen mellem 
flere engtyper. At henføre et optællingspunkt til 
eksempelvis afgræsset/slået fersk eng forudsætter 
således, at anden engtype ikke findes inden for en 
radius af I 00 meter. Disse tællinger udgør kun en 
mindre del af det totale materiale, men giver til 
gengæld mere præcise oplysninger end det norma
le punktoptællingsprogram, hvor alle typer af eng 
betragtes under et. 

For en diskussion af punktoptællingsmetodens 
fordele, usikkerheder og begrænsninger henvises 
til Bibby et al (1992) og Petersen & Brøgger
Jensen (1992). 

Resultater 
I Fig. Ia-b er vist eksempler på bestandsudviklin
gen for forskellige typiske engfuglearter, for hvil
ke ynglefugleindeks kan beregnes. Kun for Vibe 
har det været muligt at beregne et ynglefuglein
deks for hele undersøgelsesperioden, og for gan
ske få år også et særskilt indeks for enge. I Fig. le 
er vist eksempler på beregning af relative fugle
tætheder på punkter med mindst 75% eng, optalt 
under ekstratællingerne i I992 og I993, og i Fig. 
Id er for forskellige engfugle foretaget en sam
menligning mellem udbredelsen udtrykt som pro
cent kvadrater med yngleforekomst af arten i 
DOFs to Atlas-projekter i I974 og I994. 

Diskussion 
Set over alle de år, hvor det har været muligt at føl
ge arterne, er bestanden af Vibe gået meget mar
kant tilbage. Der synes desuden at være tale om en 
vis bestandsnedgang for Rødben Tringa totanus og 
Dobbeltbekkasin Gallinago gallinago. For Bynke
fuglen Saxicola rubetra synes der, i kraft af en 
markant tilbagegang i de seneste år, ligeledes at 
være tale om en samlet tilbagegang I 983- I 994. 
For Strandskade Haematopus ostralegus ser yng
lebestanden ud til at have været konstant eller mu
ligvis i svag stigning. Disse tendenser ledsages 
alle af tilsvarende ændringer i arternes yngleud
bredelse fra I974 til I995 (Fig. Id). 

I de år, hvor det har været muligt at følge Eng
piberen Anthus pratensis ved hjælp af punktoptæl
lingerne, synes der ikke at være nogen klar tendens 
til frem- eller tilbagegang, men artens yngleudbre
delse er åbenbart mindsket mellem de to Atlas-år. 

Såvel punktoptællingerne som de foreløbige re
sultater fra Fuglenes Danmark bekræfter dermed i 
store træk formodningen om, at engfuglene gene
relt er i tilbagegang herhjemme. Det skal i den for
bindelse bemærkes: I) at DOFs første Atlas-pro
jekt startede adskillige år før det for de fleste eng
fugle var muligt at beregne et ynglefugleindeks, og 
2) at en nedgang i arternes yngleindeks ikke nød
vendigvis ledsages af en reduktion i yngleudbre
delsen. Umiddelbart ville man forvente en sådan 
sammenhæng for de vidt udbredte og fåtallige ar
ter, men ikke nødvendigvis for de vidt udbredte og 
talrige. Dette er sikkert forklaringen på, at den me
get markante bestandsnedgang for Viben kun led
sages af en mindre reduktion i yngleudbredelsen. 

Med hensyn til fugletætheden i forskellige typer 
af eng falder det umiddelbart i øjnene, at en række 
arter forekommer med de højeste tætheder på 
strandengspunkterne og desuden tilsyneladende 
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Fig. 1. For forskellige engfuglearter er vist bestandsudvikling (a-b), relative fugletætheder i forskellige typer af eng 
(c), samt yngleudbredelsen i Danmark 1974 (Dybbro 1976) og 1994 (M. Grell, pers. medd.), udtrykt som procentkva
drater med yngleforekomst (d). 
Population trends for meadow hirds ( a-h ), numher of hirds per census point in overgrown meadows, meadows with 
grazing or hay harvest, and salt meadows (c), and hreeding range (percent grids with hreeding attempts) in the two 
national atlas studies (I 974 and 1994, respectively) ( d). See text for Latin names. 

foretrækker den afgræssede/slåede ferske eng 
fremfor enge, hvor tilgroningen er mere eller min
dre fremskreden. Det gælder f.eks. vadefuglene 
Strandskade, Vibe og Rødben. At ynglefugletæt
heden for disse arter generelt er størst på enge med 
kort vegetation, er helt på linie med andre under
søgelser (Klomp 1954, Larsson 1969, Møller 
1975, Berg et al. 1992). 

Selv om Rødben og Strandskade ganske vist 
også yngler på indlandslokaliteter, er de i Danmark 
udprægede kystfuglearter, hvorfor de høje tæthe
der på strandengspunkterne ikke er overraskende. 
I overensstemmelse med Ettrup & Bak ( 1985) er 
også Viben registreret på strandengspunkterne 
med tætheder, der langt overstiger de to andre ty
per af eng. 

Dobbeltbekkasinen afviger fra de øvrige vade
fugle ved at forekomme hyppigst på tilgronings
engene. Dette er ikke uventet, da arten ikke i sam
me grad som de øvrige vadefugle er afhængig af 
lav, lysåben vegetation (Larsson 1972). 

Også Gul Vipstjert viser en fordeling, der anty
der flest fugle på strandengspunkterne og flere 
fugle på græsningsengen end på enge under tilgro
ning. Engpiber, Nattergal Luscinia luscinia, Byn
kefugl og Rørsanger Acrocephalus scirpaceus er 
til en vis grad tilknyttet urte- eller buskvegetation, 
og dette afspejles da også i relativt høje tætheder 
på "tilgroningspunkterne". 

Konklusion 
Såvel punktoptællingerne som resultaterne fra 
DOFs to Atlasundersøgelser bekræfter formodnin
gen om, at engfuglene i en årrække har været i til
bagegang herhjemme. 

Beregninger af antal fugle pr punkt bekræfter, at 
en række vadefugle, med Dobbeltbekkasin som 
vigtigste undtagelse, foretrækker strandenge og 
ferske enge med lav vegetation. Disse arter er der
med helt afhængige af en fortsat udnyttelse af dis
se arealer, dvs. græsning eller høslæt. På de area-
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ler, der ikke længere af græsses eller slås, er vade
fuglene stort set forsvundet, og i stedet forekom
mer forskellige mose- og skovfugle som f.eks. 
Nattergal og Rørsanger. Her bekræfter punktop
tællingeme fuldt ud andre undersøgelser, eller -
om man vil - de bidrager ikke med noget nyt. 

Til gengæld er det interessant, at punktoptællin
gerne, trods et beskedent materiale, der kun dæk
ker to optællingssæsoner, formår at bekræfte disse 
sammenhænge. Dette tyder på, at punktoptæl
lingsmetoden er et anvendeligt redskab i en mere 
langsigtet overvågning af engenes fugleliv. 

I øjeblikket tælles imidlertid på så få engruter, at 
det knap nok er muligt at følge bestandene af en
gens karakterfugle. F.eks. er Gul Vipstjert nu ble
vet så fåtallig herhjemme, at det ikke længere er 
muligt at følge den med det nuværende antal ruter. 
Desuden kan særskilte ynglefugleindeks for enge 
kun beregnes for de talrigste arter som f.eks. Vibe. 
Det betyder, at det ikke er muligt at tage højde for, 
at bestandsudviklingen på engene kan afvige fra 
billedet på landsplan. 

En fremtidig effektiv overvågning af engenes 
fugleliv ved hjælp af punktoptællingsprogrammet 
forudsætter først og fremmest en stigning i antal
let af ruter. Lad derfor denne korte præsentation 
være en opfording til alle fugleinteressede om at 
deltage aktivt i punktoptællingsprogrammet. 

Der skal rettes en tak til alle punktoptællingsprogram
mets deltagere. 

Summary 
Point count censuses of meadow hirds 1976-1995 
Since 1976 the Bird Census Group of the Danish 
Ornithological Society has car:ried out point counts of 
breeding birds in Denmark. The programme is now 
applied in several aspects in environmental monitoring, 
using the fluctuations of bird populations as indications 
of change in the habitats. 

This paper deals with bird species breeding in 
meadows. Population changes for meadow birds covered 
by the programme are shown in Fig. la-b. The number of 
routes, each consisting of 20 points, increased from 40 in 
1976 to 285 in 1995. In the same period the number of 
"repeated" routes, i.e. routes that have been counted in at 
least two successive years by the same observer, at the 
same time of year (+/-7 days) and day (+/-30 minutes) 
and under similar weather conditions, increased from 20 
to 251. 

The population trends found by the point count cen
suses generally mir:ror changes in breeding range be
tween the two national breeding-bird atlas-studies, car
ried out in 1974 and 1994 respectively (Fig. ld). 

In agreement with most other studies Fig. le suggests 
that most species of waders prefer meadows with grazing 
or hay harvest from partly overgrown meadows. The 
highest frequencies of these species, however, were 
noted on salt meadows with grazing or hay harvest. The 
Yellow Wagtail showed a similar pattern. The results 
thus underline the dependence of these species on a 
continued grazing or hay harvestof the meadows. On the 
more or less overgrown meadows passerines (Nightin
gale, Meadow Pipit, Whinchat, Reed Warbler and others) 
were among the dominant species; almost no species of 
waders were recorded in these areas. 

The point count censuses thus largely confirm patterns 
found in other investigations, in spite of the small 
sample size. The results therefore appears to confirm the 
applicability of the point count method as a tool for mo
nitoring long-term population trends of meadow birds. 
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