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Sammenfatning

Der blev i ynglesæsonen 2012 gennemført en undersøgelse af sortternebestanden i Kogleakssøen i Vej
lerne, Danmarsk vigtigste lokalitet for arten. Fokus for undersøgelsen var at klarlægge årsagerne til svig
tende yngleresultater gennem en årrække. Resultaterne af undersøgelsen præsenteres i nærværende 
rapport.
Hovedkonklusionerne i rapporten og de vigtigste afledte anbefalinger præsenteres her i sammenfatning:

Vejret var i observationsperioden præget af koldere og vådere vejr end normalt; specielt var nedbøren 
markant højere, i juni således 65% over normalen og i juli 83% over normalen. Dagtemperaturen var i juni 
11% under normalen. 

Habitaten. Kogleakssøen nordligst i Bygholm Vejle, der har været benyttet af Sortterner i hvert fald siden 
1960erne, har efter en vandstandshævning på ca. 25 cm siden 1995 udviklet større, åbne vandflader med 
en frodig submers vegetation. Vegetationspleje med sommergræssende kreaturer og slåning af grønne tag
rør har forbedret fouragerings og yngleforhold.
Det anbefales, at vandstandshævningen opretholdes, samt at sommergræsningen med kreaturer i det så-
kaldte “blå bånd” fortsættes og udvides, så området syd for højspændingsmasten igen inddrages.

Adfærd og antal hos de ynglende Sortterner er beskrevet. Hvor kønsbestemmelse var mulig, var der en 
ligelig fordeling af kønnenes redebygning, rugning og ungefodring. Bestanden var 3845 par, som produce
rede i alt 7 udfløjne unger.
Det anbefales, at der ved opgørelse af parantal i sortternekolonier i den senere del af rugefasen anvendes 
en omregningsfaktor på 0,9 i forhold til antallet af opflyvende fugle over kolonien ved forstyrrelser.

Fouragering og fødevalg blev iagttaget i teleskop. Hovedparten af fourageringen skete inden for 500 
meter af kolonien.  Blanke vandoverflader uden bølger blev foretrukket. I blæsevejr findes de blanke over
flader især, hvor der er en tæt undervandsvegetation umiddelbart under overfladen. Gennem observations
perioden blev ved udvalgte reder foretaget en rubricering af byttedyrenes størrelse samt fodringsfrekvens.

Prædation af Sortterner blev ikke direkte iagttaget. Kolonien brugte i gennemsnit under et minut i timen 
på at afvise flyvende prædatorer, hvoraf Rørhøg og Gråkrage var de hyppigste. Der var en tendens til, at rør
høgens prædation på unger i hættemågekolonien var hyppigere i køligt og især blæsende vejr.
Dagaktive oddere passerede tæt forbi sortternekolonien, når de præderede på unger i den omgivende hæt
temågekoloni. Den nataktive mårhund optrådte ifølge GPSregistreringer og fotos taget med automatisk 
vildtkamera med flere individer tæt på kolonien. Der er indikationer på, at arten kan have præderet Sort
ternernes omlægningskoloni om natten.
Det anbefales, at der sker en målrettet bekæmpelse af den invasive mårhund i Vejlerne. Ligeledes bør evt. 
GPS-mærkede mårhunde fjernes fra det internationale beskyttelsesområde inden fuglenes yngletid.
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Baggrundsfigur. Bestand af Sortterne i Vejlerne 1978-2011. Søjler = antal par (ved interval i bestandsopgørelsen er 
anvendt middeltal), Streg = antal udfløjne unger (ikke registreret 1978-80). Data er for årene 1978-2003 fra Vejlernes 
Feltstation; fra 2005 og frem er kilderne for de enkelte år nævnt i litteraturlisten. I 2004 foretog Henrik Haaning Nielsen 
optællingen (uden for tælleprogram).
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Indledning

Sortternerne i Vejlerne havde meget ringe ynglesucces i årene fra 1990 til 1995, og bestanden gik tilbage. 
Efter Aage V. Jensens Fondes opkøb af Vejlerne blev der ved reparation af Krapdiget i sommeren 1995 sikret 
en højere, mere stabil vandstand i den nordlige del af Bygholm Vejle og dermed også på Sortternernes 
vigtigste yngleplads i Kog leakssøen.
Det førte til en markant forbedring af ynglesuccesen og dermed nyt håb for Sortternerne i Vejlerne, som 
det også blev beskrevet i en artikel i statusbogen Vejlernes Natur fra 1998. De bedre forhold holdt sig i en 
årrække, og bestanden rettede sig noget op. Men de senere år har der igen været flere sæsoner i træk med 
dårlig eller slet ingen ynglesucces.
Det er normalt, at Sortternen har svingende ynglesucces, men det er alvorligt for bestanden, når det sker 
mange år i træk. 

Vejlerne udgør én af artens sidste, og den mest stabile danske yngleplads for Sortterne. Arten står på EF-
fug le beskyttelsesdirektivets liste 1, og er en del af udpegningsgrundlaget for Vejlerne som Natura 2000-om-
råde.

På denne baggrund, og på initiativ af Helge Røjle Christensen, anbefalede Vejlernes Naturråd før ynglesæso-
nen 2012 at lade undersøge årsagerne til Sortternernes problemer i Vejlerne, mens bestanden endnu har en 
vis størrel se. Undersøgelsen havde til formål at klarlægge, hvorvidt svigtende yngleresultater kunne skyldes 
fødegrundlaget, prædation, klimatiske forhold eller andre årsager.
Aage V. Jensen Naturfond besluttede at iværksætte en intensiv overvågning af Sortter nernes kolonier i Kog-
leakssøen, med i alt 240 felttimer udført af professionelle naturovervågere med et ind gående kendskab til 
Vejlernes ynglefugle, og med mulighed for yderligere overvågningstimer udført af fri vil lige.

Overvågningen skete fra et til formålet konstrueret tårn, som efter koloniernes etablering blev placeret, så 
ob servatørerne  forstyrrede mindst muligt, og som samtidig sikrede overblik, så man på afstand kunne følge 
med i livet i kolonierne.

I denne rapport præsenterer vi resultaterne af undersøgelsen. Det er vort håb, at den nyerhvervede viden 
kan bidrage til i fremtiden at optimere forvaltningen af Sortternernes ynglepladser i Vejlerne.

Vejlerne, december 2012
Henrik Haaning Nielsen & Jørgen Peter Kjeldsen
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Diskussion, konklusioner og anbefalinger
Årets studier af sortternekolonierne i Kogleaks gav et indblik i faktorerne som danner ramme for sortternernes kolo-
niliv og omstændigheder, som fører til enten succes eller fiasko. I det følgende summeres og diskuteres de vigtigste 
af årets observa tioner, og i de tilfælde, hvor en bevidst forvaltning kan påvirke forholdene i gunstig retning, anviser vi 
sådanne rele vante tiltag.

KLIMA: Foråret 2012 var præget af lave temperaturer og usædvanligt megen nedbør (Tabel 1, Fig. 1-2, s. 6-7). Det 
gælder i særlig grad i juni måned under og efter klækningen.

HABITATEN i Kogleakssøen: Ved hjælp af flyfotos har vi beskrevet udviklingen af habitaten i Kogleakssøen siden 
1944 (Fig. 6-10, s. 11-16). Skiftende vandstande (Fig. 4, s. 9) samt ændringer i græsningstryk og maskinelle plejefor
anstaltninger har forårsaget store forandringer, særligt af området med tilgængelige øer og holme, som Sortterner og 
andre kolonifugle anvender som ynglesteder, når vegetationen er tilstrækkelig lav og åben. 
Der er i løbet af de seneste 10 år sket en markant åbning af den tidligere lukkede høje rørskov som omkranser Kog le  
aks søen, så hele området Kogleakssøen  Læssø  Store og Lille Gollum i dag fremstår med en stort set sam men hæn
gende åben vandflade, en udvikling som antages at have gavnet fourageringsbetingelserne for bl.a. Sortterne.
Undersøgelsen i 2012 viste, at Sortternernes redepladser placeredes delvist åbent på mudderflader mellem spredt 
urtevegetation eller i områder med slåede tagrør (Fig. 11-14, s. 16-17 og Fig. 19, s. 23). I samtlige tilfælde lå Sort
ternernes redepladser omgivet af hættemågekolonier. 
Områder med tæt tagrørsvegetation er uegnede for de kolonilevende arter i Kogleakssøen. Det er derfor af største 
vig tighed, at Kogleakssøens habitattilstand vurderes hvert år efter ynglesæsonen. I tilfælde af utilstrækkelig græsning 
af kreaturer kan det være nødvendigt med pleje i form af maskinel slåning i udvalgte områder med opvækst af tagrør 
(således som det også er forudsat i driftsplanen for Vejlerne). Disse områder bør vurderes fra sæson til sæson, hvor 
slåning bør ske sensommer/efterår efter endt ynglesæson. Den hidtidige pleje har resulteret i, at tagrør er mere eller 
mindre forsvundet i flere af Kogleakssøens delområder; vedholdende og gentagen slåning har vist sig at være effektiv 
til at udpine tagrørene, så de til sidst ophører med at gro.
De seneste års gentagne slåning af den smalle bræmme langs det nordsyd gående dige i Kogleakssøen har konver
teret tagrørsvegetation til en fersk eng med rig flora (Fig. 5, s. 10), og når området som i år udsættes for kreaturgræs
ning, skabes tillige en optrampet bredzone, det såkaldte blå bånd. Det er vigtigt at bibeholde denne pleje, da bl.a. 
Sortternerne ofte fouragerer i kanten af denne zone. Af samme grund bør slåningen også foretages gentagne gange 
af bræmmen syd for højspændingsmasten i Kogleakssøen, og efterfølges af fornyet kreaturadgang til dette område.

ADFÆRD i yngletiden: Sortterner viste sig at være fugle med en adfærd, som knytter bånd mellem magerne i 
etab leringsfasen. Generelt er der tale om, at kønnene deles ligeligt om opgaverne, hvad enten det drejer sig om rede
byg ning, rugning eller fodring etc. Rugeperioderne varierede en del fra dag til dag, men lå typisk i intervallet 4080 
minutt er (Tabel 7, s. 38). 

OPTÆLLINGSMETODIK: årets grundige observationer giver grundlag for at vurdere den normale procedure for 
op gø  relse af bestanden af Sortterne, hvor antallet af fugle ved opflyvning fra kolonien bruges som udgangspunkt for 
fast  sættelse af et bestandstal (Tabel 2-6, s. 26-28). Standarden har hidtil været at tage antallet af opflyvende fugle og 
multiplicere med fak tor 0,7. Vore observationer af enkeltreder viste, at der efter etableringsfasen sjældent var mere 
end én voksen fugl til stede på reden (de fleste dage < 5% af tiden (Tabel 7, s. 38)), hvorfor vi finder det forsvarligt at 
anvende en højere faktor ved om reg ning – vi foreslår 0,9.

BESTANDSSTØRRELSE: Bestanden blev opgjort til 3845 par Sortterner, og yngleresultatet blev 7 flyvefærdige unger.

FØDE OG FOURAGERING: Fouragering skete oftest mindre end 500 meter fra kolonien. Der blev, i udpræget grad, 
foura geret over områder med tæt undervandsvegetation, som har en bølgehæmmende effekt og forårsager rolige 
vand overflader (Fig. 38, s. 41 og Fig. 47-48, s. 45). Fødeemnernes størrelse skiftede markant fra større byttedyr i 25 
cen ti meters størrelse inden klækning, mens der efter klækning fortrinsvis blev fodret med fødeemner som var meget 
små (02 cm) (Fig. 39-45, s. 41-43). En stor del af byttedyrene i maj har sandsynligvis været guldsmedelarver, mens 
identificérbare byttedyr i juni in kluderede vandkalvelarver, små fisk og haletudser. Voksne guldsmede (Fig. 46, s. 44) 
udgjorde en meget lille del af de fødeemner, som blev transporteret til rederne. Det har ikke været muligt at komme 
med en egentlig kvalitativ vurdering af de enkelte byttedyrs andel i det samlede fødegrundlag, men fødemængden 
har tilsyneladende været rigelig (bedømt ud fra antallet af fodringer) og varieret. 
Det må på baggrund af observationerne antages at være vigtigt, at der indenfor en kort radius af kolonierne er gode 
fourageringsmuligheder. Det vil sige klarvandede ferske søer med rigelig undervandsvegetation. Fourageringsområ
dernes nærhed til kolonien har afgørende betyd ning for Sortternernes energiforbrug samt for deres mulighed for at 
deltage i en kollektiv bortjagning af potentielle prædatorer. 
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PRÆDATION: Sortternernes kollektive bortjagning af potentielle prædatorer var effektiv i forhold til andre fugle 
(Fig. 21, s. 27, Fig. 49, s. 47, og Fig. 51-53, s. 48-50). De foretog ofte (typisk 12 gange i timen, men nogle dage med 
højere frekvens (Tabel 8, s. 39)) opflyv ninger fra kolonien, når en rovfugl, krage eller måge over fløj kolonien. Som 
regel var opflyvningerne meget kort varige (1530 sekunder). Kun når den potentielle prædator var meget tæt på 
skete en forfølgelse, hvor en stor del af koloniernes Sortterner pågående, lar mende og med udfald forfulgte præ
datoren, indtil den for  trak. Den reelle forstyrrende effekt ved opflyvningerne var forholdvis minimal – Sortternerne 
brugte som regel mindre end 1 minut i timen på at jage potentielle prædatorer væk fra kolonierne (Tabel 8, s. 39). 
Det er vores vurdering, underbygget af udenlandske studier (Olofsson 1997), at når der findes egnede redepladser, 
hvor et så højt antal ynglende Sortterner som muligt kan etablere sig, vil det bidrage til at et større antal unger har 
mulighed for at overleve, alene på grund af koloniens kollektive og effektive bortjagningsforsvar.
Den eneste potentielle prædator, som virkede uanfægtet af Sortternernes (og Hættemågernes) aggressive forsvar var 
odder. Denne forårsagede de længstvarende opflyvninger af Sortternerne (Tabel 9, s. 46 og Fig. 50, s. 47). Egentlig 
prædation af odder på Sortterner blev ikke konstateret, men en odder blev flere gange set tage hættemågeunger 
(Fig. 57-58, s. 52-53).
Der blev aldrig set sikre tilfælde af prædation af Sortterner i løbet af undersøgelsesperioden. Det er vores vurde ring, 
at sortterneunger først vil være tilstrækkeligt interessante som bytte, når de har opnået en vis størrelse. Da sortt erne
ungerne klækkede, var der mange store og næsten flyvefærdige hættemågeunger. Af denne grund har prædatorerne 
sikkert udvist mere interesse for disse. Det er altså af stor betydning at sikre, at habitaten giver gode ynglemuligheder 
for en stor hættemågekoloni, hvor ungerne ”holder for” i forhold til Sortternerne.

PRÆDATION i forhold til KLIMA: Der blev fundet tegn på prædation i Sortternernes hovedkoloni da den var ble 
vet forladt omkring 6.7. juli, og derefter 10. juli blev besøgt af en observatør. Prædationens præcise omfang kunne 
ikke fast slås, men ungfug le fjer af Sortterne blev fundet i hovedkoloniområdet og ved en rede, som lå isoleret fra de 
øvrige (Fig. 59-60, s. 55). Fjerenes ud vik ling viste, at der var tale om knap flyvefærdige ungfugle. Det må derfor kon
klu deres, at der foregik præ da tion af sortterneunger, men at de havde opnået en vis størrelse, før det foregik. 
Både den mindre delkoloni og dele af hovedkolonien af Sortterner opgav ynglen kort tid efter klækningen. I dagene 
efter den primære klækningsperiode var vejret regnfuldt, køligt og visse dage blæsende. Vi finder det sandsynligt, 
at disse vejrforhold har forårsaget/bidraget til en høj ungedødelighed kort efter klækningen. Køligt, regnfuldt og 
blæsende vejr er blevet vurderet som primær grund til opgivelse af kolonier i Vejlerne i bl.a. 1984, 1995, 1998 og 
2002 (Kjeldsen 2008) og er tillige beskrevet fra SchleswigHolstein (Drenckhahn et. al. 1970).
Eftersom Sortternernes kollektive forsvar virker effektivt, når de er mange nok, er det altafgørende for en sortterne
koloni at ungedødeligheden er lav, da par, som opgiver en rede, enten lægger om et andet sted, bliver inaktive i 
forhold til forsvar eller opgiver helt og trækker bort fra lokaliteten. 
Vejrforhold vurderes derfor at være en afgø rende fak tor for ungeoverlevelsen. Solrige, varme dage uden eller med 
kun lidt regn mindsker risikoen for nedkøling, giver bedre muligheder for fouragering og har be tyd ning for tilgangen 
af byttedyr (Beintema 1997). Det er imidlertid ikke altid, at ugunstigt vejr resulterer i høj unge dødelighed, eller at 
gunstigt vejr fører til stor ungeproduktion, hvilket illustreres af en sammenligning mellem 1992 og 1998, henholdsvis 
et varmt og et køligt forår (Christensen 1998). Det kan tilføjes, at der f.eks. i 1999 (42 udfløjne unger) og 2007 (31 
udfløjne unger) også var kølige og regnfulde junimåneder.
Vejret i ynglesæsonen 2012 var mere regnfuldt, blæsende og koldt end normalt, særligt i dagene lige efter den pri
mæ re klækning. Det er vo res vurdering at disse vejrforhold førte til stor ungedødelighed ultimo juni. Efterfølgende kan 
en større del af de overlevende unger være blevet præderet i løbet af den første uge af juli. Det er vanskeligt at vide, 
hvilken (/hvilke) prædatorer som stod bag. Ud fra erfaringerne fra hætte må gekolonierne peger pilen mest på Rørhøg; 
at der lå fjer tilbage efter prædationen tyder også på, at det drejede sig om denne art, da Rørhøg ofte sad et stykke tid 
og åd noget af byttet inden den fløj bort. De øvrige konstaterede prædatorer i denne undersøgelse med undtagelse af 
Musvåge transporterede byttet væk fra redeområdet. Der er således tale om en mistanke ud fra et mønster, men den 
“skyldige” prædator kan ikke fastslås med sikkerhed.
Rovdyr som odder, mink og mårhund kan også være prædatorer på Vejlernes Sortterner. At odder figurerer på listen, 
skyldes at vi observerede en odder prædere hættemågeunger. Mink er kendt som prædator i fug le kolonier, og ind
i mellem er arten observeret i Kogleakssøen, dog ikke i forbindelse med denne undersø gelse. Vi observerede heller 
ikke mårhund, men et individ mærket med GPSsender har ved flere lejligheder været i nærheden af sortternekoloni
erne i Kogleakssøen.
Omfanget og betydningen af prædation er vanskeligt at vurdere, og varierer givetvis fra år til år. Ud fra tidligere erfa
rin ger og udenlandske undersøgelser kan prædation i visse tilfælde have afgørende betydning. Imidlertid er vejrfor
holdene også meget afgørende i forhold til nedkøling af unger og forekomst af byttedyr. Den kølige regnfulde periode 
juni  primo juli har sandsynligvis haft be tydning for, at adskillige sortternepar opgav deres yngleforsøg, og der har 
formentlig kun været tale om et mindre antal sortterneunger som over levede de ugunstige vejrforhold og opnåede en 
størrelse, som har været interessant som bytte for en prædator. 
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Klimaet i foråret 2012

Fra Sortternernes ankomst indtil deres begyndende etablering midt i maj var vejret relativt køligt, vådt og 
solfattigt (DMI) – og den samme karakteristik gælder stort set den resterende del af foråret.
Den 14. maj blev en vejrstation (La Crosse WS2801IT) installeret i Tømmerby midt i Vejlerområdet, og 
udviklingen resten af foråret (gennem Sortternernes yngleperiode) er fulgt meget detaljeret, med målinger 
af lufttryk, luftfugtighed, nedbør, temperatur, vindretning og vindstyrke i fem minutters intervaller.  Her 
gennemgås de mere markante udviklinger i grafer (Fig. 1, Fig. 2), tabel (Tabel 1) og tekst.

Maj
Det ustadige, lavtryksprægede og nedbørrige vejr fortsatte den tredje majuge, men i dagene 22.27. maj 
dominerede forårets eneste reelle højtryksperiode, uden nedbør, med svag vind og daglige maksimum
stemperaturer på 2327 °C. De sidste dage af måneden blev meget blæsende; specielt den 29., hvor det fra 
kl. 03 til kl. 05 om morgenen konstant blæste med over 10 m/s, og op til 18,4 m/s i vindstødene.

Juni
Juni var præget af lavtrykspassager, kølig og blæsende, og fra den 8. også særdeles nedbørrig. Fra denne 
dag til slutningen af måneden var der blot 9 dage uden nedbør. I alt faldt 94,2 mm i månedens løb, mod 
en normal på 57 mm i Nordvestjylland. De vådeste dage var 8., 15., 22. og 24. juni, med henholdsvis 12,1 
mm, 10,5 mm, 19,2 mm og 15,4 mm nedbør. Fra 15. til 19. juni var der maksimalt 23 timers ophold mellem 
bygerne, og fra 22. til 25. juni var opholdene på maksimalt 14 timer. De mange millimeter den 22. faldt på 
lidt over 5 timer mellem kl. 8:50 og kl. 14:00. 

Juli
Juli startede med en lidt lunere periode, og kortvarigt mod slutningen af måneden var der også en tem
peraturstigning, men uden af der på noget tidspunkt var tale om højtryk, som stabiliserede sig. Generelt var 
vejret fortsat meget ustadigt og køligt for årstiden. Måneden bød på i alt 119,2 mm nedbør, eller næsten 
dobbelt så meget som normalt i juli (65 mm), og det regnede i gennemsnit 6 dage ud af 10 (måneden 
havde 12 dage uden regn). Den 6. juli gav knap 6 timers sammenhængende regn om aftenen 17,9 mm, og 
andre dage med store nedbørsmængder var 9. juli (10,9 mm), 12. juli (10,5 mm), 13. juli (10,3 mm), 28. juli 
(16,6 mm) og 30. juli (17,5 mm).

Nedbør 
(mm)

Nedbørdage Dagtemp. 
(°C.)

Middeltemp. 
(°C.)

Nattemp. 
(°C.)

Solskinstimer

normal 2012 normal 2012 normal 2012 normal 2012 normal 2012 normal 2012

maj 50 51 9 11 15,4 16,0 10,8 11,8 5,9 7,8 195 248
juni 57 94,2 9 14 18,8 16,7 14,1 13,2 9,3 9,7 199 176
juli 65 119,2 10 19 19,9 19,9 15,4 16,3 11,0 12,7 182 215

Tabel 1. Forskellige klimavariabler summeret pr. måned, maj-juli 2012, sammenlignet med DMI’s normaler dækkende 
perioden 1961-90. Værdier fremhævet med fed skrift er indsamlet i Vejlerne i forbindelse med denne undersøgelse, 
øvrige tal er leveret fra DMI og dækker hele Nordvestjylland. 
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Fig. 1. Vejrmålinger 15. maj - 31. juli 2012; én måling pr. femminuttersperiode. Maksimal vindstyrke, temperatur og luft-
tryk.
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Habitatens udvikling

Kogleakssøen og de omgivende arealer i Bygholm Nord har været karakteriseret ved megen dynamik og har 
undergået store forandringer i tidens løb. Vandstand samt græsning og slåning har været faktorer, som har 
påvirket og forandret vegetationens højde og udbredelse. I det følgende gennemgås disse faktorer hver for 
sig, og indbyrdes påvirkninger kommenteres.

Vandstand
Kogleakssøen ligger i den nordlige del af Bygholm Vejle, og vandspejlet forbundet med hele Bygholm Nord, 
der er omkranset af diger på alle sider. Indtil 1994 var der adskillige større erosions huller i Krapdiget mod 
syd, hvorigennem vand fra Bygholm Nord strømmede ned over Bygholmengen mod afløbet i Centralslusen. 
Efter Krapdigets retablering i 1994 har der kun været ét egentligt afløb med regu ler bart stem i sydenden 
af Kogleakssøen i diget til Selbjerg Vejle; desuden er det flere gange konstateret, at der ved høj vintervand
stand på omkring 34 cm DNN er sket overløb fra Bygholm Nord over diget ind i Sel bjerg Vejle (bl.a. Nielsen 
& Kjeldsen 2009).
Efter retableringen af Krapdiget (som efter opfølgende småreparationer var effektiv fra sommeren 1995) 
skete en markant forhøjelse af vandstanden i hele Bygholm Nordbassinet, og i årene 19972001 var vand
standen her på sit højeste niveau med langvarige perioder med høj vinter vandstand, og et gennemsnit for 
første halvår (januarjuni) mellem 28 og 34 cm DNN. Samtidig blev udsvin gene mellem højeste og laveste 
niveau markant mindre; hvor de årlige intervaller før var op til 60 cm, blev de efter 1995 reduceret til 2040 
cm, og udtørringen i løbet af foråret og sommeren skete gennemgående i en langsommere takt (Fig. 4). 
De sidste år af feltstationens periode var der tendenser til et lidt lavere niveau, og i 200512 er det mar
kant, at lange vinterperioder med meget høj vandstand har været fraværende; tillige er det gennemsnitlige 
niveau faldet en del. 
Fokuseres på Sortternernes yngletid majjuli lå niveauet (gennemsnit for tremånedersperioden) før 1995 
omkring 0 cm DNN, 19972003 var niveaet steget til 1731 cm DNN, mens det 20062012 var faldet til 49 
cm DNN (med undtagelse af 2008: 20 cm DNN).

Fig. 3. Vandstanden i Kogleakssøen er altafgørende for lokalitetens funktion som ynglelokalitet for kolonirugende 
arter som Hættemåge. Foto 18. maj 2012: J.P. Kjeldsen.
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Fig. 4. Vandstand ved pumpehuset i Kogleakssøen 1990-2012 (samtlige aflæsninger vist).  Årene er opdelt i femdages-
perioder; hver aflæsning er markeret som punkt, og punkterne forbundet med en linie for at give overblik. I feltstation-
sperioden til og med 2003 aflæstes vandstanden normalt én gang pr. femdagesperiode, 2005-06 blev der foretaget to 
månedlige aflæsninger, og fra og med 2007 er vandstanden som standard aflæst én gang månedligt, men der er gjort 
supplerende aflæsninger indimellem. Der er ingen aflæsninger fra 2004.
Hver markering af årstal på x-aksen markerer starten på et nyt år. 
Røde vandrette streger angiver årligt vandstandsgennemsnit i Sortternernes yngletid maj-juli.

Græsning/slåning
Kogleakssøen var igennem den første del af feltstationens periode underlagt årlig sommergræsning; et 
hegn med en udstrækning som lokaliteten fremtræder på kort fra denne periode frem til 1992 (form som et 
’P’) dækkede omtrentligt 23 ha (tidligere er nævnt 30 ha, men en opmåling med GISsoftware ArcView viser 
ca. 23 ha). Heraf var en stor del permanent søflade, og der var en flydende grænse mellem den lavvandede 
sø og den sumpede eng, afhængigt af vandstanden. Før vandstandshævningen i 1994 græssede kreatur
erne i det meste af lokaliteten, inkl. de holme med rørskovsvegetation, hvor kolonirugende arter som Hæt
temåge og Sortterne de fleste år har haft deres ynglepladser.
Kreaturernes betydning er ikke blot at holde vegetationen kort, så ynglefugle lettere kan placere deres 
reder, men deres optrampning i fugtige randzoner (såkaldte blå bånd) ilter den dyndede bund og bidrager 
sammen med øget solindstråling på den åbne bund til at skabe en mere varieret flora og en større produk
tion af insekter.
Problemer med tilgroning førte til et naturplejeprojekt iværksat i 1992, hvor lokaliteten blev slået efter 
yng letiden, det gamle hegn blev fjernet og et nyt og udvidet hegn på ca. 40 ha blev etableret (Christensen 
1992). 
Efter ca. 1994 fik kreaturerne, som græssede Kogleakssøen, adgang til en tilstødende græsmark.
Efter årene med meget høj vandstand omkring årtusindskiftet blev den sydlige del af lokaliteten frahegnet 
i 2002 (hegnet går ud i søen lidt nord for højspændingsmasten ved diget). Siden har græsningen i flere år 
været helt eller delvist opgivet, og kun en smal bræmme langs det nordsydgående dige i den nordlige 
halvdel af lokaliteten er nogle af årene blevet græsset, men er alligevel gradvist blevet stadigt mere tilgroet. 
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En del af dette stykke blev i sensommeren 2009 slået med le, på privat initiativ, og blev i 2010 og 2011 slået 
maskinelt (Nielsen & Kjeldsen 2011). 
For at imødegå tilgroning af holmene/øerne i Kogleakssøen har der flere år været gennemført slåning og/
eller nedtromling af vegetationen, senest i foråret 2009 (Kjeldsen & Nielsen 2009), samt enkelte holme i 
efteråret 2011. Andre år har kolde vintres is på naturlig vis skåret vegetationen væk fra øerne (bl.a. 2010, 
Nielsen & Kjeldsen 2011).

Situationen i 2012: Kreaturerne (ca. 10 stk. kødkvæg) har fortsat kun adgang til den nordlige del af loka
liteten – og til den tilstødende mark – men de har græsset i noget større omfang end de seneste år. Som 
regel græsser de på diget og den smalle engstrimmel langs diget, men de ses af og til vade lidt længere ud i 
Kogleakssøen.

Saltholdighed
Kogleakssøen og resten af Bygholm Nord har altid været et meget ferskt miljø. Der er foretaget målinger 
af saliniteten i vandet ved pumpehuset, og de årlige gennemsnitlige værdier har ligget mellem 0,2‰  og 
1,3‰, uden nogen tydelig tendens. Der er måske en svag tendens til højest saltholdighed de tørreste år, 
men sammenhængen mellem saltholdighed og vandstand er ikke signifikant. Højeste niveau blev målt i 
1993.

Fig. 5. Den smalle strimmel eng hvor kreaturerne har adgang, 8. juli 2012. I forgrunden det frahegnede areal langs 
diget i den sydlige del af Kogleakssøen, tilgroet med høje grønne tagrør. Foto: J.P. Kjeldsen.
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Vegetationens udvikling
De skiftende vandstandsforhold sammen med forskellige plejetiltag har haft markant indvirkning på vegeta
tio nen i og omkring Kogleakssøen. For at kunne give en beskrivelse af vegetationens udbredelse og udvik
ling er nyere og historiske flyfotos analyseret. Flyfotos er tilgået på internettet fra følgende kilder: 

1. Danmarks Miljøportal (http://kort.arealinfo.dk/), 
2. Thisted Kommune (https://drift.kortinfo.net/Map.aspx?Site=Thisted&Page=Kortopslag), 
3. FlyfotoArkivet (http://nordjylland.flyfotoarkivet.dk/) og 
4. Google Earth 

Der er fundet fotos fra følgende år (kilden angivet i parentes):
1944 (3), 1954 (2), 196064 (3), 1970 (2), 1979 (3), 1981 (2), 1985 (3), 1986 (2), 1992 (2), 1995 (1), 1999 (1), 
2002 (1), 2004 (1), 2005 (4), 2006 (1), 2008 (1), 2009 (2), 2010 (1) og 2011 (4) – i alt 19 ”øjebliksbilleder” fra 
en periode på 67 år.

Ikke alle disse fotos er lige detaljerede og informative, men her gøres et forsøg på, for hvert år med fotos, at 
beskrive den synlige tilstand/udvikling. Nogle udvalgte, særligt illustrative fotos illustrerer gennemgangen.

1944 (sorthvid): Hele Bygholm Nord (og Selbjerg Vejle?) bliver tilsyneladende græsset. Der ses klare skillel
injer forskellige steder i terrænet, som formentlig markerer forskellige kreaturhegn. Størstedelen fremstår 
som vandflade, med en mosaik af øer og holme.

1954 (sorthvid): Konturerne af Kogleakssøen begynder at tegne sig, og der er opstået mere sammenhæn
gende rørskov langs Østre Landkanal. Den vestlige del af Bygholm Nord er dog stadig meget åben, og Store 
og Lille Gollum fremstår som store åbne vandflader med meget komplekse og svært definerbare forløb af 
bredderne. Der er tilsyneladende tale om et sommerbillede med lav vandstand, og en bred engstrimmel er 
synlig langs vestsiden af Kogleakssøen (ca. 100 meter). 

Fig. 6. Flyfoto af Kogleakssøen og dele af Han Vejle og den nordlige del af Bygholm Vejle fra 1954. Fra Thisted Kom-
munes WebGIS.
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1960-64 (sorthvid): Rørskoven i såvel Bygholm Nord som Han Vejle og Selbjerg Vejle er nu blevet langt 
mere sammenhængende og kompakt. Der ses meget skarpe grænser til rørhøstede arealer og til græs nings
fennen i Kogleakssøen. Store og Lille Gollum har fået de former, de beholder de næste mange år. Der er 
tale om et vinterbillede; Kogleakssøen er oversvømmet helt til diget og fremstår som en ubrudt vandflade 
(meget få synlige holme).

1970 (sorthvid): Lav vandstand, en bred engbræmme synlig langs diget mod vest (ca. 100 meter). Stort set 
firkantet vandflade i Kogleakssøen, holme kun synlige langs diget mod Han Vejle og i sydøst. Bygholm Nord 
Rørskov gennemskåret af mange rørhøsterspor.

1979 (sorthvid): Meget store områder omkring Kogleakssøen og Store og Lille Gollum er rørhøstede. Der er 
tilsyneladende begyndt at opstå en mængde holme i Kogleakssøen – formentlig som følge af lavere vand
stand i en årrække. Bred engstrimmel langs diget mod vest (ca. 100 meter).

1981 (sorthvid): Vinterbillede med høj vandstand, vandfladen i Kogleakssøen går helt til diget og lokali te
tens grænser er skarptskårne. Få holme er synlige. Mange rørhøsterspor i Bygholm Nord Rørskov.

1985 (farve): Meget lavvandet situation i sommerhalvåret; Kogleakssøen fremstår næsten helt vegetations
dækket, kun en smal rende mod nord og et mindre område mod øst har synlige vandflader. Kogleakssøens 
græssede eng har tilsyneladende et højt græsningstryk og står i tydelig kontrast til den høje rørskov i Byg
holm Nord, der fremstår særdeles massiv og uden vand, undtagen i Store og Lille Gollum.

1986  (sorthvid): Vinterbillede meget lig 1981.

1992 (farve): Rørskoven i meget rødlige nuancer, grønligt anstrøg over markerne i randområderne, og der
for formentlig fra efteråret (eller tidlig vinter). Kogleakssøen har i den nordlige del en 150200 meter bred 

Fig. 7. Flyfoto af Kogleakssøen og dele af Han Vejle og den nordlige del af Bygholm Vejle fra 1985. Fra Region Nordjyl-
lands FlyfotoArkivet.
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tør engbræmme mod vest, mens den sydlige del virker helt tør. Det vanddækkede område i den nordlige 
firkant har mange veldefinerede holme, tilsyneladende med rørskovsvegetation. Flere af disse samt en 
bræmme mod øst ind i Bygholm Nord Rørskov er nyligt slået (lyse og med rørhøsterspor), ligeledes er der 
åbnet en ”korridor” ind til Store Gollum. Der er givetvis tale om slåning i forbindelse med 1992plejeprojek
tet, hvorfor fotoet med sikkerhed er fra andet halvår. Resten af Bygholm Nord fremstår med massiv rørskov 
og virker meget tør.

1995 (farve): Grøn rørskov og grønne marker i randområderne (men uden høj vegetation) antyder en sen
sommer/efterårssituation. Effekten af retableringen af Krapdiget ses tydeligt: vandstanden er høj – der er 
kun en smal strimmel eng langs vestsiden (1050 meter). De nye grænser (fra naturplejeprojektet i 1992) 
fremstår tydelige med Bygholm Nords stadigt kompakte rørskov, men åbningen til Store Gollum er groet til 
igen. I Kogleakssøens centrale del er rørholmene meget massive og mere eller mindre sammenhængende.

1999 (farve): Et gulgrønligt helhedsindtryk med bare marker i randområderne lader forstå, at der forment
lig er tale om et forårsbillede. Vandstanden er meget høj (til diget) og 1992grænserne fremstår tydeligt. 
Stadig massive rørholme i den nordlige del (lig 1995), og i den sydlige strimmel begynder nye holme i vand
fladen at tegne sig. Ikke store ændringer i Bygholm Nord, men Store Gollum er blevet mere åben mod nord 
og er på vej til at nå Kogleakssøens vandflade, og der er ved at opstå en lille åbning sydøst for Lille Gollum.

2002 (farve): Et efterårsbillede, bedømt efter farverne (et rødbrunt anstrøg). Kogleakssøens vandflade lig 
1999, dog er der en ganske smal strimmel engvegetation mod vest (020 meter) på det meste af stræknin
gen. Mod syd er der større vegetationsdække end i 1999, men ellers virker udstrækningen og tætheden af 
holmenes vegetation uændret. En ny åbning i rørskoven er opstået stik øst for Store Gollum, og flere begyn
dende små åbninger i Bygholm Nordrørskoven spores rundt omkring.

Fig. 8. Flyfoto af Kogleakssøen og dele af Han Vejle og den nordlige del af Bygholm Vejle fra 1992. Fra Thisted Kom-
munes WebGIS. Bemærk udvidelsen af lokaliteten (det nyhøstede område).
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2004 (farve): Et sommerbillede med meget kraftig vegetation. Holmenes udbredelse i Kogleakssøen er 
stort set uændrede, 1992grænsen stadig tydelig. Syd for højspændingsmasten begynder tæt sammenhæn
gende rørskov at brede sig fra diget. I Bygholm Nord er der stadigt flere små åbninger, bl.a. ca. 150 meter 
syd for pumpehuset.

2005 (farve): Formentlig et billede fra sensommer/tidlig efterår, meget grønt og med lav vandstand og 
kraftig vegetation. Der er en ca. 50 meter bred bræmme land langs vestsiden af Kogleakssøen nord for høj
spændingsmasten, mens den sydlige del er under fremskreden tilgroning, og der er nu større vegetations
udbredelse end vandflade. Kun på dele af strækningen kan 1992grænsen erkendes. I den nordlige del 
frem står holmene uændret eller måske endda lidt mere udbredte og med veludviklet (tagrørs)vegetation. I 
Byg holm Nord Rørskov er udviklingen tilsyneladende midlertidigt vendt, og rørskoven fremstår mere kom
pakt og med færre åbninger end på de seneste fotos.

2006 (farve): Fra vinterhalvåret, visne farver. Høj vandstand, og åbningerne i Bygholm Nordrørskoven er 
igen synlige. Lille Gollum vokser i udbredelse, og mellem Lille Gollum og Læsø samt i området nordøst for 
Store Gollum kommer nye åbne områder (”klaringer”) til syne. Også rørskoven som adskiller Store Gollum 
fra Kogleakssøen fremstår mere spredt og med synlige vandflader mellem tagrørene. Selve Kogleakssøen 
er skarpt defineret (god kontrast i billedet) og 1992grænsen fremstår igen tydeligt, ligesom der er større 
vanddække i den sydlige del end på 2005billedet.

2008 (farve): Det meste af Kogleakssøen ligger i skygge og der er dårlig kontrast i billedet, der formentlig er 
fra det tidlige forår. På trods af billedets kvalitet fremstår det tydeligt, at der er sket en markant udvikling. 
De fleste af holmene i den nordlige og centrale del af lokaliteten har mistet deres vegetation, og mange er 
helt forsvundne/nedbrudte. Der er tæt vegetation langs det vestlige dige i den sydlige del af Kogleakssøen, 
men holmene i denne del er også blevet mindre kompakte. Store og Lille Gollum er vokset markant i udbre
delse, og der er delvis åben forbindelse mellem Kogleakssøen og Store Gollum. Gåsereder i rørskoven frem
står tydeligt og vil nemt kunne tælles!

Fig. 9. Flyfoto af Kogleakssøen og dele af Han Vejle og den nordlige del af Bygholm Vejle fra 2008. Fra Danmarks 
Miljøportal. Bemærk tydelige gåsereder i rørskoven.
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2009 (farve): Et vinterbillede. Holmene i den centrale del af Kogleakssøen er delvist kommet igen, men 
mere spredte end før 2008. Også i den sydlige del er vegetationen en anelse mere udbredt end i 2008. 
Store Gollum og ikke mindst Lille Gollum er vokset yderligere i udbredelse. Lille Gollum hænger efterhån
den sammen med et større åbent område øst for Læssø.

2010 (farve): Et billede fra vinterhalvåret, ikke meget forskellig fra 2009billedet. Der er nu to tydelige åbne 
passager (en nordlig og en sydlig) mellem Store Gollum og Kogleakssøen. Store Gollum har også fået en vig 
som ”arbejder sig” nordpå mod klaringen syd for pumpehuset, så der fremkommer en bræmme af høj rør
skov ud mod Kogleakssøen, der skærmer mod dette meget våde og åbne område bagved (øst for). 

2011 (farve): Et billede af dårlig kvalitet med lav kontrast, men et billede som har meget at fortælle. Udvik
lingen i retning af større udbredelse af åbningerne i rørskoven er yderligere fortsat, og Kogleakssøen og 
Store Gollum udgør nu en sammenhængende vandflade, hvor der kun er en smal strimmel vegetation der 
adskiller på en del af strækningen, som en rest af den tidligere så massive rørskov. Holmene i den centrale 
del er utydelige, og i den sydlige del af Kogleakssøen er der sket en opsplitning af tidligere sammenhæn
gende områder. Det er nu endnu tydeligere, at en ”tange” af høj og tæt rørskov skyder ned fra pumpehuset 
mod Store Gollum; bag denne tange er Store Gollum forlænget mod nord. Lille Gollumkomplekset er tæt 
på at nå sammen med Læssø, ialfald er rørskoven som adskiller de to områder på visse strækninger blevet 
meget spredt/åben. Det samme ser ud til at være på vej til at ske mellem Store Gollum og Læssø.

Situationen i 2012:  der er endnu ikke offentliggjort flyfotos fra i år. Men en kortlægning fra sortterne
tår net viser, at udviklingen i retning af større spredning/åbning af tagrørskoven er fortsat (Fig. 10). Hele 
kom plekset Kogleakssøen/Store Gollum/Lille Gollum/Læssø har nu en mere eller mindre sammenhæn
gende vandflade. Tidligere tagrørsdominerede holme i Kogleakssøen er enten forsvundet/nedbrudt eller 
blevet mere eller mindre vegetationsløse, og tagrørene ser ud til at være forsvundet over store arealer – 
ikke kun på øerne, men også i området imellem vandfladerne. 

Fig. 10. Kortlægning af vegetation og habitat i Kogleaks/Læssø/Gollum-området i juni/juli 2012 (med 2010-flyfoto fra 
Danmarks Miljøportal som baggrundskort). Kortlagt fra Sortterne-tårnet og suppleret med iagttagelser på stedet.

LYSEGRØN:  slået/græsset eng
GRØN: mudder delvis veg.løs
BLÅ: nye kraftige grønne tagrør
RØD: spredte holme domineret
           af urtevegetation
GUL: lave delvist døde tagrør
HVID: høj gammel tagrørskov 
SORT: åbent vanddækket
TURKIS: indslag af pilebuske
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Situationen er ikke helt tilbage ved billedet i 1940rne/50erne (jf. luftfotos), men der har fundet en udvikling 
sted, så der er opstået en lang mere heterogen og kompleks habitat end for få år siden.
Der er ikke i forbindelse med dette projekt lavet en egentlig vegetationsanalyse, men det forekommer os 
indlysende ved at sammenholde flyfotos, erindringer og nye iagttagelser, at der i nogle områder er forsvun
det rørskov til fordel for en urtevegetation domineret af gul iris, vandskræppe og kærfnokurt, med indslag 
af bl.a. dunhammer, brøndsel o.a. (Fig. 11).
En ”kile” med lave tagrør adskiller den sydlige del af Kogleakssøen fra Store Gollum (det gule område på 
Fig. 10). Dette område blev slået i efteråret 2011. Rørskoven blev tidligt på foråret i 2012 vurderet at være 
død, der sås kun tørre og lave tagrør, men i juli måned kunne det konstateres, at der alligevel var lidt liv i 
tagrørene, som kom op meget spredt og lavt.
I forbindelse med undersøgelse af skæbnen af sortternereder gik den ene af os ud i Kogleakssøens sydlige 
del den 10. juli. Her kunne iagttages, at der udenfor holmene var fast sandbund, klarvandet og med en 
meget høj dækningsgrad af vandplanter (Fig. 12, 13). Selve holmene med urtevegetation var kun delvist – 
hvis overhovedet – fæstnede i bunden, og mange rodstængler flød i overfladen. Urtevegetationen voksede 
oven på dynd, som på afstand lignede fast mudder, men i virkeligheden var meget blødt. De dyndede par
tier var kun udbredt omkring holmene. Det er sandsynligt, at de næsten vegetationsløse ”mudderbanker” 
i den nordlige/centrale del af Kogleakssøen, hvor en stor del af hættemågekolonien er beliggende (og hvor 
næsten alle Fjordternerne yngler) på lignende vis er bygget op af blødt dynd (området markeret med grønt 
på Fig. 10, se også Fig. 14), men dette område blev ikke opsøgt.
Disse områder af Kogleakssøen, holmene i den sydlige og centrale del (røde og grønne områder på Fig. 10, 
se også Fig. 11 og Fig. 12), hvoraf mange i en årrække har været underlagt periodevis maskinel slåning eller 
nedtromling af vegetationen, ser umiddelbart ud til at have ændret karakter i retning af, at tagrørene er 
for svundne eller i al fald kraftigt reducerede (under besøget i juli kunne ses, at der kom nye grønne tag rørs
skud op visse steder – men meget spredt).
Langs diget mod vest i den sydlige del af Kogleakssøen – den del som siden 2002 har været frahegnet – vok
ser nu en kraftig, tæt og homogen ny tagrørsbræmme (blåt på Fig. 10, se også Fig. 5).  

Fig. 11. Vedholdende pleje af holmene i Kogleakssøen har betydet at tagrørene ikke længere vokser frem, og at vege-
tationen er domineret af urter, som yder dække for sortterne- og hættemågeungerne. Foto 16. juni 2012: H.H. Nielsen.



17A f  J . P.  K j e l d s e n  &  H . H .  N i e l s e n

   Fig. 12. Den sydlige del af Kogleakssøen, med spredte 
urteholme på blød mudderbund, 10. juli 2012. 
Foto: J.P. Kjeldsen.

Fig. 14. Området hvor Sortternernes hovedkoloni var beliggende i forgrunden, i baggrunden de næsten vegetations-
løse holme i den centrale del af Kogleakssøen, 16. juni 2012. Foto: H.H. Nielsen.

Fig. 13. Høj dækningsgrad af vandplanter i de vandfyldte 
områder af Kogleakssøen, 8. juli 2012. Foto: J.P. Kjeldsen.  ▶

▶
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Overvågningsprogrammet

Overvågningen foregik næsten udelukkende fra det til lejligheden af Aage V. Jensen Naturfond opførte flyt
bare tårn, som stod placeret på diget vest for Kogleakssøen lidt syd for højspændingsmasten (Fig. 15, 16). 

Tidsforbrug
Der blev i perioden 17. maj  17. juli anvendt i alt 259 timer på overvågning af Sortternerne (Fig. 17). Hoved
parten af observationerne udførtes af de to medarbejdere i ornit.dk, men 3.13. juli fik vi assistance fra 
lokale ornitologer Albert Schmidt og Carsten Krogh Pedersen (markeret med rødt på figuren).
Obser vationsperiodernes fordeling på Fig. 17 angiver i næsten alle tilfælde tid tilbragt i tårnet, med følgen
de undtagelser:

22/5 observation fra pumpehuset (7½ timer), 
27/6 ”trafiktælling” fra positioner nord og syd for Kogleakssøen (3 timer),  
10/7 ”post mortem” undersøgelse af rederne i den forladte koloni in situ (2 timer).

Under “trafiktællingen” fik vi hjælp fra Susanne Bruun, Albert Schmidt og Helge Røjle Christensen.
Af den anvendte observationstid foregik 250 timer og 34 minutter mellem solopgang og solnedgang, og i 
næs ten en fjerdedel af de lyse timer i disse to måneder var Kogleakssøen og Sortternernes kolonier under
lagt overvågning (23% af tiden). Natten mellem 3. og 4. juni foregik observationen natten igennem.
Det blev søgt at sprede observationerne over døgnet og over ugens dage. I alt var der kortere eller længere 
observationer på 43 dage i løbet af foråret.
Derudover blev der anvendt to senere kontrolbesøg á 1½ timers varighed (ikke vist på Fig. 17), hvor det blev 
konstateret, at alle yngleaktiviteter var ophørt.

Metoder
Observationerne foregik med teleskop, afbrudt af kortere perioder, hvor håndkikkert blev anvendt for over
blikkets skyld.
Arbejdet var struktureret med fem forskellige typer af observationer, med hver sit tilknyttede skema, som 
udfyldtes i hånden af observatøren.

Fig. 15. Observationstårnet ved Kogleakssøen, 2. juni 2012. Foto: Helge Røjle Christensen.
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Fig. 16. Udsigten fra observationstårnet til ynglekolonierne i Kogleakssøen, 24. maj 2012. Foto: H.H. Nielsen.
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Fig. 17. Overvågning af sortternekolonien i Kogleakssøen 15. maj - 31. juli 2012; daglige observationsperioder. Blå 
søjler: perioder dækket af ornit.dk, Røde søjler: perioder dækket af assisterende ornitologer. På figuren er tillige angi-
vet solens op- og nedgangstider med stiplet linie. Der er anvendt sommertid.

Klokkeslæt
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Her præsenteres de forskellige skemaer:

1. Vejr-registreringer – udføres én gang i timen fra obs.start til slut. Nedbørs og solskinsperioder note
res løbende.
Dato: Klokkeslæt:

Skydække:                            /8 Vindretning: Vindstyrke:                       m/s

Temperatur:                         °C. Nedbør (noter perioder):

Solskin (noter perioder):

2. Registreringer af opflyvning fra koloni – noteres løbende.
Klokkeslæt Antal Årsag  (eksempel Rørhøg, Svartbag, pattedyr, ukendt etc., tilføj 

gerne bemærkninger)
Varighed  
(minutter)

3. Registreringer af flyveretninger og fødeemner – flyveretninger noteres løbende for hver fugl, 
som letter fra kolonien og flyver væk fra, eller ankommer til kolonien. Når fugle ankommer med føde, no
teres størrelse og – hvis muligt – art på fødeemnerne.
Klokkeslæt Antal Fra 

(N, S)
Til  
(N, S)

Fødeemner (afkryds) Art 
(fisk, guldsmedelarve, etc.)05

cm
25 
cm

510 
cm

4. Registreringer af koloni og reder  – noteres hver 10. minut. Efter udflyvning af ungfugle noteres 
antal Ad. og 1K. 
Klokkeslæt Synlige reder            

(i tilfælde af flere kolonier 
noteres disse separat, 
eksempelvis 5+4)

Fugle i koloni              
(i tilfælde af flere kolonier 
noteres disse separat, 
eksempelvis 12+20)

Fugle i Kogleaks udenfor 
koloni

5. Registreringer af aktivitet på enkeltrede  – én rede følges løbende.  Hver gang status ændres, 
tilføjes ny linie.
Klokkeslæt Fugle til stede 

på reden            
(Ad./pull.)

Aktivitet (hvile/rugning, 
fodring,ankomst af fugl til 
reden – angiv retning – etc.)

Bemærkninger
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Uddybende bemærkninger til overvågningen og de enkelte typer registreringer:

De intensive overvågninger af enkeltreder (skema 5) krævede så megen fokusering og koncentra
tion, at det som regel kun lod sig gøre at udføre denne aktivitet i op til 34 timer ad gangen. Vegetationen 
omkring rederne blev omkring 15. juni så høj, at det blev svært at følge en enkelt rede, og kort herefter 
måtte denne form for overvågning (i hovedkolonien) opgives. Da nogle af fuglene opgav første yngleforsøg 
og etablerede en ny koloni, blev der i en periode i juli atter gennemført redeovervågning af denne koloni.

Registrering af flyveretninger (skema 3) viste sig at være svær at gennemføre, mens man var fokuseret 
på redeovervågning eller overvågning af fodringer, fordi man i teleskopfeltet ikke kunne følge fuglene langt 
væk fra kolonien, uden at det gav for meget afbræk i de øvrige observationer. Tårnets placering betød, at 
det var svært at registrere Sortternernes flyvinger mod nord (til og fra Han Vejle og Lund Fjord), mens flyv
ninger til og fra Selbjerg Vejle foregik lige foran tårnet, og blev noteret i de perioder, hvor vi ikke lavede 
an den overvågning.
Der blev sidst i maj registreret trafik over diget til Han Vejle fra pumpehuset, og sidst i juni gav en koordine
ret tre timers ”trafiktælling”, som dækkede digerne mod nord og syd en stikprøve af, hvor mange Sortterner 
som fløj til Han Vejle/Lund Fjord, henholdsvis Selbjerg Vejle/Læssø for at fouragere. Desuden blev der un
der en session i tårnet den 14. juli – efter at ungerne fra hovedkolonien var klækket, og en stor del havde 
op gi vet – registreret, at der foregik en intensiv trafik til Selbjerg Vejle, og der blev foretaget en systematisk 
tæl ling i to timer.

Fødetransporter til rederne. Efter ungeklækning steg frekvensen af fødetransporter til rederne mar
kant, og i denne periode var det registreringerne af fodringer (og fødeemnernes størrelse), som tog mest 
tid. Her anvendtes også skema 3.

Opflyvning fra kolonierne. Registreringerne af opflyvninger fra kolonierne og årsagen til opflyvningerne 
(skema 2) foregik løbende igennem hele perioden. Der var ikke noget egentligt skema til øvrige iagttagelser 
af prædatorer og konkrete tilfælde af prædation, men sådanne iagttagelser er i alle tilfælde noteret i mar
genen på dette skema.

Optællinger af fugle i kolonien og fouragerende fugle over vandfladerne (skema 4) foregik med ti mi
nutters mellemrum i perioder, hvor der ikke blev foretaget redeovervågning eller overvågning af fodringer. 
De fouragerende fugle blev opdelt på hver af de fra tårnet synlige vandflader: Kogleakssøen, Store Gollum, 
Lille Gollum og Læssø.

Da overvågningen ofte bød på iagttagelser, som krævede kommentering ud over hvad der var plads til i 
ske maerne, blev det en fast rutine efter hver eller hver anden session i tårnet at nedskrive en rapport om 
ob ser vationerne. 

Det var aftalt forud for feltarbejdet, at besøg i kolonierne kun kunne ske i tilfælde af, at disse blev opgivet. 
Et sådant besøg blev gennemført den 10. juli i Sortternernes hovedkoloni (og ved en solitær rede), på et 
tidspunkt, hvor også Hættemågerne havde forladt det meste af Kogleakssøen. Her blev de forladte reder 
undersøgt for spor efter prædation.

Det har været vores intention at understøtte interessante iagttagelser med fotodokumentation, når det har 
været muligt.
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Sortternebestanden i Kogleakssøen 2012

I dette afsnit redegøres for koloniernes størrelse og de flytninger, som skete i sæsonens løb, iagttagelser 
om kring adfærden i kolonierne i de forskellige faser i løbet af sæsonen samt metodiske overvejelser i for
bin delse med fastsættelsen af koloniernes størrelse. Endelig opgøres årets yngleresultat, antal flyvende 
ungfugle.

Koloniplaceringer og flytninger
Fig. 18 viser placeringen af kolonierne igennem sæsonen.

Sortternerne gik meget hurtigt i gang med at etablere kolonier efter ankomst til ynglepladsen. De virkede 
imidlertid kritiske i deres valg, da vi med få dages mellemrum kunne observere, at en etablering blev op gi
vet, hvorefter en ny etablering var i gang et nyt sted.
I perioden indtil 22. maj var den første store koloni (placering 1 på Fig. 18) under etablering på et svært 
overskueligt sted syd for pumpehuset, på overgangen mellem Kogleakssøen og Store Gollum. Op til 45 
fugle sås lette fra kolonien under opflyvninger. Der sås par i færd med at etablere reder på kanten af et lavt 
bevokset område med tagrør, lave pilebuske, gul iris og kærfnokurter.  Kolonien kunne ikke på tilfreds stil
lende vis overvåges fra det opstillede observationstårn pga. afstanden, og heller ikke fra pumpehuset, hvor 
vege tationen dækkede det meste, og hvor der størstedelen af dagen var kraftigt modlys. Det er uvist, om 
ter nerne nåede at lægge æg, inden kolonien af ukendt årsag blev opgivet igen.
Samtidig var en mindre koloni (placering 2) under etablering på kanten af et område med lave slåede tag
rør, og i en ikke for stor afstand fra tårnet (ca. 200 m). 17. og 18. maj kunne nogle af de 34 par her følges, 
mens de lavede redeskrab og parrede sig, og der sås mange fødeafleveringer mellem magerne. Sidst på 
dagen 18. maj ebbede aktiviteten i denne koloni dog ud.

Fig. 18. Kolonierne af Sortterne i Kogleakssøen 2012. Der er med rødt vist etableringerne i ”prøvefasen”, som hurtigt blev 
opgivet igen, med hvidt de langvarige etablerede kolonier samt med blåt omlægningskolonierne, som etableredes efter 
at kolonierne med placering 4 og dele af 3 var blevet opgivet. Baggrundskortet er flyfoto 2010 fra Danmarks Miljøportal.
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Hovedkolonien blev i 2012 på placering 3, hvor begyndende etablering (flere par landede kortvarigt på 
stedet) sås fra 22. maj, og dagen efter 23. maj virkede de første par etablerede her. Få dage efter var også 
kolonien placering 4 i færd med etablering, mens placering 1 i mellemtiden var opgivet.
Ynglepladsen for hovedkolonien lå i et område med partier af åbne mudderflader og kun meget lidt op
vækst af tagrør, i den centrale del af Kogleakssøen lidt nordøst for højspændingsmasten. Vegetationen 
be stod af forskellige urter, med vandskræppe som dominerende og indimellem klynger af gul iris og kær
fnok urt. Flere af rederne blev etableret på de åbne mudderflader, hvilket muliggjorde en intensiv overvåg
ning af rede og koloniadfærd i dette område. Efter etableringen blev to reder overvåget grundigt i op til 7,5 
sam menhængende timer om dagen, og hovedparten af årets overvågning har drejet sig om denne koloni.
Kolonien placering 4 var beliggende i et område, som dels lå fjernt fra tårnet, men også var svært over
skue ligt, hvor især nogle store grupper af gul iris dominerede vegetationsbilledet, og der var også enkelte 
par tier med høje tagrør. Ingen reder kunne iagttages, så overvågningen indskrænkede sig mest til at følge 
op flyv nin gerne fra kolonien.
På et senere tidspunkt opdagede vi, at et enkelt par Sortterner ynglede for sig selv, fjernt fra kolonierne 
(placering 5). Også her var reden skjult bag klynger af gul iris, men magernes rugeafløsninger blev iagttaget, 
og senere også transporter af føde til reden, da ungerne var klækkede. Selv om der gik nogen tid inden vi 
opdagede dette par, tyder fænologien på, at de har etableret reden nogenlunde samtidig som kolonierne 
placering 3 og 4.
Den 6. juni sås under enggennemgang af Bygholmengen to Sortterner trække sydpå – en første indikation 
af, at yngleforsøget havde slået fejl for nogle af fuglene. Situationen i kolonierne så dog helt normal ud i 
dagene herefter, men 14. juni sås et par fra enten hovedkolonien eller kolonien placering 4, som havde 
opgivet yngleforsøget. De sad på kanten af området med lave tagrør mellem Kogleakssøen og Store Gollum 
(placering 6), og der sås fødeaflevering. Der vedblev dog med at være stor aktivitet i de to aktive kolonier 
indtil 18. juni, hvor det kunne konstateres, at parrene fra kolonien placering 4 (og muligvis nogle par fra 
hovedkolonien) havde opgivet, og nu var i færd med at etablere en ny koloni. Der sås både nyetablering 
i områderne placering 6 og placering 7, som dog ligger så tæt på hinanden, at de er at betragte som én 
koloni. Her blev rederne anlagt på mudder i kanten af det, som en gang var massiv rørskov, men som i år 
fremstod som spredte og lave, døde tagrør, hvilket muliggjorde at flere reder på placering 6 (og enkelte på 
placering 7) kunne overvåges fra tårnet.
Alle kolonierne i 2012 blev etableret i områder med Hættemåger; dog var kolonierne placering 3, 6 og 7 i 
områder hvor der var ret stor afstand mellem hættemågerederne. Det solitært ynglende par på placering 5 
var omgivet af hættemågereder med få meters afstand.

Fig. 19. Hovedkolonien kort efter etableringen 23. maj. Vegetationen var lav og åben, og mange af redestederne kunne 
overvåges fra observationstårnet. Foto: H.H. Nielsen.
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Ynglesæsonens faser
I det følgende gennemgås nogle af de mest iøjnefaldende og bemærkelsesværdige adfærdsmønstre, vi ob
serverede i kolonierne (fortrinsvis hovedkolonien) i løbet af sæsonen. Vi har opdelt sæsonen i tre fænolo
gisk adskilte faser.

ETABLERINGSFASEN: I morgentimerne oplevede vi høj aktivitet mellem kl. 05:00 og 07:00. Magerne var 
ofte sammen i dette tidsrum, enten på jorden tæt på det kommende redested eller fouragerende sammen. 
Parringer sås i disse morgentimer, og der var flere eksempler på, at magerne plejede pardannelsen ved ud  
over parring at fouragere sammen, flyve synkront sammen, at magen blev fodret etc. Der var lange pau
ser, hvor ingen fugle var til stede på den kommende redeplads. Til gengæld ankom de ofte sammen. Form
ning af rede skål og redebygning blev ofte foretaget af en fugl, når den anden var ude at fouragere. Når 
begge fugle var til stede, sås også at begge udførte bortjagning af andre fugle som kom for tæt på, f.eks. 
Hættemåger. Morgentimerne var med andre ord ret intense, aktivitetsmæssigt, mens resten af dagen var 
præget af inak ti vitet på den kommende redeplads. Stedet blev således især brugt til hvile mellem fourage
ringsturene i nær om rådet. Indimellem blev den hvilende fugl fodret af magen.

RUGEFASEN: I den tidlige rugefase observeredes flere interessante aspekter af sortternernes adfærd. Ru
ge afløsning skete med intervaller varierende fra 45 minutter til 119 minutter. ved skiftet brugte den afløste 
fugl meget ofte et par minutter på at kaste yderligere redemateriale på reden. Dette skete på jorden, med 
svirrende vinger, og ved at kaste materiale over skulderen. Adfærden virkede nærmest rituel. I denne tidlige 
periode sås også parringer på reden; op til fire parringer på fire minutter. Ligeledes sås den ene mage ofte 
lande tæt på den rugende fugl, for blot at lette igen efter kort tid. Fodring af den rugende fugl skete også 
indimellem, og alle dele kan sikkert opfattes som en vigtig del af adfærden som knytter bånd mellem ma
gerne. 
Interessant var det, da kønsforskelle i adfærd kunne observeres den 24. maj. Efter en parring (hvorefter 
kønnet kunne bestemmes) blev der kigget nærmere på tidsintervallerne for rugning, og resultatet var, at 
kønnene deltes om rugningen nogenlunde ligeligt. Hannen rugede således 2437 minutter mellem afløsnin
gerne, og hunnen rugede 1531 minutter. Forskellen var imidlertid, at hannen byggede yderligere på reden 
efter afløsning, ligesom han vendte tilbage til reden med føde til hunnen både kort tid efter rugeskiftet, 
men også undervejs i hunnens rugetid. Hunnen hverken byggede på reden eller hentede føde til hannen.
Senere i rugefasen blev der ikke brugt tid på andre ting end de basalt vigtige: rugning og fouragering. Der 
blev kun undtagelsesvist bygget til på reden. Den rugende fugl sås ofte sovende på reden, og magen kom 
indimellem og landede tæt på reden og pudsede fjerdragt i nogle minutter, inden den fløj vider på foura
ge ring igen. I den sene rugefase skiftede længden af rugeperioderne meget; tiden mellem afløsningerne 
varierede således mellem 10 og 185 minutter.

UNGEFASEN: Da æggene var klækket, sås det tydeligt på fodringsfrekvensen. Hele kolonien emmede af 
fod ringsaktivitet, med tilflyvende fugle med føde i næbbet næsten konstant. Den 17. juni noteredes 302 
fodringer i kolonien i løbet af 7,5 time (med 38 fodringer på en af de intensivt overvågede reder i samme 
tidsrum). Intervallerne mellem rugeafløsning lå denne dag mellem 142 og 227 minutter; altså lange peri
oder med den ene fugl liggende på ungerne på reden, mens magen fodrede. Intervallerne mellem fodrin
gerne på reden lå på mellem 0,5 og 39 minutter.
Til sammenligning var der dagen før, den 16. juni, 131 fodringer, hvoraf 5 skete på den intensivt overvå gede 
rede. Rugeskiftene skete også hyppigere, varierende fra 26 til 102 minutter. Klækningen skete tilsynela den de 
ret massivt mellem 16. og 17. juni. Den 22. juni var der hele 320 fodringer i hovedkolonien i løbet af 4 timer.
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Aktivitet om natten
I forbindelse med klart vejr og (næsten) fuldmåne blev der foretaget overvågning af kolonien i tidsrummet 
22:3006:00 natten mellem 3. og 4. juni, altså en nat i rugefasen. Observationerne peger på, at der ikke var 
aktivitet hos nogle af kønnene i løbet af natten. Klokken 22:56 (46 minutter efter solnedgang) sås således 
magen til den rugende fugl lande tæt på den intensivt overvågede rede. Denne fugl sås ikke flyve igen. 
Om kring klokken 23:00 landede mange fugle i kolonien, og kort før 23:30 (80 minutter efter solnedgang) 
slutt ede de sidste fouragerende fugle sig til kolonien (5 fouragerede kl. 23:14).
Det er vort klare indtryk (også fra andre lejligheder, hvor vi fulgte kolonien til efter solnedgang, eller fra 
før solopgang), at begge fuglene i parrene af Sortterne i Kogleakssøen tilbringer natten i kolonien på/nær 
reden. Dette er i modsætning til hvad der blev fundet i Holland, hvor der i to kolonier flere år i træk kun var 
én fugl til stede på rederne om natten i rugetiden – hannen – mens hunnerne tilbragte nattetimerne på en 
fælles rasteplads mere end tre kilometer fra kolonien. En uge efter klækning var ungerne alene på rederne 
om natten (van der Winden 2005).
I løbet af natten blev de af månen oplyste vandflader regelmæssigt checket for fouragerende og flyvende 
Sortterner, men ingen sås på noget tidspunkt.
Klokken 03:30 sås de første Sortterner kortvarigt opflyvende fra kolonien, men de landede hurtigt igen. 
Først klokken 03:54 (41 minutter før solopgang) sås den første fugl forlade kolonien. Kl. 04:02 sås rugeafløs
ning på den overvågede rede, og i tidsrummet 04:04  04:07 forlod minimum 20 fugle kolonien, og derefter 
lidt flere frem til ca. 04:15 – omtrent 20 minutter før solopgang. Derefter startede dagens rutiner tydeligvis 
på ny efter en rolig nat.

Fig. 20. Fuldmåne over Kogleakssøen, kort før midnat 3. juni. Om natten overnattede magerne i sortternekolonierne 
i koloniområdet. Der var ikke tegn på fouragering eller overnatning på andre pladser i nærheden. Foto: H.H. Nielsen.
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Optællinger, metodik og resultater
Kolonierne af Sortterne i Vejlerne er de fleste år kendetegnet ved, at rederne er placeret skjult mellem urte
vegetation. Dette forhold umuliggør et tilstrækkeligt overblik over koloniens størrelse og antal reder. Derfor 
har det alle år været nødvendigt, gennem gentagne besøg, at prøve at vurdere antallet af især opflyvende 
fugle i forbindelse med overflyvende prædatorer, når man har opgjort ynglebestanden af Sortterne i Vej
lerne. Desuden er der blevet anvendt en standardomregningsfaktor for måge/ternekolonier på 0,7 (Hälter
lein et al. 1995), når man i kolonien har lavet en totaloptælling af det maksimale antal sete fugle, hvorved 
et om trent ligt tal for koloniens størrelse er fremkommet.
Med baggrund i erfaringerne med kolonierne af Sortterne i Kogleakssøen i 2012 har det vist sig væsent ligt, 
hvornår man benytter de forskellige metoder. Kolonifugle er vanskelige at tælle, og ved overvågning af sort
ternekolonier, hvor der kun benyttes sporadiske besøg, kan resultaterne blive fejlagtige og misvisende.
Dels er der brug for en massiv opflyvning af de rugende fugle, og dels er der brug for, at man kort tid efter 
en sådan opflyvning laver en hurtig optælling af de øvrige fouragerende fugle for at få det maksimale antal 
sete fugle.
Det viste sig gennem dette projekts grundige overvågning, at det har betydning, hvilken prædator der op
træ der og, hvis der er tale om en fugl, i hvilken afstand og højde i forhold til kolonien den flyver. Således 
ob ser verede vi ofte, at mange af de rugende fugle blev på reden ved overflyvende prædatorer, samt at der 
ved længerevarende opflyvninger blev ruget indimellem. Endelig er det væsentligt på hvilket tidspunkt i 
redefænologien, man foretager vurderingerne af en ynglebestand.
Nedenfor præsenteres en række eksempler (Tabel 26), hvor bestanden er blevet optalt ud fra forskellige 
kriterier. Som det kan ses, varierer antallet af opflyvende fugle meget, afhængigt af hvilken type prædator, 
som forekommer, samt i forhold til tidspunktet i fænologien. Under hver tabel er dette beskrevet, hvilket 
danner grundlag for den benyttede omregningsfaktor.

Tid

Opflyvende 
fugle, stor 

koloni

Opflyvende 
fugle, lille 

koloni Årsag Bemærkninger

Bestand, 
stor 

koloni

Bestand, 
lille 

koloni
15:42 41  ?  29  

15:55 24  ?  17  

16:34 40  Rørhøg Nede at sidde i nærliggende hættemåge
koloni.

28  

16:52 40  Rørhøg Nede at sidde i nærliggende hættemåge
koloni.

28  

18:33  11 Rørhøg Overflyvende.  8

18:47 24 4 Rørhøg Overflyvende. 17 3

20:01 20 5 Rørhøg Overflyvende. 14 4

20:36 20  Gråkrage Overflyvende. 14  

Tabel 2. 23. maj 2012. Et tidligt stadium i etableringen af kolonien (etableringen er sket ca. 5 dage i forvejen). Re derne 
er etablerede og fuglene ruger. Magerne bruger ganske lange perioder omkring redestedet, hvor der bliver bygget 
yderligere på reden, den rugende mage bliver fodret og der foretages parringer. Omregningsfaktor som er be nytt et er 
0,7 da nogle, men ikke alle, mager er til stede i kolonien.
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Tid

Opflyvende 
fugle, stor 

koloni

Opflyvende 
fugle, lille 

koloni Årsag Bemærkninger

Bestand, 
stor 

koloni

Bestand, 
lille 

koloni
15:07 36 12 Rørhøg Overflyvende. 25 8

15:56 11  ? Flere rugende fugle blev liggende. 8  

17:17 22  Musvåge Overflyvende. Flere rugende Sortterner blev 
liggende.

15  

19:54 32  ?  22  

19:58  12 Musvåge Overflyvende.  8

Tabel 3. 27. maj 2012. Etableringen er ca. 9 dage gammel. Magerne ses endnu ofte i flere minutter ad gangen nær
redestedet og den rugende fugl. Der bliver endnu bygget lidt på rederne og få parringer ses endnu. Omregningsfaktor 
0,7 er benyttet da nogle, men ikke alle, mager er til stede i kolonien.

Tid

Opflyvende 
fugle, stor 

koloni

Opflyvende 
fugle, lille 

koloni Årsag Bemærkninger

Bestand, 
stor 

koloni

Bestand, 
lille 

koloni
06:04 22  Hætte måge Stående tæt på kolonien. 20  

06:39 5  Sølvmåge Overflyvende. 5  

07:06 7  Sølvmåge Overflyvende. 6  

10:22 4  Sølvmåge Overflyvende. 4  

12:40 15  Sølvmåge Overflyvende. 14  

Tabel 4. 1. juni 2012. Alle parrene er nu veletablerede ca. 14 dage efter start. Magerne ses kun kortvarigt i kolonien 
i forbindelse med rugeafløsninger. Dette sker meget hurtigt (efter ca. 30. sekunder), og ved opflyvninger vil der kun 
tilfældigt være mager til stede, hvorfor en omregningsfaktor på 0,9 er benyttet. Bemærk, at der denne dag ikke fore-
kommer nogle store opflyvninger.

Fig. 21. Opflyvning fra sortternekolonien ved overflyvning af Rørhøg, 22. maj 2012. Foto: J.P. Kjeldsen.
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Tid

Opflyvende 
fugle, stor 

koloni

Opflyvende 
fugle, lille 

koloni Årsag Bemærkninger

Bestand, 
stor 

koloni

Bestand, 
lille 

koloni
07:33 32  Sølvmåge Overflyvende. 29  

07:34 20  Sølvmåge Overflyvende, flere rugende Sortterner blev 
liggende.

18  

08:10 32  Sølvmåge Overflyvende. 29  

08:20 5  Blishøne Svømmende i kanten af kolonien. 5  

09:28  8 Sølvmåge Overflyvende.  7

09:30 34  Odder Bevægede sig i yderkanten af kolonien. 31  

09:40  14 Odder Bevægede sig i yderkanten af kolonien.  13

12:04 10  Gråkrage Landede 30 meter fra kolonien. 9  

14:48 14  ?  13  

15:15 32  Odder Bevægede sig igennem området akkurat 
vest for rugende sortterner. Flere sortterner 
var nede at ruge undervejs i forløbet, flere 
gange.

29  

15:32  14 Odder Svømmende i kanten af kolonien.  13

15:51 12  Odder Svømmende i kanten af kolonien. 11  

15:54 32  Odder Svømmende i kanten af kolonien. 29  

Tabel 5. 8. juni 2012. Kolonilivet handler meget om rugning og afløsningerne er hurtige, hvorfor magerne kun tilfæl-
digt og meget kortvarigt er til stede i kolonien. Derfor er en omregningsfaktor på 0,9 benyttet i forbindelse med op-
flyv ningerne. Bemærk, at der denne dag er flere store opflyvninger på grund af meget nærgående prædatorer.

Tid

Opflyvende 
fugle, stor 

koloni

Opflyvende 
fugle, lille 

koloni Årsag Bemærkninger

Bestand, 
stor 

koloni

Bestand, 
lille 

koloni
13:08 23  Sølvmåge Overflyvende. 21  

13:41 6  Svartbag Overflyvende. 5  

13:46 16  Svartbag Overflyvende. 14  

14:33 15  Sølvmåge Overflyvende. 14  

15:39 18  Sølvmåge Overflyvende. 16  

17:36 30  Gråkrage Overflyvende. 27  

18:12 10  Sølvmåge Overflyvende. 9  

19:12 30  Rørhøg Overflyvende. 27  

19:48 7 8 Rørhøg 2 overflyvende. 6 7

19:52 16  Rørhøg Overflyvende. 14  

Tabel 6. 17. juni 2012. Situationen er nu, efter ca. en måned, at alle reder virker til at være klækkede. Magerne ses 
kun kortvarigt i kolonien (få sekunder) i forbindelse med fodring og redeskifte. Derfor benyttes en omregningsfaktor 
på 0,9 ved opflyvninger. Bemærk, at der på dette tidspunkt formentlig er enkelte par som har opgivet ynglen.
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Som det kan ses ovenfor er der forskel på at vurdere en ynglebestand på baggrund af opflyvninger ved ru 
ge tidens start, hvor magerne er mere til stede ved rederne, og senere, hvor kolonien er veletab leret og hvor
der næsten udelukkende er rugende fugle til stede. For at finde frem til et så korrekt antal som mu  ligt er det 
altså nødvendigt at vide omtrent hvornår ynglepladsen er etableret. Derefter anbefales det på baggrund af 
denne undersøgelse at benytte en omregningsfaktor på 0,7 på antallet af opflyvende fugle de før ste 1014 
dage efter etableringen, og derefter benytte sig af en omregningsfaktor på 0,9. Desuden an be fa les det at op 
tælle de opflyvende fugle fra kolonien flere gange i løbet af sæsonen, og da helst i tids rummet 1020 dage 
efter etablering. Typisk vil primo juni (tæt på 10. juni) være et optimalt tids punkt at fo re tage optæl lin gen.
Ud fra dette materiale er det slående, at der både tidligt og senere i forløbet er registreret 29 par i den 
store koloni (placering 3) og 8 par i den lille koloni (placering 4). Disse tal er fremkommet på tidspunkter i 
fænologien, hvor enten 0,7 eller 0,9 anbefales som omregningsfaktor. En enkelt gang fremkom 31 par i den 
store koloni, og to gange fremkom 13 par i den lille koloni. Disse tal er rimelige at medtage som det maksi
male antal i årets bestandsopgørelse. Dermed bliver resultatet af bestandsopgørelsen 2931 par i den store 
koloni og 813 par i den lille koloni, foruden det solitært ynglende par, en samlet bestand på 3845 par i alt.
Sammenligner man årets resultat med det maksimalt antal sete fugle passer det ret godt sammen, idet 
årets ynglebestand betyder, at der skulle kunne være 7690 fugle i området, og det største antal som samlet 
set er optalt er 74 fugle (82% af maks.tallet, 91 % af middeltallet). I feltstationsperioden lå forhol det mel
lem antallet af fugle i den kortlagte bestand (parantallet i bestandsopgørelserne multipliceret med 2) og det 
maksimale antalt fugle optalt under tællingerne i forårets løb på gennemsnitligt 0,83 (Kjeldsen 2008).

Yngleresultat
Selv om det i ynglesæsonen 2012 i lang tid så ud til, at størstedelen af bestanden havde æg og senere unger 
i rederne, skete der i perioden efter klækning et hurtigt frafald, med total eliminering af den mindre koloni 
(placering 4) og gradvist færre varslende fugle over hovedkolonien (placering 3). 
Da ungerne fra første yngleforsøg ifølge vore fænologiske noter nærmede sig flyvedygtighed i starten af juli, 
var der i denne periode stor opmærksomhed på at fastslå, hvor mange unger der forlod kolonien. De første 
to unger sås flyve den 5. juli om morgenen. Disse fugle var stadig rundvingede, altså nyudfløjne, hvor sving
fje rene ikke har nået fuld længde. Den 8. juli var antallet steget til 3, heraf én spidsvinget unge, som kan 
være klækket forud for den første iagttagelse. Denne dag var al fodringsaktivitet ophørt i hovedkolonien, 
og ungerne blev fodret i nærheden af de nye kolonier (placering 6 og 7). Den 13. juli sås 5 juvenile fugle (3 
spids vingede og 2 rundvingede), og 14. juli 4 (alle rundvingede). Ved at sammenholde svingfjersudviklin
gen kan årets samlede produktion således sammenregnes til et resultat på 7 udfløjne juvenile Sortterner. 
Det ser lidt gådefuldt ud, at de største tællinger af ungfugle sås adskillige dage efter at hovedkolonien blev 
vurderet forladt, men et tilsvarende mønster er bemærket tidligere år, og indikerer at ungerne og deres 
forældre flytter væk fra koloniområdet umiddelbart efter udflyvningen.
Da omlægningskolonierne kort tid efter disse observationer blev opgivet, forsvandt Sortternerne i løbet af 
kort tid helt fra Kogleakssøen, og der blev ikke gjort flere observationer af ungfugle i år. Årets ungeproduk
tion blev således på blot 0,17 juv./par, hvilket ligger i den lave ende ved sammenligning med tidligere år.
Ungeproduktionen hos Vejlernes Sortterner har varieret betragteligt; 19812003 lå den på 043 udfløjne 
juvenile, heraf 2 år helt uden unger. I denne årrække var ungeproduktionen i gennemsnit 0,34  juv./par; den 
største var 1,35 juv./par i 1999, hvor 2537 par fik 42 udfløjne unger (Kjeldsen 2008). Siden er der 200411 
produceret 031 unger pr. sæson, heraf 2 år med 0 som yngleresultat og 2 år med 31 udfløjne unger, gen
nemsnitligt 0,44 juv./par, maksimalt 0,87 juv./par i 2005 (Nielsen 2006a, 2006b, Kjeldsen & Nielsen 2008, 
2009, 2011, Nielsen & Kjeldsen 2009, 2011).
At rekrutteringen til Vejlernes ynglebestand i al fald delvist stammer fra den lokale ungeproduktion er do
kumenteret af genfund af ynglefugle mærket på lokaliteten op til 21 år tidligere; desuden viser en analyse 
af materialet fra Vejlerne 19812006, at der er en statistisk signifikant sammenhæng mellem bestandsstør
relsen og ungeproduktionen 35 år tidligere, mest markant for ynglesæsonen fire år før (Kjeldsen 2008). I 
Skåne har fangst og ringmærkning af over 100 adulte fugle ikke givet én eneste aflæsning af fugle mærket 
på andre ynglelokaliteter, og oven i købet har man dokumenteret, at Skåne er opdelt i to delpopulationer, 
en sydvestlig (BjörkesåkrasjönBörringeKrankesjön) og en nordøstlig (Kristianstads Vattenrike), hvor der 
ikke sker udveksling mellem kolonierne (Olofsson 1997, 2006).
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Tidsbudgetter

De mange timers overvågning af Kogleakssøen og Sortternekolonierne gav mulighed for et detaljeret indb
lik i, hvordan Sortternernes tid blev anvendt. Figurerne 2236 viser visse aktiviteter i hovedkolonien under 
en række observationsperioder i løbet af rugefasen og de første dage af ungefasen (indtil rederne ikke læn
gere kunne følges pga. opvoksende vegetation).
Alle koloniens opflyvninger er indikeret, ligesom rugeperioderne på en enkelt tæt overvåget rede. 
De grafiske fremstillinger af aktiviteten i kolonien og på enkeltreder demonstrerer tydeligt, at hverdagens 
rutiner i en Sortternekoloni kan variere ganske betragteligt.
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Fig. 22. 23. maj 2012. Observationsperiode 14:00-21:30. 
Opflyvninger fra hele kolonien: højden på søjlen angiver antal fugle; tykkelsen afspejler varigheden af opflyvningerne 
(tilstræbt reel skala i forhold til timeinddelingen på X-aksen). 
Tilstedeværelse på reden af to fugle i et par er registreret 15:00-21:30 (hver fugls perioder vist separat på figuren). 
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Fig. 23. 24. maj 2012. Observations-
periode 05:15-12:45. Samme forkla-
ring som Fig. 22. Tilstedeværelse på 
reden af to fugle i et par registreret i 
hele tidsrummet.

Antal

K l o k k e s l æ t

Fig. 24. 27. maj 2012. Observations-
periode 14:00-21:30. Samme forkla-
ring som Fig. 22. Tilstedeværelse på 
reden af to fugle i et par registreret 
15:00-16:00, 17:00-18:00, 19:00-
20:00 og 21:00-21:30.
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Fig. 25. 29. maj 2012. Observations-
periode 04:55-12:25. Samme forkla-
ring som Fig. 22. Tilstedeværelse på 
reden af to fugle i et par registreret 
5:00-9:05 og 10:25-12:25.

Antal

K l o k k e s l æ t

Fig. 26. 30. maj 2012. Observations-
periode 14:55-22:25. Samme forkla-
ring som Fig. 22. Tilstedeværelse på 
reden af to fugle i et par registreret 
14:55-17:55 og 19:25-22:25. 
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Fig. 27. 1. juni 2012. Observations-
periode 05:30-13:00. Samme forkla-
ring som Fig. 22. Tilstedeværelse på 
reden af to fugle i et par registreret i 
hele perioden.

Antal

K l o k k e s l æ t

Fig. 28. 2. juni  2012. Observations-
periode 04:10-11:40. Samme forkla-
ring som Fig. 22. Tilstedeværelse på 
reden af to fugle i et par registreret 
04:10-09:10 og 10:40-11:40.
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Fig. 29. 7. juni 2012. Observations-
periode 18:40-21:40. Samme forkla-
ring som Fig. 22. Tilstedeværelse på 
reden af to fugle i et par registreret i 
hele perioden.

Antal

K l o k k e s l æ t

Fig. 30. 8. juni 2012. Observations-
periode 05:00-17:00. Samme forkla-
ring som Fig. 22. Tilstedeværelse på 
reden af to fugle i et par registreret i 
hele perioden. 
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Fig. 31. 9. juni 2012. Observations-
periode 14:45-22:15. Samme forkla-
ring som Fig. 22. Tilstedeværelse på 
reden af to fugle i et par registreret 
14:45-17:40 og 19:15-21:45.

Antal

K l o k k e s l æ t

Fig 32. 11. juni 2012. Observations-
periode 04:00-11:30. Samme forkla-
ring som Fig. 22. Tilstedeværelse på 
reden af to fugle i et par registreret 
04:00-07:00 og 08:30-11:30. 
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Fig. 33. 14. juni 2012. Observations-
periode 09:50-15:50. Samme forkla-
ring som Fig. 22. Tilstedeværelse på 
reden af to fugle i et par registreret 
09:50-12:50 og 13:50-15:50.

Antal

K l o k k e s l æ t

Fig. 34. 16. juni 2012. Observations-
periode 06:00-13:30. Samme forkla-
ring som Fig. 22. Tilstedeværelse på 
reden af to fugle i et par registreret i 
hele perioden. 
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Fig. 35. 17. juni 2012. Observations-
periode 13:00-20:30. Samme forkla-
ring som Fig. 22. Tilstedeværelse på 
reden af to fugle i et par registreret i 
hele perioden.

Antal

K l o k k e s l æ t

Fig. 36. 18. juni 2012. Observations-
periode 14:45-20:45. Samme forkla-
ring som Fig. 22. Tilstedeværelse på 
reden af to fugle i et par registreret 
15:00-16:45 og 17:45-20:15. 
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Tid på reden
Tabel 7 er et sammendrag af de informationer vedrørende længden af forældrefuglenes ophold på reden, 
som er vist grafisk på Fig. 2236. Der er stor variation i de daglige mønstre, men der ses ingen tegn på, at 
tidspunktet på dagen spiller nogen væsentlig rolle for tiden mellem rugeafløsning eller hvor lang tid, begge 
mager tilbringer på reden. 

Dato
Overvågning, 

minutter

Maksimum 
rugeperiode, 

minutter

Minimum 
rugeperiode, 

minutter

Gennemsnitlig 
rugeperiode, 

minutter

To fugle på 
reden, 

minutter

To fugle på 
reden, procent 

af tiden
23. maj 390 119 33 76,6 23 5,9

24. maj 450 109 15 41,5 52 11,6

27. maj 210  44  56 26,7

29. maj 360 70 7 22,5 18 5,0

30. maj 360 119 11 47,4 10 2,8

01. juni 450 155 20 85,2 8 1,8

02. juni 360 95 25 57,4 24 6,7

07. juni 180 115 24 70,5 7 3,9

08. juni 720 185 10 74,4 21 2,9

09. juni 330 65 32 49,4 6 1,8

11. juni 360 63 29 42,3 51 14,2

14. juni 300 81 40 52,8 13 4,3

16. juni 450 102 26 53,8 16 3,6

17. juni 450 257 142 200,5 37 8,2

18. juni 255 104 25 57,3 22 8,6

Tabel 7. Rugeperioder under den intensive overvågning af enkeltreder i hovedkolonien, 23. maj - 18. juni 2012. 
Samlet periode for intensiv redeovervågning, maksimale, minimale og gennemsnitlige rugeperioder (eller tid på re-
den) for en enkelt fugl, samt summen af tiden med to fugle på reden (i antal minutter og i procent af den overvågede 
periode). 

Her er kun medtaget fugle med permanent ophold på reden, og ikke taget hensyn til de meget kortvarige 
visitter for at fodre (mage eller unger), der som regel foregik musende, på vingerne, uden at den fodrende 
fugl landede på reden. Frekvensen af fodringerne er beskrevet i afsnittet om Føde og fouragering.
Som beskrevet i foregående afsnit, tilbragte fuglene generelt kort tid sammen på reden efter 27. maj. Der 
var imidlertid en markant undtagelse 11. juni, hvor der var to perioder (25 minutter og 17 minutter), hvor 
den ene fugl i parret rastede ved reden og soignerede fjerdragten. De første 25 minutter var dog før solop
gang. Det var en stille og tungt overskyet morgen, og den ene fugl lettede først fra reden få minutter før 
tidspunktet for solopgang. Desuden var det en fredelig morgen, hvor der gik flere timer inden første opflyv
ning fra kolonien.
Lige efter klækning (17. juni) opholdt den ”vagthavende” voksne fugl sig i meget lange perioder på reden 
hos ungerne. Samtidig sås en tendens til, at begge fugle i parret tilbragte mere tid på reden efter klækning – 
men stadig var det dog under 10% af tiden, at der var to voksne fugle til stede. Det er sandsynligt, at vejret 
indvirker på længden af fuglenes ophold på reden, men vi har ikke fundet nogen sammenhæng med vejr
parametre, bortset fra at fuglene havde de korteste rugeperioder på dagen med mest blæst (29. maj).
Der kan heller ikke påvises nogen sammenhæng mellem antallet af opflyvninger (som mål for forstyrrelser 
af kolonien) og længden af rugeperioderne. Normalt har vi gået ud fra ved opflyvninger, at den rugende fugl 
er vendt tilbage til reden. På den ene af rederne vi fulgte var fuglenes dragtkarakterer så forskellige, at de 
kunne adskilles på dragten – og her vendte den rugende fugl altid tilbage til reden efter opflyvninger.
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Det må formodes, at fuglene i hovedparten af tiden, hvor de er væk fra reden, er optaget af fouragering. 
En del af fjerplejen foregår dog sikkert på rastepladser væk fra reden, og af og til sås fugle rastende på 
hegnspælene i vandet nord for kolonien eller på vegetationsløse mudderbanker nær kolonien.

Opflyvninger
Tabel 8 viser skematisk de informationer vedrørende opflyvninger fra hovedkolonien, som er vist grafisk 
på Fig. 2236, udvidet med perioden frem til 2. juli, hvorefter kolonien blev forladt. Der var stor variation i 
antallet af opflyvninger, varierende mellem <1 opflyvning i timen til 4 opflyvninger i timen. Langt de fleste 
opflyvninger var af under 1 minuts varighed, men enkelte dage sås længerevarende forstyrrelser, som holdt 
fuglene af reden i adskillige minutter. Se mere om årsagerne til opflyvningerne i afsnittet om Prædation. 

Dato

Over-
vågning, 

timer

Antal 
opflyv-
ninger

Opflyv-
ninger/

time

Opflyv. 
varighed 

min., 
minutter

Opflyv. 
varighed 

maks. , 
minutter

Opflyv. 
varighed 

gns., 
minutter

’Realtid’ 
væk fra 

reden 
pr. time, 
minutter

Antal 
fugle i 

opflyv-
ninger 

min.

Antal 
fugle i 

opflyv-
ninger 
maks.

Antal 
fugle i 

opflyv-
ninger 

gns.

Opflyv-
nings-
index

23. maj 7,5 18 2,40 0,50 1,00 0,75 1,80 11 41 27 48,4

24. maj 7,5 7 0,93 0,50 1,50 0,79 0,74 15 40 24 18,0

27. maj 7,5 15 2,00 0,50 2,00 0,63 1,27 11 48 22 27,5

29. maj 7,5 15 2,00 0,50 9,00 1,23 2,47 10 25 16 40,3

30. maj 7,5 28 3,73 0,50 2,00 0,75 2,80 4 22 14 40,3

01. jun 7,5 10 1,33 0,25 0,50 0,38 0,50 4 22 10 5,0

02. jun 7,5 8 1,07 0,50 0,50 0,58 0,62 6 18 9 5,7

07. jun 3 12 4,00 0,25 5,00 0,73 2,92 7 30 20 57,6

08. jun 12 24 2,00 0,25 17,00 2,28 4,56 5 34 21 95,2

09. jun 7,5 11 1,47 0,50 1,00 0,59 0,87 10 25 18 15,3

11. jun 7,5 9 1,20 0,50 1,00 0,61 0,73 5 20 15 11,0

14. jun 6 10 1,67 0,50 1,00 0,55 0,92 8 30 17 15,9

16. jun 7,5 10 1,33 0,10 1,00 0,32 0,42 8 35 16 6,8

17. jun 7,5 15 2,00 0,10 0,50 0,22 0,45 6 30 15 6,7

18. jun 6 6 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 5 15 10 5,2

19. jun 5 9 1,80 0,50 1,00 0,56 1,00 4 10 7 7,3

21. jun 6 13 2,17 0,50 5,00 0,92 2,00 5 15 9 18,9

22. jun 6 5 0,83 0,50 1,00 0,60 0,50 6 12 9 4,6

25. jun 6 13 2,17 0,50 1,50 0,69 1,50 4 10 7 10,8

26. jun 6 12 2,00 0,50 4,00 1,00 2,00 6 11 9 18,0

28. jun 6 15 2,50 0,50 1,50 0,67 1,67 4 10 6 10,1

02. jul 6 7 1,17 0,50 8,00 1,57 1,83 5 9 6 11,3
Tabel 8. Samtlige registrerede opflyvninger fra hovedkolonien 23. maj - 2. juli 2012. 
Samlet periode for overvågning, antal opflyvninger, opflyvninger pr. time, varigheden af opflyvningerne (minimum, 
maksimum og gennemsnit), ”realtid” hvor fuglene var væk fra reden pga. opflyvninger, antal fugle i opflyvningerne 
(minimum, maksimum og gennemsnit) samt ”opflyvningsindex” (opflyvninger pr. time multipliceret med opflyv-
ningernes varighed og antal fugle i opflyvningerne).

De grafiske fremstillinger viser et tydeligt billede af, at der både var stille dage og mere travle dage i kolonien.
Vi konstaterede intet som tydede på, at tidspunktet på dagen havde nogen afgørende påvirkning på antallet 
af opflyvninger; dog var der som regel færrest opflyvninger i timerne lige efter solopgang og før solnedgang. 
Det blev flere gange noteret, at længerevarende regnvejr betød få eller ingen forstyrrelser af kolonien. 
Der ses heller ingen tendens til flere eller færre forstyrrelser/opflyvninger i løbet af sæsonen, men det sam
lede ”opflyvningsindex” viser en faldende tendens pga. færre fugle i kolonien mod slutningen af perioden.
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Sortternernes føde og fouragering

De fleste dage under overvågningen blev Sortternernes fødetransporter til rederne registreret i hele peri
oden eller dele af perioden. Det drejer sig først og fremmest om hovedkolonien, men efter opdagelsen af 
det solitært rugende par blev der også gennemført nogle optællinger af en times varighed af transporter til 
denne rede. I hovedkolonien skal de indsamlede tal ikke tages som et mål for alle fodringer i hele kolonien, 
da teleskopfeltet som regel kun dækkede den intensivt overvågede rede samt op til 56 reder i periferien 
omkring denne. Tallene for hovedkolonien skal altså ses som et indeks, der giver mulighed for en beskriv
else af det overordnede mønster hvad angår fodringer.
Kortfattet og opsummeret viser denne undersøgelse et mønster i forhold til redefænologien med relativt 
hyppig fodring af magen i etableringsfasen og første del af rugningen. Fodringen af magen på reden blev 
derimod meget sporadisk i de sidste to tredjedele af rugefasen, mens fodringsaktiviteten (af ungerne, ikke 
af magen) blev hyppig og intensiv i ungefasen (Fig. 37). 
Formentlig skal den relativt hyppige fodring af den rugende mage i etableringsfasen ses som en del af yng
le parrenes måde at knytte bånd mellem hinanden. Det samme gælder for parringerne og tiden sammen, 
hvor magen hviler og soignerer sig tæt op ad den rugende fugl samt forstærker reden yderligere. 
Igennem det meste af rugefasen sås kun spredte fodringer af den rugende fugl. Antallet af fugle som ankom 
med føde til de rugende fugle i denne periode var relativt moderat, mellem 8 og 53 i løbet af 7,5 ti mer. Fod
ringsfrekvensen varierer sandsynligvis fra par til par. I et konkret tilfælde med sikker kønsbestemmelse var 
det kun hannen, som fodrede magen på reden, ikke omvendt, og sandsynligvis er der tale om et generelt 
mønster.

Fig. 37. Frekvens af fødeafleveringer (udregnet som gennemsnit pr. observeret time)  i hovedkolonien af Sortterner i 
Kogleakssøen, 17. maj - 5. juli 2012.
Tynd linie med punkter: faktisk antal observerede fødeafleveringer/time. Pilen angiver tidspunktet for klækning af 
hovedparten af ungerne i kolonien.
Tyk udglattet kurve: vægtet fordeling, hvor fødeemner 0-2 cm vægter 1, 2-5 cm vægter 2 og 5-10 cm vægter 3.
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Hvilke byttedyr fodres der med i Vejlerne?
På den afstand fra kolonien, overvågningen foregik fra (ca. 200 m) var det os ikke muligt med præcision at 
bestemme arten på byttedyrene. I stedet blev der, hver gang vi noterede en fodring i kolonien, samtidig så 
vidt muligt noteret størrelsen på fødeemnet, fordelt på tre kategorier; 02 cm, 25 cm og 510 cm. Både i 
etableringsfasen og i rugefasen var der fortrinsvis tale om fødeemner i 25 centimeters længde (Fig. 39). 

Fig. 39. Størrelse af fødeemner bragt til rederne i Sortternernes kolonier i Kogleakssøen, 17. maj - 5. juli 2012, fordelt 
på tre størrelseskategorier.
Faktiske antal observeret (søjler, daglige værdier) samt procentvis fordeling (skraveret areal, gennemsnit pr. fem-
dages periode – skraveringernes farver angiver samme størrelseskategorier som anvendt på søjlerne).
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Fig. 38. Fouragerende Sortterne over rolig vandflade (hvor bølgerne er dæmpet af undervandsvegetation). Foto 8. juni 
2012: H.H. Nielsen.
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Efter klækning skete der imidlertid en brat ændring. Fødeemnernes størrelse var nu for langt hovedpartens 
vedkommende i kategorien 02 cm; i dagene lige efter klækning var næsten 100% af de afleverede byttedyr 
af denne størrelse. Ændringen i byttedyrenes størrelse hænger formentlig sammen med, at de nyklækkede 
unger i rederne i starten ikke kan spise store fødeemner. I resten af perioden efter klækning var fordelingen 
de fleste dage >80% fødeafleveringer med byttedyr 02 cm; variationerne dagene imellem kan bl.a. skyldes 
skiftende tilgængelighed af forskellige fødeemner. 
For at give et tilnærmet indeks over den samlede masse af føde, som blev bragt til kolonien, er der i Fig. 37 
indsat en kurve, hvor størrelsen af byttedyrene i kategori 25 cm vægter dobbelt i forhold til 02 cmkatego
rien. Perioden 22.25. juni var der både størst frekvens og størst masse, med et dyk 26. juni (25 fodringer 
i timen mod 81 dagen forinden). Den lavere fodringsfrekvens denne dag kan ikke umiddelbart tilskrives 
vejr forhold (det var stille og skyfrit), men andelen af større fødeemner (25 cm) var relativt høj (28%), og en 
større tilgængelighed af bestemte (større) byttedyr kan evt. være en forklaring på dette dyk i kurven – og/
eller de gode vejrbetingelser kan have betydet et mindre energibehov hos ungerne. Der sås igen høj fod
ringsfrekvens i dagene 28. juni  1. juli. 
At forældrefuglene nogle gange fejlbedømte ungernes evne til at fortære større byttedyr sås bl.a. 26. juni, 
hvor der to gange blev iagttaget, at voksne guldsmede (med vinger) blev serveret som fødeemne til un
gerne. Begge gange vendte den voksne fugl tilbage til reden flere gange med guldsmeden, formentlig fordi 
un gerne ikke kunne finde ud af at håndtere sådan én. Tilsvarende sås 5. juli en ca. 1920 dage gammel (ak
ku rat flyvefærdig) unge blive fodret to gange med et 25 cm langt byttedyr, hvoraf den, den ene gang, blot 
lagde føden på mudderfladen uden at spise den.
Studier af fotos af Sortterner med bytte, taget medio juni i forbindelse med denne undersøgelse, afslørede 
vandkalvelarver, haletudser, en voksen guldsmed og en lille fisk som fødeemner (Fig. 4045).

Fig. 40. Sortterne med ukendt fødeemne i kategorien 0-2 
cm, 17. juni 2012. Foto: H.H. Nielsen.

Fig. 41. Sortterne med lille fisk, måske hundestejle, 17. 
juni 2012. Foto: H.H. Nielsen.
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Det er interessant at sammenligne med udenlandske fødeundersøgelser. Således blev der i en tysk under
søgelse konstateret, at 97,6% af fødeemnerne udgjorde insekter og blot 2,4% var fisk, mens andre undersø
gelser i Tyskland og Holland viste, at andelen af fisk udgjorde 020% i juni og helt op til 60% i juli. Fisk er 
frem hævet som en vigtig kilde til calcium for juvenile sortterner (Beintema 1997). Selv regnorme som blev 
hentet på våde pløjemarker udgjorde en væsentlig del af føden ved undersøgelser i Holland (Beintema 
1997, Beintema et. al. 2010). De sidstnævnte tilfælde skyldes primært ringe adgang til mere traditionelle 
fødeemner på grund af habitatforringelser som dræning og eutrofiering. I Biebrzasumpene i Polen, som 
udgøres af klarvandede søer og sumpe, med en lang række habitatmæssige paralleller til Vejlerne, viste en 
undersøgelse at insekter og små fødeemner, som ikke var mulige at identificere, udgjorde 99,5%, mens fisk 
kun udgjorde 0,5% af fødeemnerne (Beintema 1997). 
Et relativt lukket, lavvandet økosystem som Bygholm Nordbassinet er meget påvirkeligt af vintrenes streng
hed. De seneste forholdsvis hårde vintre har betydet næsten bundfrysning, og større rovfisk som aborre og 
gedde (der kan betragtes som de potentielt største konkurrenter til Sortternen, når det gælder større hvir
velløse dyr og småfisk i ferskvand) har i år og de seneste år været næsten fuldstændigt fravæ rende (Poul 
Hald Mortensen pers. medd.).
I overensstemmelse hermed står der efter årets observationer et indtryk tilbage af, at Sortternerne – trods 
det kølige vejrlig – igennem det meste af ynglesæsonen havde adgang til fødeemner i rigelige mængder.

Fig. 42. Sortterne 
med sandsynlig 
vandkalvelarve, 16. 
juni 2012. Foto: H.H. 
Nielsen.

Fig. 43. Sortterne 
med sandsynlig 
vandkalvelarve, 16. 
juni 2012. Foto: H.H. 
Nielsen.

Fig. 44. Sortterne 
med sandsynlig 
vandkalvelarve, 17. 
juni 2012. Foto: H.H. 
Nielsen.

Fig. 45. Sortterne 
med voksen guld-
smed, 25. juni 2012. 
Foto: J.P. Kjeldsen.
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Fodringsfrekvens
Fodringerne i ungefasen i Vejlerne blev hyppige med op til 312 
fodringer i hovedkolonien i løbet af 4 timer 22. juni og op til 47 
fodringer på enkeltreder i løbet af en time. I Tyskland er der 
registreret op til 40 fodringer på enkeltreder i løbet af en time 
(Beintema 1997). To til tre dage efter klækningen forlader 
ungerne selve reden og bevæger sig i skjul i vegetationen tæt 
på koloniområdet (Cramp 1985). Skånske undersøgelser beskri
ver, at ungerne ofte flytter sig 3050 meter fra redepladsen, i 
nogle tilfælde endda endnu længere (Olofsson 1997). 
Det bliver altså sværere at følge fodringen af enkelte unger, når 
fodringerne finder sted nye steder, væk fra de kendte redepladser, 
og det kan være forvirrende at følge med i, hvor mange par med 
klækningssucces der reelt er. En væsentlig del af parrene i hovedkolo
nien samt hele delkolonien, blev dog konstateret som at have opgivet. 
Fodringerne af de tilbageværende unger i hovedkolonien var hyppige frem til primo juli, men med en 
tydeligt faldende tendens efter 1. juli. Den 5. juli kunne det konstateres, at de få tilbageblevne unger blev 
fodret intensivt, da en enkelt netop flyvefærdig unge – tydeligvis den eneste som havde overlevet det 
pågældende ungekuld – blev fodret 56 gange på en time, af begge forældrefugle. 
I Holland er der eksempler på, at køligt regnfuldt vejrlig har resulteret i stor dødelighed, da guldsmede
larver ophørte med at bevæge sig op i vandoverfladerne i visse områder (Beintema 1997). I Vejlerne i år var 
det meste af Sortternernes yngleperiode præget af køligt vejr. På kun 11 datoer i perioden juni og primo juli 
nåede temperaturen over 20° C. I ungetiden 17. juni  10. juli var der 14 datoer med nedbør, og i alt 92,2 
mm regn, heraf 19,2 mm 22. juni, 15,4 mm 24. juni, 17,9 mm 6. juli og 10,9 mm den 9. juli. (Fig. 2, klimaafs
nittet). 
Vi så fodringer ultimo juni selv i regnvejr, men med varierende hyppighed; intensiv nogle dage og med 
meget lav frekvens andre dage. Den 22. juni (en dag med 19,2 mm regn) sås intensiv fodring, men samtidig 
bemærkedes, at forældrefuglene ikke var nede ved ungerne. Således hang gruppen af forældrefugle på svir
rende vinger over ungerne på et tidspunkt med tiltagende regn. De gik ikke ned, men fløj ud på fouragering. 
Fodring havde med andre ord stor prioritet, og vejrets negative indflydelse på ungerne var formentlig mere 
i form af afkøling end i form af mangel på føde.

Fourageringsområder
Langt hovedparten af Sortternernes fouragering foregår i koloniernes nærhed, i år med Han Vejle (afstand 
fra hovedkolonien ca. 700 m), Lille Gollum (afstand ca. 950 m) og nordenden af Selbjerg Vejle (afstand ca. 
1400 m) som yderpunkter. Primære fourageringsområder var selve Kogleakssøen (afstande <500 m) og 
Store Gollum (afstand ca. 4500 m). 
Mere specifikt sås især fouragering langs hele vestsiden af Kogleakssøen, i vigen ud for pumpehuset samt i 
den nordlige del af Store Gollum. Mange fugle fløj også periodevis til Lille Gollum og fouragerede, ligesom 
enkelte fugle dagligt sås fouragere langs den nordvestlige del af Læssø (afstand ca. 4600 m). Han Vejle blev 
mest benyttet i maj måned, men derefter sås kun sjældent nogle få fugle fouragere hér. 
Under en ”trafiktælling” 27. juni om aftenen sås to gange en Sortterne flyve til Lund Fjord (nærmeste dele 
ligger ca. 1000 m fra hovedkolonien), men det var – trods gentagne check i løbet af yngletiden – eneste 
gang vi så fuglene flyve til denne lokalitet i 2012. Tidligere år er Lund Fjord kendt som fourageringslokalitet 
for Sortterner, men fortrinsvis efter ungernes udflyvning.
Der er generelt tale om, at Sortternerne fouragerer i læsider på større vandflader og i mindre og beskyttede 
søer i rørskoven. Her fremstår vandfladen blank i forhold til mere vindpåvirkede, bølgede vandflader, og 
byttedyr er nemmere at se. 
Dækningsgraden af undervandsvegetation har stor betydning, da områder med meget vegetation voksende 
akkurat i overfladen har en bølgedæmpende effekt og selv i betydeligt blæsende vejr fremstår sådanne om
råder blanke og klare (Fig. 38, 47, 48). I denne undersøgelse var det tydeligt, at fouragering i Kogleakssøen 
og Store Gollum primært skete over sådanne områder.

Fig. 46. Firplettet libel, en guldsme-
deart med til tider store massefore-

komster i Vejlerne, fødeemne for 
Sortterne i larve- og voksenstadiet. 

Foto 5. juli 2012: J.P. Kjeldsen.
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Denne sæson sås kun begrænset fouragering efter insekter i luften, og kun i den varme periode i maj. Dette 
på trods af at der særligt i anden halvdel af sæsonen flere gange sås flokke af Hættemåger benytte sig af 
denne type fouragering over dele af Bygholm Nordrørskoven. Det var således også kun enkelte gange, at 
der eksempelvis blev set voksne guldsmede (Fig. 45, 46) som fødeemner hos Sortternerne.
I juli var der formentlig en del fugle som opholdt sig i Kogleakssøen, men som ikke ynglede. Disse fugle 
ud gjorde ganske givet en del af de fugle, som opgav ynglen i dagene 17.25. juni. Bl.a. sås en fugl i 100% 
vinterdragt allerede 13. juli. 
Nogle fugle valgte imidlertid at lægge om og yngle igen. Bedømt ud fra opflyvningerne gjorde 2325 par nyt 
yngleforsøg, hvilket underbygger, at der må have opholdt sig en del fugle, som var ikkeynglende. Det var 
på dette tidspunkt påfaldende, at mange flere fugle foretog fourageringstogter til Selbjerg Vejle i forhold til 
tidligere. Under ”trafiktællingen” 27. juni taltes 35 fugle på fourageringstræk til Selbjerg Vejle og 38 retur 
på tre timer. Til sammenligning fløj 91 til Selbjerg Vejle (bl.a. en flok på 24) og 96 retur på blot to timer den 
14. juli. Ud fra et let genkendeligt individ (den eneste fugl i fuld vinterdragt) kunne det lade sig gøre at få 
en idé om, hvordan fourageringsmønsteret var. Denne fugl tilbragte 36 minutter i Selbjerg Vejle, inden den 
returne rede, hvilket tyder på, at fuglene brugte påfaldende lang tid væk fra kolonien. Det var tillige påfal
dende, at kun få fugle returnerede fra Selbjerg med føde i næbbet.
Denne dag blev det fra et godt oversigtspunkt senere konstateret at 33 adulte fugle fouragerede samtidigt 
over den åbne vandflade i Selbjerg Vejle akkurat nordøst og sydvest for den isolerede ø i nordenden, samt 
i området ud for Selbjerggård langs vestbredden. Dette billede svarer til forekomster af Sortterner sensom
mer og efterår fra tidligere år – altså ikke inde i isolerede vige og bugter og ikke på ydersiden af rørskoven. 
                                              

Fig. 48. Rigelig under-
vandsvegetation har 

betydning for, hvor vidt 
vandoverfladerne fremstår 

bølgede eller rolige. De 
rolige vandoverflader blev 
tydeligvis foretrukket som 
fourageringsområder hos 
sortternerne. Foto 16. juni 

2012: H.H. Nielsen.

Fig. 47. De rolige vand-
flader, som skabes af un-

dervandsvegetation, frem-
står tydelige i modlyset. 

Foto 16. juni 2012: 
H.H. Nielsen.
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Prædation

Årets undersøgelse havde megen fokus på at identificere potentielle prædatorer på Sortternernes æg eller 
unger. I dette afsnit præsenteres vore iagttagelser af prædatorer, som var til stede i og omkring Kog le aks
søen i løbet af Sortternernes yngleperiode, samt konkrete tilfælde af prædation på Hættemåger, Fjordter
ner og Sortterner.

Opflyvninger
Sortterner er, ligesom en lang række andre ternearter, meget aggressive når de skal forsvare reder eller un
ger. De er vedholdende i deres bortjagningsadfærd, hvis det er nødvendigt, og følger efter den potentielle 
prædator eller anden forstyrrelse, når denne kommer for tæt på kolonien. Ofte er der tale om meget korte 
opflyvninger i forbindelse med overflyvende Rørhøge, Musvåger, Gråkrager, Sølvmåger eller Svartbage, hvor 
typisk nogle af de rugende fugle letter og markerer sig i 1030 sekunder, inden de lander på rederne igen. 
Alle rugende fugle letter typisk hvis den potentielle prædator overflyver kolonien i lav højde, hvor man kan 
opleve ”en hale” af Sortterner efter eksempelvis rovfuglen, og at Sortternerne med deres skrig og udfald 
meget effektivt får jaget denne væk (Fig. 49). I det hele taget værner Sortternerne tydeligt om koloniom
rådet, og der blev i løbet af sæsonen tillige set aggressiv adfærd mod bl.a. Grågås, Blishøne, Brushane og 
Hættemåge, når disse kom for tæt på kolonien, svømmende eller gående gennem koloniområdet. Med bag
grund i årets studier tyder det på, at Sortternernes bortjagningsadfærd generelt er meget effektiv. 
Tabel 9 og Fig. 50 viser alle registrerede opflyvninger med kendt årsag fra Sortternernes kolonier under 
overvågningsperioden, summeret pr. femdagesperiode, og årsagen til opflyvningerne.

15/5 20/5 25/5 30/5 04/6 09/6 14/6 19/6 24/6 29/6 04/7 09/7 14/7 I alt
Gns. 
min.

Rørhøg 10 17 1 7 11 6 15 14 15 22 13 7 5 143 0,9

Gråkrage 6 12 2 3 1 5 1 1 31 0,8

Musvåge 1 4 1 1 7 0,8
Store 
måger 2 1 16 11 2 11 6 5 2 1 3 60 0,5

Andre 
fugle 1 3 2 4 1 1 2 1 2 17 

Odder 8 8 6,1

I alt 17 35 8 30 34 10 33 21 21 26 13 10 8 266
Tabel 9. Samtlige opflyvninger med kendt årsag fra Sortternernes kolonier i Kogleakssøen, 15. maj - 18. juli 2012, 
summeret pr. femdagesperiode (1. dato i femdagesperioden vist). Kategorien ’Store måger’ dækker over Sølvmåge og 
Svartbag, ’Andre fugle’ er Blishøne, Dværgfalk, Fiskehejre, Fiskeørn, Hættemåge og Stormmåge. Kolonnen ’Gns. min.’ 
viser den gennemsnitlige varighed (i minutter) af opflyvningerne for hver art/kategori.

Tabellen og figuren viser, at Rørhøg var den dominerende årsag til forstyrrelser af sortternekolonierne, og 
forårsagede sammenlagt godt halvdelen af de registrerede opflyvninger. Særligt mod slutningen af perio
den, hvor Rørhøgene dagligt fouragerede intensivt på hættemågeunger, fik de også mange gange om dagen 
Sortternerne på vingerne, når de passerede over kolonierne.
Gråkrage forårsagede især mange opflyvninger i starten af perioden, mens de store måger viste en mere 
jævnt fordelt tilstedeværelse. 
Musvåge og Odder betød ikke meget antalsmæssigt, og det skal bemærkes, at samtlige registrerede opflyv
ninger forårsaget af Odder fandt sted i løbet af én dag.
Af fugleprædatorerne varede opflyvningerne længst, når Rørhøg var årsagen (gennemsnitligt 0,9 minut, 
variation 15 sekunder  8 minutter), mens de maksimale opflyvningsperioder var 1 minut for Musvåge, 5 
minutter for Gråkrage, 1½ minut for store måger og 17 minutter for Odder. De meget lange opflyvningspe
rioder forekom udelukkende, når den potentielle prædator tog ophold i eller meget tæt på kolonien.
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Fig. 49. Sortterner jager en Sølvmåge væk fra koloni-området, 2. juli 2012. Foto: J.P. Kjeldsen.

Fig. 50. Samtlige opflyvninger med kendt årsag fra Sortternernes kolonier i Kogleakssøen, 15. maj - 18. juli 2012, 
procentvis fordeling pr. femdagesperiode (1. dato i femdagesperioden vist) . Kategorien ’Store måger’ dækker over 
Sølvmåge og Svartbag, ’Andre fugle’ er Blishøne, Dværgfalk, Fiskehejre, Fiskeørn, Hættemåge og Stormmåge.
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De potentielle prædatorer
Der blev under undersøgelsen i Kogleakssøen identificeret følgende potentielle prædatorer på Sortterne:

Trane: Der har tidligere været mistanke om, at tranepar har fourageret på æg i en af Vejlernes sortterne
kolonier (Kjeldsen 2008), og i Polen er Traner iagttaget fouragere i kolonier af Hvidvinget Terne (JPK pers. 
obs.), men på trods af, at der de fleste dage under overvågningen i 2012 rastede et til to par Traner i kanten 
af Kogleakssøen eller Store Gollum, sås de på intet tidspunkt fouragere i kolonierne.

Musvåge: Et let genken 
deligt par, hvor begge fugle 
var meget mørke i fjer drag
ten, holdt til i lunden vest 
for Kog leakssøen, og sås, 
især i starten af sæ so nen, 
ofte på foura ge rings tog ter 
i hætte mågekolonien. En 
enkelt gang sås en Musvåge 
slå en voksen Hætte måge 
på re den, senere sås de tage 
mindre unger. Byttet blev 
stort set altid fortæret på 
stedet, kun én gang sås en 
Musvåge transportere byttet 
væk fra Kog leakssøen.

Gråkrage: Et til to par Gråkrager holdt til i området fra pumpehuset langs østkanten af Kogleakssøen og 
Store Gollum, hvor de ofte sad på de tilbageblevne master og rester af master fra de nedtagne højspæn
dingsledninger. Disse Gråkrager forårsagede mange opflyvninger fra den først etablerede sortternekoloni 
(placering  1), og den 22. maj sås en Gråkrage lande i kolonien og flyve væk med et mørkt æg, som i stør
relse passede på et sortterneæg. I resten af sæsonen sås kragerne aldrig prædere Sortternerne med sik
kerhed, men enkelte gange sås de tage hættemågeæg. Et par optrådte regelmæssigt i den vestlige del af 
Kogleakssøen. De sad ofte i højspændingsmasten tæt på Sortternernes hovedkoloni, hvor de har haft et 
optimalt overblik.  Dette par sås to gange lande i vegetationen tæt på hovedkolonien, men blev effektivt 
bortjaget af en mængde aggressive Sortterner. 

Sølvmåge: To Sølvmåger, sandsynligvis ikke ynglende individer, holdt fast til i Kogleakssøen. De sås ofte 
blive bortjaget af Sortterner, men sås aldrig forsøge at prædere Sortternerne. Derimod sås de indimellem 
lave hurtige angreb på hættemågekolonierne og, som regel, effektivt flyve derfra med en hættemågeunge i 
næbbet.

Svartbag: Svartbag sås væsentligt mindre hyppigt end Sølvmåge, og de blev aldrig set foretage egentlige 
angreb på hverken Sortterner eller Hættemåger. En enkelt gang sås en Svartbag gribe en fjordterneunge og 
flyve et kort stykke med den – men den tabte byttet igen. Overflyvende Svartbage blev effektivt jaget bort 
af Sortternerne. Ved et par tilfælde sås en adult Svartbag tilkæmpe sig en nyligt dræbt hættemågeunge fra 
en Sølvmåge.

Fig. 51. Sortterner, Hættemåger 
og en Fjordterne angriber en 
Musvåge med bytte, 25. juni 

2012. Foto: J.P. Kjeldsen.
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Rørhøg: Rørhøg er uden tvivl den mest betydelige prædator af hættemågeunger. Det fænologiske sam
menfald mellem store hættemågeunger og store rørhøgeunger betød, at Kogleakssøens hættemågekolo
nier var et spisekammer for nærområdets Rørhøge. Inden for en radius af 1000 meter fra Sortternernes 
hovedkoloni i Kogleakssøen fandtes i 2012 fire rørhøgeterritorier, mens der inden for en 1250 meters radius 
fandtes ni rørhøgeterritorier, i Lund Fjord, Han Vejle, Selbjerg Vejle og Bygholm Nord Rørskov.
De fleste dage blev det noteret, hver gang en Rørhøg blev set jage med succes og flyve fra Kogleakssøen 
med bytte, hvilket var op til 14 gange i løbet af 6 timer. Denne form for overvågning blev ikke foretaget 
fuld stændig systematisk, da vi ikke på forhånd havde forudset, at det kunne være relevant med et skema til 
re gi stre ring af sådanne prædationer. Ikke desto mindre blev der i alt i perioden 21. maj  14. juli registreret 
130 tilfælde af rørhøgeprædation på hættemågeunger (Tabel 10). 

21/5 23/5 24/5 30/5 07/6 09/6 14/6 16/6 17/6 18/6 19/6 21/6

Prædationer 2 5 1 1 1 1 7 3 12 14 11 9

Timer overvågning 7 7,5 7,5 7,5 3 7,5 6 7,5 7,5 6 5 6

Prædationer/time 0,3 0,7 0,1 0,1 0,3 0,1 1,2 0,4 1,6 2,3 2,2 1,5

22/6 25/6 26/6 28/6 01/7 02/7 03/7 04/7 05/7 06/7 07/7 14/7

Prædationer 12 10 13 7 8 6 1 1 1 2 1 1

Timer overvågning 6 6 6 6 6 6 3 3 6 3,5 3 6

Prædationer/time 2,0 1,7 2,2 1,2 1,3 1,0 0,3 0,3 0,2 0,6 0,3 0,2
Tabel 10. Samtlige registreringer af rørhøgeprædation på hættemågeunger, overvågningsperiode (timer) og antal 
præ dationer pr. time i perioden 21. maj - 14. juli 2012.

Fig. 52. Sortterner og Hættemåger varsler over en Rørhøg, som flyver med en hættemågeunge, 14. juni 2012. Foto: 
J.P. Kjeldsen.
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Fig. 53. Hættemåger forfølger en Rørhøg hun, 16. juni 2012. Foto: H.H. Nielsen.

Fig. 54. Rørhøg nede 
i hættemågekolo-

nien, 16. juni 2012. 
Rørhøgene fortærede 

ofte en del af byttet 
på reden, inden de 

fløj bort med resten. 
Foto: H.H. Nielsen.

Der var en tendens til, at de fleste Rørhøgeprædationer foregik på kølige og især blæsende dage. Tenden
sen var ikke entydig, men puljes de fem dage med højeste vindstyrker mod de fem dage med mindst blæst, 
ses en tydelig forskel: gennemsnitlig 1,5 mod 0,4 prædationer/ time. For temperaturen viser en tilsvarende 
sammenlig ning, at der på de fem køligste dage blev registreret i gennemsnit 1,2 prædationer/time, mod 0,5 
på de fem varmeste dage. 
Ofte blev Rørhøgene siddende i kolonien og fortærede dele af byttet, inden de fløj af sted med resten. På 
trods af intensiv overvågning blev Rørhøg ikke set med sikkerhed som prædator på Sortterne, men to gange 
sås Rørhøge lande i hovedkolonien, den 29. juni og 2. juli – sidstnævnte dato resulterende i en 8 minutter 
opflyvning af Sortterner. Det kan begge gange dreje sig om prædationer på Hættemåge i stedet for Sort
terne (da der var adskillige hættemågereder i området, og på grund af vegetation, som dækkede, kunne 
det ikke ses præcist, hvad det var, Rørhøgene gik ned på). Til forskel fra andre observerede prædationer på 
Hættemåge blev Rørhøgene ved disse lejligheder ikke set lette med bytte.
Rørhøgene overfløj ofte sortternekolonierne på vej til og fra prædation i hættemågekolonien. Det var påfal
dende, at det stort set altid var hunner som præderede i hættemågekolonierne. Rørhøgehanner sås nogle 
gange afsøge områderne langs det nordsyd gående dige, og indimellem som overflyvende gennem Kogle
akssøen, men kun én gang sås en han prædere en hættemågeunge. I alle øvrige tilfælde blev de effektivt 
bortjaget af Sortterner og Hættemåger.
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Blishøne: Blishøns er i stand til at tage æg fra andre fuglearter. Således sås en Blishøne prædere en hæt
temågerede med æg en enkelt gang. Blishøns som nærmede sig sortternekolonierne blev aggressivt og 
effektivt bortjaget.

Ræv: Der sås ved enkelte lejligheder en ræv gå på og langs det nordsydgående dige langs Kogleakssøens 
vestbred, og en enkelt gang i ”bunden” af Kogleakssøen på diget til Selberg Vejle. Vi så aldrig ræv ude i 
Kog le akssøen, og dyret er næppe en reel prædationsrisiko for kolonifuglene på holmene under de aktuelle 
na tur forhold i Kogleakssøen.

Fig. 55. Hættemågekolonierne holdt for ved prædation på grund af en tidligere klækning i forhold til Sortternerne. De 
udgør derfor en beskyttelse for Sortternerne på flere måder: Dels som larmende forsvar og dels som spisekammer, 
som er mere interessant end Sortternerne på grund af tidligere klækning og store næsten flyvefærdige unger, når 
Sortternernes unger klækker. Foto 25. maj 2012: H.H. Nielsen.

Fig. 56. Når Blishøns bevægede sig rundt i hættemågekolonien, varslede som regel kun et enkelt par Hættemåger ad 
gangen. Foto 18. maj 2012: J.P. Kjeldsen.
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Odder: Odder sås, en enkelt dag, ved flere tilfælde som prædator på hættemågeunger. Egentlige jagter 
blev observeret, hvor en odder, uanfægtet af Hættemågernes angreb, gik rundt i kolonien, greb en unge og 
svømmede ud for at, i læ af skræppevegetation, æde byttet. Den pågældende dag gentog det sig to gange, 
mens odderen ved tredje tilfælde af prædation på en hættemågeunge valgte at svømme tilbage mod det 
nordsydgående dige (hvor den formentlig havde bo) med byttet i munden. I andre tilfælde var det ikke 
mu ligt at se, hvad som præcist foregik, men den observerede odder opholdt sig ofte længe i hættemåge
kolonierne (hvor den formentlig åd byttet), uanfægtet af hættemågernes angreb, inden den svømmede 
tilbage. Ved flere af tilfældene passerede den meget tæt på sortternekolonierne, hvilket de reagerede 
meget aggressivt på med skrigen og talrige dyk mod odderen. Ved et enkelt tilfælde passerede odderen 
over land meget tæt på hovedkolonien af Sortterner. Dette affødte en særdeles aggressiv reaktion, og hele 
kolonien deltog i at bortjage odderen. Det var ikke muligt at se, hvad der egentlig foregik, men den passe
rede ikke gennem selve kolonien, hvorfor egentlig prædation af Sortterner ikke blev konstateret på noget 
tidspunkt. Trafikken af odder denne dag betød imidlertid meget langvarige opflyvninger (op til 17 minut
ter) af Sortterner. Mange af de opfly vende fugle var dog nede på rederne for at ruge indimellem i løbet af 
opflyvningerne. Der var tydeligvis tale om samme dyr/par, som foretog de observerede prædationer, da 
den/de altid benyttede stort set samme rute og slutpunkt, ved det nordsyd gående dige, akkurat nord for 
højspændingsmasten.
Odderens primære føde er fisk og frøer, men det er velbeskrevet at bl.a. fugle indgår i fødevalget. Det vi
des ikke, hvorvidt dette års prædation af hættemågeunger skal ses som andet end et supplement til dens 
pri mæ re fødevalg. Der kan også være tale om, at de seneste vintre med tyk isdække har reduceret fiskebe
stan dene i Bygholm Nord og sandsynligvis også i Han Vejle så meget, at en enkelt odder – eller en familie af 
oddere – har valgt i perioden med stor tilgængelighed af hættemågeunger at slå over på denne alternative 
fødekilde.

Mårhund: Vi observerede ikke selv mårhund under undersøgelsen, men har fået forelagt data (fra Natur
styrelsen) for en mårhund mærket med GPSsender, som i perioden fra sidst i maj og igennem resten af 
Sortt ernernes ynglesæson tog ophold i de Østlige Vejler. Med udgangspunkt i Krap og Selbjergdiget fore
tog dette dyr en mængde fourageringstogter ud i rørskovene i Glombak, Selbjerg Vejle og Bygholm Nord. 
Hver tredje time blev der logget en position fra GPSsenderen, og dyret bevægede sig i perioderne mellem

Fig. 57. Odder på jagt i hættemågekolonien, 1. juni 2012. Foto: H.H. Nielsen.
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Fig. 58. Odder svømmer væk med hættemågeunge, 1. juni 2012. Foto: H.H. Nielsen.

disse positioner ofte ganske langt – op til flere km. Ved tre lejligheder (5. juni, 25. juni og 13. juli) er der re
gi streret positioner på diget vest for Kogleakssøen (150200 m fra Sortternernes hovedkoloni), alle gange kl. 
2 om natten.
Desuden bevægede denne mårhund sig 6. juli om natten ud i området mellem Kogleakssøen og Læssø, men 
forsvandt hurtigt herfra igen. Ingen af de her nævnte tilfælde, hvor den mærkede mårhund var i nærheden 
af Kogleakssøen og dermed sortternekolonien, giver anledning til særlig mistanke om, at mårhunden skulle 
have præderet blandt sortternerederne.
Til gengæld vendte dyret 15. og 16. juli tilbage til området mellem Læssø og Kogleakssøen, et område be
stå ende af både høj rørskov og lave åbne områder. Samtlige positioner igennem to hele døgn kom fra dette 
begrænsede område, og flere af de modtagne positioner ligger ikke over 100 m fra Sortternernes omlæg
ningskoloni (placering 6 og 7). I denne forbindelse er det interessant at sammenholde GPSpositionerne 
med vore observationer af Sortternerne. Den 14. juli iagttog vi stor aktivitet i kolonien, med op til 36 opflyv
ende fugle. Desværre har vi ingen iagttagelser fra netop 15. og 16. juli, men ved næste besøg 17. juli skulle 
der efter vore fænologiske beregninger være klækket unger i rederne, idet kolonien blev grundlagt kort 
eft er 18. juni. Nu var imidlertid hele kolonien forladt, på nær et enkelt par. Sammenfaldet med mårhundens 
usæd vanligt lange ophold i området er bemærkelsesværdigt, og det er nærliggende at koble de to begiven
heder sammen, selv om der ikke foreligger bevis.
Ud over denne kendte mårhund findes belæg for, at to forskellige (umærkede) mårhunde har opholdt sig 
nær Østre Landkanals nordlige del igennem foråret 2012, dokumenteret ved vildtkameraer placeret langs 
vejdæmningen (Mogens Andersen pers. medd.). Hvis disse mårhunde har udvist samme mobilitet som dy
ret som opholdt sig ved Selbjergdiget, kan de også have aflagt besøg i Kogleakssøens kolonier af ynglefugle.
Det skal understreges, at disse observationer ikke kan opfattes som dokumentation for, at mårhund har 
præ deret sortternekolonierne i Kogleakssøen i 2012, men under alle omstændigheder viser positionerne 
fra det GPSmærkede individ, at arten har en delvist akvatisk levevis og opsøger selv meget våde steder. 
Der med er det i det mindste sandsynliggjort, at mårhund kan udgøre en reel trussel for de kolonirugende 
arter i Vejlerne. Denne følgeslutning falder i øvrigt i tråd med observationer af en anden mårhund med 
GPSsender, som gennem adskillige døgn i sommeren 2012 udviste den adfærd, at den fra land nat efter 
nat svømmede ud til den samme hættemågekoloni i Husby Sø for at forsyne sig med føde (oplyst af Brian 
Kjølhede, Naturstyrelsen Vestjylland, via Poul Hald Mortensen).
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Prædationens betydning for udfaldet af årets yngleforsøg hos Sortternerne 
Som beskrevet ovenfor gjorde vi ingen sikre iagttagelser af prædation på Sortterne under denne undersø
gelse, trods mange timers overvågning samt observationer af periodevist hyppige prædationer af hætte
mågeunger. Vi har tre iagttagelser, som kunne indikere prædation – en Gråkrage som røvede et æg, der 
meget vel kunne være et sortterneæg, og to gange rørhøgeprædationer indenfor området som dækkede 
hovedkolonien. At disse Rørhøge lettede uden bytte kan tolkes som støtte til, at det var mindre sortterne
unger, som har været byttet (da Rørhøgene altid lettede med de større hættemågeunger, ofte efter først at 
have fortæret en del af byttet), men det er altså ikke nogen sikker konstatering.
Derimod påviste årets undersøgelse tydelige tegn på prædation af Sortterner, da området med hovedkolo
nien blev opsøgt den 10. juli, efter at den var blevet forladt, for at undersøge, hvad der lå til grund for opgi
velsen. Samtidig besøgtes reden fra det solitært rugende par, som var blevet forladt på samme tidspunkt. 
Både i kolonien og på/ved den enlige rede blev der fundet tydelige tegn på prædation (Fig. 59, 60). Her blev 
der fundet juvenile ryg og skulderfjer samt svingfjer, som utvetydigt indikerede, at flere unger var blevet 
slået ihjel.
Det er umuligt at sige med sikkerhed, hvilken art der har stået bag, men det er vores vurdering, at Rørhøg 
er den mest oplagte kandidat, når man vurderer ud fra omfanget af prædation i hættemågekolonierne, og 
fordi at der på grund af de efterladte fjer er tegn på, at dele af byttet er blevet ædt på stedet. Det er imid
lertid umuligt at vurdere prædationens omfang, da sortterneungerne forlader rederne kort tid efter klæk
ning og kan være præderet længere væk fra rederne. 
Opgivelsen af hele den mindre delkoloni skete i løbet af få dage, mens der endnu var op imod 15 par som 
fortsat var yngleaktive i hovedkolonien. At hele den mindre delkoloni opgav så hurtigt og massivt kunne 
tyde på en prædationsbegivenhed. Vi mener dog ikke, at prædation kan stå alene som grund til opgivelsen 
af sortt ernekolonierne. 
          
Hvad angår omlægningskoloniernes skæbne (kolonierne med placering 6 og 7, Fig. 18), så blev disse ikke 
opsøgt efter at de var opgivet, og vi har heller ikke her andet end indicier at basere en vurdering på. Opgiv
elsen skete her i perioden mellem 14. juli (hvor der var op til 36 opflyvende fugle fra kolonien) og 17. juli, 
hvor kun ét par var tilbage (som brugte stort set al deres tid væk fra reden på at forsvare den mod poten
tielle prædatorer, da der ikke var andre Sortterner eller Hættemåger til at hjælpe med forsvaret af reden). 
Opgivelsen her fandt sted umiddelbart efter, at rederne efter fænologiske beregninger skulle være klækket. 
Ungernes størrelse taget i betragtning er det måske ikke sandsynligt, at opgivelsen skulle være for årsaget af 
prædation, da små unger må vurderes ikke at være så attraktivt et bytte. På den anden side var alle hæt
temåge og blishøneunger på dette tidspunkt udfløjne, så der har ikke været andre tilgængelige unger at 
hente i reder i Kogleakssøen. En så pludselig masseopgiven peger måske mere på prædation end en vejr
forårsaget opgiven, og vi ved, at en mårhund ophold sig nær kolonien i dagene, hvor den blev forladt. Men 
vejret var i disse dage blæsende og køligt (maks.temperaturer < 17 °C.), og med 6,8 mm nedbør den 16. 
juli, ikke hvad man normalt ville forstå som optimalt vejr for små dununger. Med andre ord kan intet siges 
med sikkerhed om årsagen til disse koloniers manglende ynglesucces.
At prædation næppe har været eneste årsag til det dårlige yngleresultat i 2012 begrunder vi med følgende 
overvejelser:

 ■      Vi så ikke på noget tidspunkt sikker prædation af Sortternerne. Dette på trods af, at vi observerede 
130 prædationer af hættemågeunger. 

 ■  Vejrliget i ungeperioden (17. juni  10. juli) var præget af megen regn og lave temperaturer, og vi vur
derer at det kolde og regnfulde vejrlig i denne periode også har haft en væsentlig betydning. Eksem
pelvis blev der målt 51,1 mm nedbør i dagene 17.25. juni, bl.a. 19,2 mm den 22. juni og 16,4 mm den 
24. juni. Dertil skal tilføjes, at maks.temperaturen den 22. juni var 15,2 °C. og den 24. juni var den 
13,6 °C. I perioden 17.25. juni var den gennemsnitlige maks. temperatur blot 16,7 °C. Det blev den 
22. juni under observation i løbet af 2½ times uafbrudt regnvejr bl.a. konstateret, at forældrefuglene 
hang over ungerne på svirrende vinger uden at gå ned, men mere var koncentrerede om at fodre. 
Sådanne vejrsituationer kan givetvis forårsage stor dødelighed på grund af nedkøling af ungerne.

 ■  Vi vurderer, at sortterneunger først er rigtigt interessante som bytte, når disse har opnået en vis stør
relse. Særligt når der i nærheden forekommer en stor mængde hættemågeunger, som på sortterne
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   Fig. 59. Reden fra det solitære par, 10. juli 2012.  Bunden er re vet op, 
som hvis en rovfugls kløer havde fat i materialet, da den lett ede. Til 
venstre på reden ligger en afrevet svingfjer fra en juv. Sortterne. Foto: 
J.P. Kjeld sen.

ungernes klækningstidspunkt har en væsentlig størrelse. Hættemågeungerne holdt tydeligvis for, og 
prædatorerne angreb som beskrevet altid hættemågekolonierne, når vi overvågede Kogleakssøen.  
Dette forhold kan dog have ændret sig da ungerne klækkede i omlægningskolonierne, jf. ovenfor.

 ■  Sortternernes angreb på potentielle flyvende prædatorer virker meget effektive.
 ■  Også Hættemågerne havde en meget lav ungeproduktion. Ud af ca. 1625 ynglepar kom blot ca. 300 

unger på vingerne. Det er en ungeproduktion på blot 0,18 unge/par. Trods ganske hyppig prædation 
fra især Rørhøg kan prædation næppe være den eneste grund til en så lav ungeproduktion, og vejr
liget vurderes til, ligesom hos Sortternerne, også at have spillet en rolle.

 ■  Bestanden af Rørhøg er faldet. Selv da denne var på sit næsthøjeste i 2005 (53 par), producerede 
Sortternerne et højt antal unger, nemlig 31 (fra en bestand på ca. 35 par, Nielsen 2006a). 

Det virker rimeligt at konkludere, på baggrund af ovenstående betragtninger, at mange nyklækkede unger 
døde i forbindelse med dette års kulde og regn i juni, hvorefter nogle af de overlevende blev præderet, da 
de havde opnået en vis størrelse.
Der er for få konkrete iagttagelser i forbindelse med omlægningskolonierne til at kunne konkludere, om de 
blev præderet eller om ungerne døde af andre årsager.
Prædationsstudier fra Skåne har påvist at krage og mink er betydelige prædatorer, og fra Øland er også 
grævling og ræv dokumenteret som prædatorer i sortternekolonier. Studiet fra Skåne, hvor man gennem 
en årrække fulgte i alt 36 sortternekolonier, dokumenterede at 6 af kolonierne blev præderet; tre af dem 
af krage og tre af dem af mink (evt. af ræv den ene gang). Kragerne tager æg i første del af ynglesæsonen, 
mens mink tager unger senere i ynglecyklus. Interessant er det, at Rørhøg ikke blev konstateret som præda
tor af Sortternerne (Olofsson 1997).
Sortternekoloniernes størrelse kan have afgørende betydning for ynglesucces. Studier fra Litauen viste, 
at små kolonier på 514 par tabte 16% af kuldene, mens kolonier på 2544 par blot tabte 23% af kuldene 
(Olofsson 1997). Med udgangspunkt i dette havde årets hovedkoloni på 2931 par gode muligheder for 
ynglesucces, mens den mindre delkoloni på 813 par havde ringere muligheder. Vores observationer viste 
også, at alle par i den mindre delkoloni opgav først, mens flere par holdt ved lidt længere i hovedkolonien. 

▶

   Fig. 60. Afrevne ryg/skulderfjer fra præderet 
juvenil Sortterne i hovedkolonien, 10. juli 2012.  

Foto: J.P. Kjeldsen. ▶
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