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Fra DOF´s hjemmeside: 

 

Levested 

De største bestande findes i Rusland og Sibirien, men arten yngler også pletvist over det meste af Europa. I 

Danmark er den en sjælden ynglefugl, som foretrækker sumpede vådområder og ferske enge og ådale med 

lavt vandspejl og rigelig vegetation, der ikke må gro til i rørsump. Kreaturafgræsning eller anden naturpleje 

er derfor vigtig for at forhindre tilgroning med henblik på at fastholde artens ynglelokaliteter. 

Den bedste danske lokalitet for arten er Vejlerne med 40-60 % af den samlede bestand i de fleste år. Det 

samlede antal danske ynglepar kulminerede i 2003 med ca. 175, fordelt på 39 lokaliteter, efter en langsom 

vækst i bestanden gennem det foregående tiår. På grund af artens skjulte levevis registreres den ved 

antallet af spillende hanner. Året efter registreredes kun 50 spillende hanner, så der er tale om store 

bestandssvingninger for arten.  

Om vinteren trækker plettet rørvagtel til tropisk Afrika. I træktiden om efteråret har arten i de senere år 

kunnet opleves fødesøgende frit fremme på enkelte lokaliteter, først og fremmest Ishøj Strand. 

 

Bestandsudvikling 

I 1800-tallet var plettet rørvagtel en noget mere almindelig og mere udbredt ynglefugl i Danmark, end den 

er i dag. Især er det den moderne landskabsudnyttelse, som har betydet, at mange af de egnede ynglesteder 

er forsvundet. I 1960’erne svingede bestanden mellem 43 og 115 par, mens der i 1970’erne kun blev 

registreret 20-50 par på landsplan. Bestandsnedgangen falder sammen med den generelt negative udvikling 

på europæisk plan, som især menes at skyldes dræning og den intensiverede landbrugsdrift. 

I de senere år er der sket en markant stigning i antallet af ynglelokaliteter. Det kan dels skyldes øget 

nataktivitet blandt fuglefolk, men også at genskabte naturområder har tiltrukket rørvagtler, hvilket blandt 

andet kan ses på de nye yngleområder ved den genoprettede Skjernå og langs Ribe Østerå. 

Bestandsfremgangen kan også tænkes at stamme fra sammenbruddet i det østeuropæiske landbrug, som 

har skabt gode ynglebiotoper i form af f.eks. våde brakarealer. 

En spændende erkendelse i materialet er, at der har været to tydelige influx i alle sæsonerne: Et forårsinflux 

april-maj og et højsommerinflux medio juni-medio juli. Under højsommerinfluxet høres fuglene ofte helt 

andre steder end under forårsinfluxet, mange i Storstrømsområdet. Hovedårsagen må være et tiltræk midt 

på sommeren. Meget tyder på, at de sene højsommerfugle udmærket kan yngle. Der er således registreret 

ungefodrende fugle i Vejlerne ultimo juli og i august. 

Arten er optaget på EF-fuglebeskyttelsesdirektivets liste I og er dermed udpegningsgrundlag for 

fuglebeskyttelsesområder, ligesom den er opført på den danske rødliste som "næsten truet". 

 

I 2012 var bestanden i Danmark 46 ynglepar (www.dof.dk) 

 

Plettet Rørvagtel i Guldborgsund Kommune 2014 

I DOFbasen er der ikke nogen indtastninger for Plettet Rørvagtel i Guldborgsund Kommune i 2014.  

 

Plettet Rørvagtel i Guldborgsund Kommune 2015 

I DOFbasen er der ikke nogen indtastninger for Plettet Rørvagtel i Guldborgsund Kommune i 2015.  



Plettet Rørvagtel i Guldborgsund Kommune 2016 

 

I DOFbasen foreligger der 6 observationer af en enlig fugl i perioden 26/6 til 13/8 fra Bøtø Nor. En 

observation d. 6/8 fra Bøtø Nor blev kommenteret således: ”Fundet af lokalkendt. Lignede en 1 k. Den løb 

meget rundt på mudderfladen i rørskovskanten. Brun kind, lyst øjenbryn og strube. Kort næb. Overside 

mørkere end underside. Set fra sydtårnet.” 

 

Det vurderes at der har været et muligt ynglepar i Bøtø Nor i 2016 

 

Plettet Rørvagtel i Guldborgsund Kommune 2017 

 

Der foreligger ingen observationer af Plettet Rørvagtel i DOFbasen i 2017 

 

Plettet Rørvagtel i Guldborgsund Kommune 2018 

 

I DOFbasen foreligger der 1 observation af en enlig fugl: 17/7 2018: 1 AD rastende Bøtø Nor med følgende 

kommentar: Set med adult Vandrikse og en yngre ditto i rørkanten syd for det nordlige tårn. (Rasmus Strack) 

 

Det vurderes at der har været et muligt ynglepar i Bøtø Nor 2018 

 

 

Observationer af Plettet Rørvagtel i tidligere år (fra DOFbasen) 

 

Bøtø Nor: 

I 2012 blev der d. 2/9 registreret voksne og ungfugle i Bøtø Nor, der kan være mulige ynglefugle i Bøtø 

dette år. 

I 2008 blev der 2/8 iagttaget 2 ungfugle i Bøtø Nor, hvilket tyder på at arten har ynglet i Bøtø Nor dette år. 

I 2003 blev der også i august måned registret ungfugle i Bøtø Nor 

I årene 1993-1999 blev der næsten hvert år enten hørt fugle synge eller set ungfugle på lokaliteten i 

yngleperioden. 

 

Barup Sø: 

Ved Barup blev der i 1991 og 1998 hørt 2 synge i foråret 

 

Røde enge/Rørsø 

I 2005 blev 3 forskellige fugle hørt syngende i maj måned 

 

Derudover er den registreret følgende steder: 2 km. nord for Gedesby 25/6 2006 1 syngende, Sortsø Nor 

27/4 2006 1 syngende og Majbølle Nor 4/8 2006 1 rastende ungfugl 


