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Vipa, som er sterkt knyttet til 
jordbrukslandskap, strandenger, myrer 
og våtmarksområder, returnerer fra 
våtmarksområdene vest i Europa, fra 
Storbritannia til Spania og Portugal, og 
kommer til vårt område fra midten av 
mars. Et overveiende antall returnerer til 
opprinnelsesområdet innenfor noen 
kilometer avstand.   

Majestetisk og rakrygget bærer vipa sin 
lange, oppover buet fjærtopp, og er i 
øyenfallende vakker med metallisk 
blinkende grønt og lilla i sin fjærdrakt. At 
vingene er bredere ytterst enn innerst er 
noe vipene er alene om. Du kan se 
forskjell på kjønnene i hekkesesong ved 
at hannen har lengre fjærtopp og er 
mørk og renere avgrensninger av sort i 
ansikt, hals og brøst.  

Nebbet er kort og rundt, og ytterst er det 
nervetråder som kommer godt med når 
vipa bedriver matsøk i mørket, noe den ofte gjør under trekket og på vinteroppholdsstedet. 
Kosten er fortrinnsvis meitemark, insekter og snegler. Snegleskall er vesentlig for fuglenes 
tilskudd til eggeskallproduksjonen. Vipa benytter et triks for å fange mat ved å trampe i 
bakken, skakke på hodet og lytte noen sekunder før den brå-snapper opp marken. 

Døgnrytmen til vipene utenom hekketid er i stor grad styrt av månen. Seks til åtte dager 
rundt fullmåne snur de døgnet på hodet og spiser om natta og hviler på dagtid. Noe som 
antas å ha sammenheng med at næringsdyrene er mer aktive da.  

Vipene foretrekker å hekke i løse kolonier. Da kan de utnytte hverandres oppsyn og vakt 
over hekkeområdet. Hannen oppsøker reviret først og gjennomfører spill-flukt, først om 
natten og gjerne i månelys og deretter utvider de spillvirksomheten til dagtid. Vipene lever 
monogame, men det skjer at hannen kan ha flere hunner. 

Reiretableringen er et oppsyn i seg selv der hannen legger seg på bakken og virvler rundt 
noen ganger inntil det blir ei grop, og det i åpen beliggenhet. Hunnen står som tilskuer og 
beundrer, men hun er absolutt ikke enkel å tilfredsstille. Ofte må hannen gjenta denne 

Vipe, hunn, i fuktig åker ved Lysen, viser tydelig inn- 
slag av hvitt i det sorte på ansikt og hals og er ujevnt 
avgrenset mot brøst.  
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prosessen og lage både 10 og 15 groper før hun synes huset er bra nok, og flytter inn med 
sine 4 egg. Eggene ruges av begge forelder i 24 – 27 dager. Vipa er sterkt territoriehevdende 
og beskytter redet mot alle slags fiender, være seg kråke, måke, sau eller ku. De skremmes 
bort med flygeferdigheter og stemmebruk og de står ikke av veien for et skuespill hvis lite 
annet nytter. Da gjelder avledningsmanøver hvor de sleper seg bortover bakken med 
ynkelige skrik, som om de er skadet, i håp om at eggenes naturlige kamuflasje skal redde de 
fra å bli oppdaget. 

Når eggene er klekket er det vanlig at ungene flyttes til mark med et annet vegetasjons-
dekke. Nå er det hunnen som beskytter og varmer ungene når de sover og hviler mens 
hannen holder vakt. Ca. 30 dager etter klekking er ungene flyvedyktige. Vanlig levealder for 
vipe er 5 år, men den eldste registrert ble 13 år, 5 måneder og 15 dager. Ringmerket i 
Sandefjord og gjenfunnet ved Casablanca, Marokko. 

Vipebestanden har hatt kraftig nedgang med hele 75% de siste 15 – 20 år. I utkast til revidert 
rødliste 2021 rykker vipa opp enda en kategori og har nå status som kritisk truet CR. 

Enkle tiltak nytter: Tilrettelegging for vipe bidrar også til bedre levekår for andre arter i form 
av bedre leveområder og økt insektproduksjon. Område med vårpløyd mark settes igjen som 
kantsone, eller et område av åker, gjerne fuktig mark, som ikke gjødsles, sprøytes eller 
utsettes for beitetrykk i hekkeperioden. Område bør være på minimum 2 dekar. Tiltak kan 
også gjøres ved reir eller kull i dyrket mark ved utsatt slått til etter hekkeperioden, 30 juni, 
samt markering av reir og beskyttelse mot gjødsling og sprøyting. 
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