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Ederfugletælling
- ved de bornholmske kyster i2014

Af
Mogens T. Kofod,
Ktut Buchntann

og Peter Lyngs

Nordøstenkuling i maj viste sig i 2014

som en hård hene og årsag til decime-

ring af bestanden af ællinger.

De bomholmske omitologer gennemfør-

te d. 3 1 . maj 2014 den årlige totaloptæl-

ling af ederfugle ved de bornholmske
kyster. Optællingen gennemførtes ved

en stor indsats lia de bornholmske fug-

lefolk inden for få timer den samme dag.

Det er tredje år i træk, at man har haft

mulighed for at danne sig et sådant tro-

værdigt billede af hvor mange hunner,

hanner og ællinger, der befinder sig ved

de bornholmske kyster umiddelbaft efter

eller i forbindelse med, at ællingerne

bevæger sig lia klækningsområdet på

Christiansø over Østersøen til Bom-
holm. Inden optællingsdagen var der

blevet registreret pænt med ederfugle

ved kysteme, men uden at man kunne

ffi et samlet billede af bestanden. Et

generelt skøn var dog, at overfaften fra
Christiansø havde været mild og tilladt
et stod antal ællinger at krydse farvan-

det, hvorfor omitologeme forventede

ved den forestående tælling d. 31. maj

2014 at nå op på mindst det samme antal

ællinger som året før.

Kulingens indvirkning på
ællingebestanden
I dagene inden optællingen blæste det

imidlerlid op og det i en sådan grad,

Fig. / Ederfuglpå rede.

Foto. Mogens Kofod.
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Frg 2 og 3 To ederfug/e nydersolnedgangen.

Foto. Tv Mogens Kofod. Th. Sune Rirs.

at marl oplevede en flere dage lang

(27 . 28. ma j 2014) og vccllioldcnde

nordøstenhulin-c. Detr viste sig lred stor

sandsynlighed at gøre et bctrzrgteligt ind-

hug i bestanden af ællir.rgcr'. Dettc l<an

også udledes af figr,rr 4 og 5. t figr-rr 4 cr

angivet antallet af ællinger, cler t.nenes al

have påbegyndt overlårten på firn,andet

rnellcrn Clhristiansø og Bornholt.n i årcne

2012 t1]l 2014. Desuden er anfbrt antallet

al'ællinger optalt ved de bornholmske

kystcl cle sanlre år og her ud fia er

bcregnet deu lormodede overlevelse al
ællingcr i de pågældenclc år. I hr 2014

er dctte tal knap 1o/,'. I 2014 ar.rslog Pcter

Lyngs sirledcs retl sitte lcFi\tr(rilrScr
på Clhristiansø, at ikkc n'rindre encl 2075

cderlirgle rugede på redemc på Erthol-

lnene. Baseret på den gocle ynglcsucces

eslir.ncredes cn klækning ztll691 æl-

linger. hvorafca. 6000 påbcgyndte turen

til Borrrlrolrrr irrdcn d. .l l. rrrrrj.

De bornholmske llglcfblk optalte d. 31.

maj 2014 2144 eclcrfugle I'cd de borrr-

holrnskc kyster', hvoraf \roksne hunner

r,rdgjorde 1266, hanncr 368 og ællir.rgcr

blot 510. Sidstnær,nte tal svarer jo til en

reduktion på mere end 91 'lo i forhold til
den del alællingeprociuktioncn på Ert-

holtnene, som var taget af sted indcll vor

optælling. Dctte er også clel laveste antal

ællinger, som er rcgistreret i det 1'ællcs

op1ællingsprojckt. som indtil nu har

løbet fia 2012. Netop i 2014 vurderes

clet, at den kraftige kuling hal skylden

lbr tabel af ællingerne. Fuglene fbrdeltes

son.r tidligcre med cn dorninans på den

bornl.roh.nskc østkyst (Figur 6.). At nct-

op clcn kratiige blæst. der ficr.nbragtc erl

betydelig bølgebevægelse og bræncling

ved kysterne netop sorr ællingerne var

anl<ornmet. skulle bære ansvaret I'or clen

radikale neclgar.rg i antallct aldyr støtles

alen yclerliget'c analysc. Selvor.r'r den

eneste totaloptælling skete cl. 31. maj

var der nemlig rcgistreringer ved visse

kl stslrrkrrirrgcr. irtdcrr nrturett i iste

tænder. Enkelte lol<aliteter blev ncmlig

optalt unriddelbart inden, bl:esten satte

ind. Herved kan man clanne sig et ind-

tryk al, at dcr var faktisk var ankommet

ct betydcligt antal ællingcr til Bornhohn

imaj 20 14. Man kan dcsuden samlrlen-

ligne nedgangen i antal ællinger på disse

lokalitcter i lbrbindelse rned kulingen. I

figur 5 vises sirledes, at der på alle loka-

litcter er skct en rnarl<ant nedgang og at

tabel af ællinger cr sket cfter ankomsten

til Bornholn.r, og at tabct alællinger er

sket i kulingperiodcr.r.

De tidligere år.
I år 201 3 (d. l. juni) optaltc de born-

hoh.nshc ornitologer i alt 3496 ederfugle

ved de bornholnrske kyster. Herafvar
1539 hunner, 404 l.ranner og 1 553 æl-

linger. [)et sarlmc år havdc Peler Lyngs

opgjorl produktionen aiederfirgle på

Christiansø til 5967 klækkccle ællingcr

bascrct på I 700 rugendc hunner. I)et

estimeredes også, at 4500 ællinger
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Årstal Hunner Ællinger Hunner Hanner Ællinger Ederfugle ialt
Overlevelse

af ællinger
(%)

2012 1485 5850 847 t9l I 148 2186 20

20t3 I 700 s967 1539 404 I 553 3496 26

2014 2075 7697 (6000) t266 368 510 2144 7 (8,5)

Før kuling 5l 116 43 80 75 22 43

Efter kuling 1l 0 10 27 53 2 29

Reduktion i antal 40 116 --) -l 53 22 20 14

Reduktion (%) 78 100 76 66 29 90 32

Figur 4. Ederfuglebestand og produktion på Ertholmene samt optall bestand ved de bornholmske

kyster 2072 til 2014

Figur 5 Optæ/ling af æl/inger på udvalgte /okaliteter umidde/bart før og efter nordøstenku/ing, som

blæste d. 27. og 28. mai 20/4.

var taget af sted til Bornholm inden

optællingsdagen, hvilket indikerede at

omkring 660Å var gået tabt i løbet al
overf'ar1en (Natur på Bornholm 20i 3, s.

t4-11).
12012 (d.2. og 3. juni) optaltes også

alle ederfuglene ved de bornholmske
kyster. I alt registreredes 2149 ederfug-

le, ællingeme udglorde I 148 heraf, 847

hunner og blot 191 hanner (Natur på

Bomholm 2013, s. 14-1'7). Produktionen

på Christiansø netop i 2012 er baseret på

et estimat, idet der ikke blev gennemf'ør1

den traditionelle optælling, men skønnet

angives til omkring 1485 rugende hun-

ner og 5850 ællinger for året 2012, som

svarer til 201 I optællingen (Natur på

Bornholm 2012, s. 50-53). Overlevelsen

fra klækning til etablering ved Bom-

holm var i 2012 altså onrkring 20 %.

Begrænsende faktorer
Man har opstillet en række hypoteser

om, hvorlor bestanden af ederfugle i

perioder rammes af en betragtelig ned-

gang. Manglende fødeudbud, su1t, mil-
jøgifle, sygdomme (virus, bakterier og
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parasitter), samt predation fra diverse

arter af rovdyr såsom sølvmåger spiller
ind, og der foreligger evidens for, at

alle disse faktorer har en indflydelse.

Vore optællinger i 2014 har desuden

vist, at kraftig vind med tilhørende

bølgebevægelse og brænding ved de

bornholmske kyster kan slå rnange

ællinger ihjel.

Hvor stor er produktionen
af ederfugle-ællinger på
Bornholm
Optælling alederfugle ved de born-
holmske kyster fortæller jo intet om,

hvorfra de er kommet. Vi antager

at langt størsteparten af ællinger
optalt ved vore kyster har taget turen

fia Christiansø til Bornholm, men

der vides at fbregå en egenproduk-

tion ved vore kyster, som tidligere
dokumenteret ved fotos af reder (se

Natur på Bornholm 201 I ). Et estimat

angiver at måske 100 hunner ruger
på Bornholm.I 2014 så man ællinger
allerede d. 29. april ved Randkløve,

d. 5. maj ved Snogebæk og d. 7. maj



ved Dueodde. Det kan dog nævnes, at

de første ællinger sås på vandet ved

Christiansø allerede d. 1 8. april 2014,
hvorfor man således ikke kan konklu-
dere, at de først observerede ællinger
ved Bornholm er lokal produktion.

Fortsatte tællinger i 2015
Der eksisterer naturligvis en række

fejlkilder og usikkerheder ved fel-
toptællinger af fugle. Især kan vejr
og vind på den valgte optællingsdag
være mindre optimal og forhindre,
at man får alle fugle talt. D. 3I. maj

2014 viste sig dog at være et ret godt

valg. På nordøstkysten var der relativt
vindstille eller læ, og der var fin sigt.
Vore fælles optællinger af ederfugle
har nu stået på i tre år, og aktiviteten
har vist sig som et vigtigt værktøj, der
kan bruges ved fremtidige analyser af
fuglenes biologi. Det har dog også vist,
at flittige optællinger både f-ør og efter
den 1ælles indsats kan være et særdeles

værdifuldt supplement til de store fæl-

lesindsatser. Vi mangler også stadig
en konkret optælling al reder samt æ1-

lingeproduktion på Bomholm, hvilket
kunne være et ambitiøst ekstramål for
2015. Vi ser derfor frem til fornyede

optællinger og studier i 20 15.

Deltagere i Kystfugletælling 31.
maj 2014
Else Stefin, Thomas Christensen,
Ole Leegaard Jensen, Jonas Halberg,
Richard H. lpsen, Mogens T. Kofbd,
Sune Riis Sørensen, Anders Holm
Hartmann, Jens Christensen, My Stø-

rup, Lene Pedersen, Kurt Pedersen,
Vebse F. Madsen, Søren Koch Ander-
sen, Evy Finne Nielsen, Lene Hjorth,
Niels Erik Johansen, Christian Lau,

Morten Schwennesen, Per Clausen
Pedersen, Peter Boesen, Kell Olsen,
Kåre Kristiansen, Karsten Rasmussen,

Annette B. Olesen, Carsten Andersen,
Helge Clausen, Flemming Mortensen,
Erik Jensen, Jens Lund Hansen, Søren

Møller, E,rik Sand, Hanne Tøttrup,
David Nestved, Jan Riis Hansen, Me-
rete Mortensen, Claus Gjerrild, Bente

Frederiksen, Kurt Buchmann.

Figur 6. Forde/ing af hunner hanner og æ/ltnger i 20/4
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