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Ederfug Ie-tæl I i nger på
Christi ansØ og Bornholm
2012-2019
- overlevende ællinger efter overfarten
oversteg i 2018 alle forventninger
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Hvert år i månederne februar til april
flyver flere tusinde voksne ederfugle til
Christiansø i Østersøen øst for Bomholm med henblik på at yngle (Se fig.
1 denne side), og denne rugelokalitet
er velvalgt, idet der ikke forekommer
rovdyr såsom ræv, hund, kat, rotte og
mink på øen. Ederfuglene ankommer
lra vinterkvarleme i vadehavet samt de
indre danske farvande, og denne trafik
vides at have stået på i århundreder.
Således berettedes det allered'e

i

1700-årene alde Thurah, hvorledes
ederfuglene ankom til Erlholmene i
årets lørste måneder, hvordan de panede
sig, og hvorledes hunneme elterfølgende rugede på øen i dunlorede reder. Det
understreges yderligere af, at ederfugle
lokalt kaldes lor Åboer, hvilket muligvis

kommer fra ordet Åbod, der betyder

tillæg eller afgift, som af øboeme skulle
være overført på fuglen og de kostbare
dun, da de tilhørte kommandanten
på Christiansø (som et tillæg til hans
indtægter). Præcise tal for antallet af
rugende hunner i 1700-årene foreligger
ikke, rnen sådanne fremkom fra midten
af 1920'erne, hvor mere systematiske
undersøgelser bl ev gennemført.

Rugende hunner gennem tiderne
og deres ællinger
Bestandstætheden synes dog at have
været relativt 1av i perioden før og efter
anden verdenskrig. Data lor perioden fra
1925 tll I 991 viste en markant stigning
af antal rugende hunner fra omkring
200 (1925) til ca 3000 (1990) i løbet af
registreringsperioden, men fia staften af
1990'erne er antallet dalet gradvist, og
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2. Anta/ rugende hun-ederfug/e på Christiansø /925 - 2078. Baseret på Lyngs (/992) med
ti/fø1e/ser Talforperioderne /926-36, 7947-52, /967-7/, /977-8/, /986-97 og /993-9Terekstrapo/erede pga. mang/ende optæ//inger i de perioder
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seneste år har antallet afrugende
hunner varieret på et niveau omkring
1400 - 2100 (Se fig. 2 denne side).
Rugeperioden forløber over ca 26 dage,
og efter klækning søger ællingerne mod
de bornholmske kyster for at lburagere.
Man observerer derlor hvefi år, få dage

efter klækningen i maj, at voksne hunner eskofierer stØrre grupper afællinger
til Bornholms kyster. Fra deres position
ved vandoverfladen ud for Christiansø
kan Bomholm næppe ses, men alligevel
synes disse fugle at have klar orientering mod Bornholm. En sådan overfaft
er naturligvis lorbundet med visse farer,
og succesraten varierer, idet man i visse
somre blot ser få overlevende ællinger
ved Bornholms kyster, medens overlevelsen i andre somre er betydelig.
Der foreligger imidlertid ikke systerna-
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tiske undersøgelser over diverse faktorers indflydelse på ederfuglenes overfafi
og efterfølgende overlevelse. Vi
etablerede derlor

i

2012 et samarbejds-

netværk af orrritologer med henblik på
registrering af antal afrejsende ællinger
fra Christiansø sidst i maj måned og
efterfølgende optæ11ing af ællinger ved
de bornholmske kyster. Planen var at
sammenholde overlevelse af ællinger
med en eller flere faktorer, som kunne
registreres i miljøet. Fra 2012 ti1 og
med 201 8 har netværket optalt antal afrejste ællinger på Christiansø og få dage
efter optalt det totale antal æilinger ved
de bomholmske kyster.
Optællinger af totalt antal rugende
hunner på Christiansø blev foretaget
af Peter Lyngs i månedeme april og
maj hvefi år. Optælling dækkende hele
Bornhol ms kyststrækning fulgte DOFbasens ruter. Registrering blev foretaget
sidst i maj måned eller først i juni, efter
at ællingerne havde forladt Christiansø.
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Gode resultater i 2018
Antallet af rugende cderlirgle på Chri-

reder lar.rgs hele den bornholmske
østkyst, og fbrekornst af reder på
Bornhohn cr kendt nu otn dage, men
pga tilstedeværclse på Bornholm al
rovdyr (bl.a. kat, hr-rnd, mink. rotte)
anses overlevelsen af lokale ællinger at

stiansø har varierct fia I 400 til 2 I 00 i
opteellingsperioden (Fig. 3.). I alle årene
har antallet ligget r.narkant lavcre end
de ca 3000 n-rgende, sol.n registreredcs
i staftcn al'l990erne (Se fig. 3 nedcrst).

være lav.

Hovcdp:rrten af årsprodul<tionen af
ællinger pir Christiansø var afr-cjst
n.rod Bornholms kyster på optællingstidspunktet i alle årene 2012-2018,
rncn det var berrærke lsesværdigt, at
overlevelsen. bedømt ud 1ia antallet af
levende ællingcr ornkring Bornholm,
ikkc var korrcleret til årsprodr-rktionen.
Der lorelå således andre f'aktorer. son.t
synes at influere på overlevelsen. Dcr
registreredes i2012 og 20 l3 ællinger
ved Borr.rholrn svarcnde til hhv 25
og 36 % af antal afre.jste ællinger fia
Christiansø. De pågælclende år var
vinden svag og temperatllren rimelig.
hvilket rnedlørte cn pætt ovcrlevelse.

Dct totale antal klækl<cde ællinger
(5000 til 7700 pr irr). og dermed til antal
al'rejste ællinger (,1,100 til 7200 pr år), er
positivt korreleret til antallet :rf rr,rgendc
hunner. Det antal ællinger, som eftet'f-ølgendc er registrcret ved dc bornholmske
kystcr i ()ptrllirlgsperiodcrne. r aricrer
imidlertid betydeligt. Således registreredes i år 2016 kun 100 ællinger og i iir
2018 helt op til 2.000 ællinger svarende
til hhv 2 og12oÅ af de lra Christiansø
afiejste de pågældende år (Se fig. zl).
Populationen af adr-rlte cclerlr-rgle ved de
bornholnrske kyster dominercdes i alle
optællingsår af hunner, mcclens hanner
blot udglordc n.riudre end 25 %.

Vi

Af mulige årsager synes vinden
at spille en rolle

l<an

imidlcrticl

Man antager almindcligvis, at cle på
Bornholm registrcrede ællinger altovcrvejcncle stammer lra ploduktionen på
Christiansø. idel det cr estirnerct, at der
rnaksirnalt lorekout.ner I 00 rr-rgende
hunner på selve Bornholrn. Opgørelser
i 1 930'erne augav, at der registreredes
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hunner
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obsen,ationer pege på vejrfbrholdene
sorr en afgørencle faktor. Således var
overlevelsen minirnal i iiret 20I;1.
hvor en kraftig nordøsten-kuling stod
på over tre dage siclst i maj rnåned og
skabte en omfåttende bricnding vcd
den bornholn.rske østl<yst. Det var
netop i de dage, da ællingcme lbrsøgte
at krydse stræclet mellern Clhristiansø
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og Bornholm. Antal optalte ællinger
ved Bornholms kystlinje udgjorde efterfølgende blot få procent af det antal,
som var afrejst fra Christiansø.
I året 20 I 8 var resultatet meget bedre,
idet vi ved Bornholm registrerede et antal ællinger, som svarede til 42 % af de
afrejste (det højeste antal optalt i perioden 2012-2018). Den høje overlevelse
var forbundet med vejrforhold, som var
optimale. Der lorekom således en svag
varm vind fra øst-sydøst og særdeies
høj e temperaturer prægede overfartsperioden. Optællingen indikerer så1edes,
at gode vejrforhold kan have dannet
baggrund for en høj overlevelse i 2018.

Andre årsager
Sygdomme forårsaget al diverse otmeparasitter er muligvis forbundet med
dødsfald afvoksne ederfugle og æ1dre
ællinger i kritiske situationer (periodevis fødemangel), men da nyklækkede
ællinger sandsynligvis ikke er inficeret
med sådanne parasittet er denne faktor
næppe årsag

til reduktion af ællingeme

på overlarlen. Ællinger har tilstrækkeligt
med blommemasse og dermed energi
til svømmeturen, og de har ikke nået at
indtage større fødemængder.
Da erhvervelse af infektioner med de
mest fremtrædende ormeparasitter
hos ederfuglen sker ved indtagelse af
mellemvær1er i en vis mængde, lår de
sandsynligvis først infektioner på et
senere tidspunkt. Det kan ikke udelukkes, at sygdomme, der skyldes encellede
snyltere og bakterier samt virus allerede
tidligt kan påvirke ællingemes overlevelse, men der foreligger ikke undersøgelser afællingernes infektioner i vor
registreringsperiode.

Det kan he11er ikke udelukkes, at lav
ernæringsstatus grundet et begrænset
fødeudbud i overvintringsperioden kan
blive kritisk lor de voksne fugle, når
de går ind i rugeperioden. Prædation er
også observeret som et element, der kan

eliminere æl1inger på overfarten, men
omfanget og betydningen er endnu ikke
næffnere beskrevet. Disse faktorer må
undersøges i fremtiden samtidigt med,
at det bomholmske fuglefolk fortsætter
registrering af ederfuglene på ChristiansØ og Bomholm.
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