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Ederfuglene omkring Bornholm 2020
”Ederfuglen Chris0ansø – Bornholm –dens ankomst 0l Bornholm og spredning samt overlevelse” startede i
2011 som er omtalt i en ar0kel i Natur på Bornholm 2012.
I 2011 blev det besluCet at forsæCe projektet i årene fremover, for at få et ﬁngerpeg om Ederfugldynamikken ved de bornholmske kyster.
Resultaterne for optællingerne har givet os et utroligt godt billede af ederfuglene omkring den bornholmsk
kyst, ligesom udviklingen i bestandene af ællinger hvor vind og vejr, rovdyr og sygdomme er med 0l at
regulere bestandene.
Udviklingen af bestandene kan ses i tabellerne og graferne, se link (hentes som regneark i Excel format)
Tabel observa;oner
Af tabellen fremgår bl.a., at der i år er set 1.588 ederfugle øen rundt, dvs. færre end sidste års tal på 2.416
Det mindre antal skyldtes formentlig at langt færre ællinger er ankommet 0l Bornholm. Antallet af ællinger
er faldet med 635 eller ca. 84%. Det er rig0g meget. Vejret er nok en del af årsagen 0l det dras0ske fald, da
vinden i maj, i 24 dage, har været fra hård vind 0l hård kuling. Sygdom kan også være noget af årsagerne 0l
faldet.

Grafer observa;oner
Der er udarbejdet grafer for alle årene, de 9 gange vi har talt, både vist med fak0ske tal og indekstal,
ligesom der er lavet sammenligning med udviklingen på landsplan i forhold 0l DOF’s seneste
Ynglefugleindeks 1975-2019, udgivet af DOF, maj 2020 (2012 er sat 0l 100% og e`erfølgende indekstal er
omregnet i forhold her0l). Her er kun gengivet grafen for antal af bornholmske fugle.

Diskussion
Som det fremgår af kurven for ællinger, kan man se den er mere følsom end som kurven for de adulte, da
udsvingene er større. DeCe kunne indikere at det er vind og vejr samt præda0on der er årsagen 0l faldet i
antal ællinger.
Vejret på tælledagen var blæsende med hård vind fra syd vest, hvilket godt kan have ha` betydning, så
nogle af kuldene har søgt læ i klipperne og vi derfor ikke har set dem. Lokale beboere og fuglekiggere på
Chris0ansø har oplyst at ungerne er klækket over en periode på ca. fem uger med en overvægt midt i maj.
Det kan også ha` sin betydning, på antallet af ællinger, da vi først talte 6. juni, hvor kuldene kan have været
udsat for præda0on af mink og måger der er yderligere er udfordret af mangel på føde fra ﬁskeriet. På
Chris0ansø er man nu begyndt at regulere Gråkrager, da de også er begyndt at tage de små ællinger og
særligt Æg. Det er også observeret at Musvågen har lært at tage ællinger. Det har været fremme at sælerne
måske også kunne ﬁnde på at spise ællinger, men det har ikke kunne dokumenteres.
Tilbage står, at vi ikke ved noget om fødegrundlaget omkring Chris0ansø og om ællingerne har parasiCer
eller sygdom eller om der er andre ukendte faktorer. Naturvejleder på Chris0ansø Hans Ole MaChiesen
udtaler i et interview med TV2 Bornholm 27. maj 2020 at omkring 50 edderfugle har mistet livet, de seneste
par uger, grundet underernæring og specielt hannerne. De udgør også hovedparten af de døde ederfugle
der er fundet omkring Bornholm, da 11 ud af de 12 fugle der er fundet er hanner.
For så vidt ungeproduk0onen på Chris0ansø, har vi desværre ikke Peter Lyngs hos os længere, som vi før ﬁk
tallene fra, da Peter døde i november 2019. Vi må håbe der kan ﬁndes en arvtager e`er ham. Dog er det fra
lokale beboere og fuglekiggere på Chris0ansø oplyst at ungeproduk0onen svarer 0l de sidste år. Det er dog
et for løst et grundlag at foretage beregninger på.
Tak ;l deltagere
Tak 0l alle deltagere for en god indsats igen i år og tak for hur0g indberetning i Doiasen.
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