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Denne gang blev International Wader Study Groups 
konference afholdt på en spøjs lokalitet, nemlig ferie-
byen Trabolgan Holiday Village i Irland. Hvis man skal 
beskrive stedet, bliver det vel en charterdestination i 
regnvejr; en miniferieby med tegneseriefigurer og mi-
nigolf til at underholde børnene og daglig karaoke og 
bingo til hele familien. Midt i dette var vi små 200 va-
defugleentusiaster; fortrinsvis forskere og studerende, 
men også et mindre antal entusiastiske amatører.  Der 
var spændende foredrag i tre dage, og fine ekskursio-
ner. Nedenfor følger nogle af mine personlige favoritter 
fra konferencen. 

Bruno Ens fra SOVON, Nederlandsk Center for Feltor-
nitologi, præsenterede resultater fra et studie, der viste, 
at invasive stillehavsøsters overtager banker fra blåmus-
linger i Vesteuropa. Udover at påvirke fugle, der lever 
direkte af blåmuslinger, påvirker det også andre fugle, 
bl.a. Strandskader, viser deres studier. Strandeskaderne 
bruger helt enkelt blåmuslingebankerne mere end dem, 
der er overtaget af stillehavsøsters. De smådyrarter, der 
lever mellem blåmuslingerne, trives tilsyneladende ikke 
blandt de nye beboere, og man antager, at dette dermed 
formindsker udvalget af Strandskadernes fødeemner. 

Marokkanske Feirouz Touhami fra Mohammedia 
Universitetet i Marokko præsenterede resultater fra 
Merja Zerga, et laguneområde på den marokkanske at-
lanterhavskyst. Her undersøgte de vadefuglenes effekt 
på bestandene af diverse fødedyrgrupper (bl.a. mindre 
muslingearter) ved at afspærre områder for vadefugle-
ne. Men disse arters produktion er så stor i Merja Zerga, 
at det – imponerende nok – kompenserede for vadefug-
lenes indhug i bestandene.

Keith Woodley fra New Zealand præsenterede et in-
teressant arbejde, han havde lavet sammen med new 
zealandske og nordkoreanske kollegaer langs vestky-
sten af Nordkorea. Som tidligere beskrevet i bl.a. i DOFT 
(103: 39-40, 2009), er de meget vigtige rastelokaliteter 

for især østsibiriske vadefugle i Kina og Sydkorea i høj 
grad truede af ’udvikling’ i form af havnebyggeri og 
inddæmning af vadeflader  til industri og rejefarme. 
For Storryle, Almindelig Ryle og Lille Kobbersneppe ud-
gjorde antallet af fugle på lokaliteterne mere end 1 % af 
flyway-bestandene, hvilket er kravet for, at en lokalitet er 
af international betydning ifølge Ramsarkonventionen. 
Tre af områderne viste sig at være af international be-
tydning for Lille Kobbersneppe og Østspove. De kom-
mende tre år er der planer om optællinger langs kysten 
nærmere den kinesiske grænse samt tættere på den 
demilitariserede zone på grænsen til Sydkorea.

Emily Scragg fra britiske BTO fortalte om studier i et 
af verdens største tidevandsområder i mundingen af 
floden Severn, der mod syd deler Wales og England. Her 
planlægges et stort tidevandskraftværk, der potentielt 
skulle kunne levere strøm svarende til samtlige husstan-
des forbrug i Wales (over 1,3 mio. husstande). Området 
huser et reservat og et Ramsarområde og har internatio-
nalt vigtige bestande af vadefugle og andre vandfugle. 
Scragg og hendes kollegaer har her undersøgt, i hvilket 
omfang og hvordan de enkelte arter anvender området, 
så man mere nøjagtigt kan forudsige, hvilke konsekven-
ser et sådant kraftværk vil have for fuglebestandene. Bl.a. 
fandt man, at Rødbens home range var ca. 10 gange stør-
re end hidtil antaget. Storspover rastede på to lokaliteter 
ca. 8 km fra hinanden, og der var kun lille grad af overlap 
i de to gruppers bevægelser. Tidligere havde man anta-
get, at Almindelig Ryle fortrinsvis brugte den ene side 
af flodmundingen, men flokke blev nu ofte observeret 
på den modsatte side af mundingen, som er ca. 20 km 
bred. Arbejdet, som indgår i miljøvurderingen op til en 
eventuel vedtagelse af vandkraftværkets opførelse, har 
dermed klarlagt, hvor forskelligt arterne anvender Se-
vern-mudderfladerne og højvandsrastepladserne.

Paul Smith fra Canadas Miljø- og Klimastyrelse præ-
senterede resultaterne af et studie i arktisk Canada, hvor 
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Lagunen Merja Zerga er et vigtigt raste- og overvintringsområde for vadefugle på den østatlantiske flyway. Foto: Feirouz Touhami.
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vadefuglebestande er påvirket af stigende gåsebestan-
des ødelæggelse af vegetationen. Den Blå Snegås’ be-
stand i det centrale Nordamerika er nu på næsten 22 
millioner, og effekten af deres græsning i yngleområder-
ne på tundraen i det centrale canadiske Arktis forandrer 
områderne i en sådan grad, at det skader vadefuglenes 
ynglesucces. Derudover er rovfuglene i området steget 
i antal nær gåsekolonierne, hvilket yderligere vanskelig-
gør vadefuglenes situation i disse områder.

Tuomo Jaakkonen fra Oulu Universitet i Finland viste 
resultaterne fra undersøgelser af Lille Præstekraves træk 
ved hjælp af lysloggere. Indtil dette studie vidste man 
ikke, hvor de finske Små Præstekraver trak hen. Over 

15 000 individer var blevet ringmærket på traditionel vis 
gennem årene, men man havde stort set ikke fået brug-
bare resultater ud af det. Gennem dette nye studie fandt 
de, at de finske fugle fløj via Sortehavet over Pakistan og 
Nordvestindien til det sydlige Indien, hvor de overvin-
trede inden de returnerede til Finland via Afghanistan, 
Turkmenistan og Usbekistan.

I 2017 afholdes konferencen i Prag, Tjekkiet, 15.-18. 
september, hvor det er oplagt, at danske vadefugle-
entusiaster overvejer at lægge vejen forbi. 

Jannik Hansen
Institut for Bioscience, Aarhus Universitet

Helt nye forskningsresultater viser, at Islandske Ryler 
bliver mindre, efterhånden som temperaturerne stiger 
i deres arktiske yngleområder i Nordsibirien. Men de 
betaler ikke prisen, før de ankommer til det mere sta-
bile klima i deres tropiske vinterkvarterer. Efter at have 
analyseret data fra mere end tre årtier har et samarbejde 
mellem russiske, polske og hollandske forskerne påvist, 
at effekterne af klimaændringer i Arktis kan vise sig på 
et helt andet kontinent flere tusinde kilometer fra den 
arktiske tundra.

De Islandske Ryler, der yngler i højarktisk Sibirien, træk-
ker til overvintringsområderne i Vestafrika eller Sydafrika i 
etaper på ofte 4-5000 km non-stop. Hvert forår tager de 
turen tilbage igen via Vadehavet i Holland, Tyskland og 
Danmark, hvorfra afrejsetidspunktet tilsyneladende er 
genetisk fastlagt, så de ankommer til ynglepladserne og 
lægger æg på et tidspunkt, der passer med, at ungerne 
klækker, når masseforekomsterne af insekter begynder.

Men det var før den globale opvarmning i løbet af de 
sidste få årtier for alvor ændrede livet for fuglene. Må-
linger af morfologiske ændringer blandt 1990 unge Is-
landske Ryler udført af polske forskere gennem 33 år på 
rastepladser i Polen blev sammenstillet med satellitbil-
leder af snedækket på Taimyrhalvøen i Nordsibirien og 
resultaterne af hollandske ornitologers undersøgelser af 
overlevelsen blandt fuglene i Mauretanien i Vestafrika.

I løbet af disse 30 år er snesmeltningen om foråret på 
Tajmyrhalvøen og kulminationen på insektmængderne 
fremrykket næsten to uger. Hvor sneen tidligere for-
svandt før midten af   juli, er den nu væk allerede i slutnin-
gen af   juni. Fuglenes ankomstdato er forblevet uændret, 
mens æglægningstidspunktet kun har ændret sig lidt, 
med det resultat, at ungerne klækker for sent i forhold 
til   insektkulminationen, der er afgørende for ungernes 

vækstmuligheder. Manglen på føde har medført, at un-
gerne vokser mindre, hvilket ikke kompenseres senere i 
livet. I gennemsnit var der tale om en reduktion af krops-
vægten på 18 g eller 15 % og en reduktion af næblæng-
den på omkring 1,5 mm eller ca. 5 % sammenlignet med 
optimale år. Ved første øjekast gav dette ikke problemer 
for fuglene, idet de unge Islandske Ryler stadig er i stand 
til at gennemføre den lange rejse til Afrika. 

Men de virkelige problemer opstod senere. I løbet af 
vinteren i Banc d’Arguin i Mauretanien æder de Island-
ske Ryler muslinger, der sidder nede i sedimentet, og de 
har brug for et ganske langt næb for at nå muslingerne. 
Fugle med lange næb kan variere deres kost mellem 
muslingen Loripes lucinalis, som er almindelig og sid-
der dybt i sandet, og Dosinia isocardia, som er lettere 
tilgængelig, men mere fåtallig. Derimod kan Islandske 
Ryler med kortere næb kun nå Dosinia og må supplere 
kosten med vegetabilske fødeemner såsom ålegræssets 
jordstængler. Sammenlagt betyder det, at overlevelses-
raten for de ryler, der ikke er i stand til at nå Loripes var 
væsentligt lavere end for de langnæbbede individer, der 
ikke var begrænsede i deres fødevalg.

Effekten er så markant, at de fleste kortnæbbede 
ungfugle ikke overlever deres første vinter. Således fik 
det problem, der opstod i de arktiske yngleområder 
først konsekvenser mange måneder senere og på et an-
det kontinent. På tundraen, hvor fuglene lever af leddyr, 
har de kortere næb derimod ingen betydning. 

Hans Meltofte efter forlæg fra  
Lomonosov Moscow State University
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Tidligere snesmeltning i Arktis betyder større dødelighed  
for Islandske Ryler i Afrika


