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PIT

Asasarput atuartartoq
PITU-mi uani normumi mitit sammineqarput - mitit nalinginnaasut sammineqarnerupput, aammali mitit qingallit/siorakitsut sammineqatsiartarlutik. Mitit Kalaallit Nunaata kujataani
kitaanilu ukiukkut takkusimasarneranni sammivagut, mitimmi taamaalinerani tamaaniittartut allaaserineqarajunngeqaat.
Kalaallit Nunaata kujataani kitaanilu
imaq sikuuneq ajortoq Kalaallit
Nunaata kitaata Canadallu kangiata
mitiinut ukiiffiusarpoq pingaarnerpaaq. Mitit ukiiffigisartagaat ukiup
ingerlanerani uumanerannut aamma
pingaaruteqartorujussuuvoq. Mitit
ilaat ukiumut qaammatit qulingiluat
angullugit Kalaallit Nunaata kujataaniittarlutillu kitaaniittarput. Mitit pisarineqartut amerlanersaat aamma

ukiuunerani pisarineqartarput. Misissuinerit malillugit Kalaallit Nunaanni
ukiuunerani miterniarneq qanittoq
tikillugu (timmissanut nalunaarut nutaaq sioqqullugu) nungusaataanngitsutut ingerlanneqarsimanngilaq, immaqalu sumiiffiit ilaanni mitit nalinginnaasut piaqqiortut ikileriangaatsiarsimanerannut pissutaaqataangaatsiarsimassalluni.
Tamanna pissutigalugu Kalaallit Nunaata kujataani kitaanilu misissuinerit
tulleriiaat Pinngortitaleriffiup Danmarkimilu avatangiisinut misissuisoqarfiup (Danmarks Miljøundersøgelser) 1999/2000-imi aallartippaat, sammineqarpullu mitit ukiuunerani atugaat aamma inunnit piniagaanerannut
attuumassuteqartut. Pissutaasut ataqatigiissutillu paasisaqarfigilluarumallu-

git misissuinerit sumiiffimmi ataatsimi
ingerlanneqarput, tassa Nuup eqqaani.
Kalaallit Nunaata kitaani sumiiffinni
allani kiisalu Canadami aamma misissuivugut, annikitsuinnarmilli tamakku
eqqaaneqassapput.
Nuummi nakorsiartarfik, Canadian
Wildlife Service, Den Kgl. Veterinærog Landbohøjskole suleqatigalugit suliaq ingerlanneqarpoq. Misissuinerit
tapiisarfik Miljøstøtte i Arktis aqqutigalugu Miljøstyrelsimit tapersersorneqarput. Inuit Nuummeersut misissuinerni assigiinngitsutigut tapersiuteqarsimasut immikkut qutsavigiumavagut.
Atuarluarina!

Kære læser

Åbentvandsområdet ved Sydvestgrønland er langt det vigtigste overvintringsområde for ederfuglene fra Vestgrønland og det østlige Canada. Opgjort i tid er opholdet i vinterkvarteret
også altdominerende i ederfuglenes
årscyklus. Nogle ederfugle opholder
sig i Sydvestgrønland op mod ni
måneder af året. Langt de fleste ederfugle bliver da også fanget i vinterhalvåret. Undersøgelser tyder på, at netop
den grønlandske vinterfangst indtil for
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nylig (før den nye fuglebekendtgørelse) ikke var bæredygtig og måske har
medvirket kraftigt til, at antallet af
ynglende almindelige ederfugle nogle
steder er faldet markant.
Det var årsagen til, at Naturinstituttet
og Danmarks Miljøundersøgelser i
1999/2000 indledte en række undersøgelser i Sydvestgrønland med fokus
på ederfuglenes vinterøkologi og relationer til den menneskelige udnyttelse.
For at få det størst mulige indblik i
årsager og sammenhænge tager de
fleste undersøgelser udgangspunkt i et
og samme område, nemlig området
omkring Nuuk. Vi har også foretaget
undersøgelser andre steder i Vestgrønland samt i Canada, men de bliver
kun sporadisk omtalt her.

Arbejdet er gennemført i samarbejde
med Lægeklinikken i Nuuk, Canadian
Wildlife Service og Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole. Undersøgelserne er støttet af Miljøstyrelsen
via programmet for Miljøstøtte i Arktis. En særlig tak rettes til de lokale
personer fra Nuuk, som på forskellig
vis har bidraget til undersøgelserne.
God læselyst!

Anders Mosbech, DMU

Dette nummer af PITU handler om
ederfugle - primært om almindelige
ederfugle, men i nogen grad også om
kongeederfugle. Vi sætter fokus på
ederfuglene, mens de er i deres vinterkvarter i Sydvestgrønland, som på
mange punkter er et ubeskrevet kapitel
i ederfuglenes liv.

Mitit Nuummiit ungasiliat
Mitit 3.000 km-it angullugit piaqqivimminniit
ukiiffissaminnut
timmisariaqartarput. Qaammataasanut nassitsissutit iluaqutsiullugit mitit ingerlaartarnerannut
tunngassuteqartut paasissutissat
pissanganartut pissarsiarineqarput.
Pinngortitaleriffimmi Danmarkillu
avatangiisinut misissuisarfiani (Danmarks Miljøundersøgelser) biologit
ukiuni kingulliunerusuni Kalaallit
Nunaanni sumiiffinni assigiinngitsuni
mitit 58-it qaammataasanut nassitsissusersimavaat. Nassitsissutit ikkunneqareermata mitit qaammatini tulliuttuni nikittarnerannik paasissutissatsialassuit pissarsiarineqarsimapput.
Tarsiallaannaq Canadamut
uterlugulu
Biologit miteq 2001-imi martsip aappaani Nuup eqqaani qaammataasanut
nassitsissummik ikkussiffigaat. Nassitsissutip takutippaa timmiaq Nuup
Akiata kujammut kimmut nuuaniiginnartoq, maajillu aallaqqaataata missaani upernaakkut aallartoq, Davis
Strædi ikaariarlugu Hudsonip Kangerliumarngata paavanut apuulluni ”angalatsiarneq” 900 km-isut isorartutigisoq. Sapaatip-akunnerini pinga-

suni nikippiassanani tassaniippoq, taavalu Hudsonip Kangerliumarngani
qinngorpasinnerusumiittumut 300 km
-inik ingerlaqqilluni. Ulluni arlalinni
Markham Bayimiippoq, tamatumalu
kingorna kangerliumarngup qinnguanut kilometerit kingulliit mitit
ataatsimoortut ornillugit. Tassaniippoq qaammatit pingasut missaanni,
nassitsissutillu septembarip 26-ani
kingullermik sumiinnera nalunaarmagu, tamanna sioqqullugu qularnanngitsumik piaqqereerlunilu isareersimassaaq.
Septembarip 28-ani sumiissuseq tulleq Kalaallit Nunaanniit nassitsissutip
nalunaarutigaa. Miteq sineriak sinerlugu 1.200 km-it sinnerlugit timmisimasinnaavoq, imaluunniit Iqaluit
eqqaanni qaqqat qulaallugit timmisimassaguni, sivisunerpaamik nalunaaquttap-akunneri 60-it atorlugit 1.000
km-it timmisimassallugit. Timmissap
Kalaallit Nunaata sineriaa, upernaajummat qimatani ukiiffiusartoq Akiata
eqqaa, 50 km-inik ungasitsigalugu,
kujasinnerusoq apuuffigaa. Ullut marlussuit qaangiutiinnartut Kitsissuneereerpoq, ukiiffitoqqamit 15 km-it
ungasitsigisumi, tassaniipporlu kingullermik novembarip 20-ani paasisaqarfigeqqinnerata tungaanut.

Qaammataasanut nassitsissutit iluaqutsiullugit Nuup eqqaaneersunik miternik malinnaanerup takutippaa Ellesmere Islandimut, Baffin Islandip
kujasissuanut imaluunniit Hudsonip
Kangerliumarngata qinngorpasissuanut mitit upernaakkut ingerlaarnerminni 2.000 km-it sinnerlugit nikissinnaasartut.
Ungasiliarneq nukippassuarnik
pisariaqartitsivoq
1.200 km-it taama sivikitsigisumik
timmisinnaajumallugit nukissaqarluartariaqarpoq. Mitip taama timminiarnerminut nukissaq 200 gram orsuminit atortariaqartarpaa. Timmissap
angissusaa eqqarsaatigigaanni tamanna annertungaatsiarpoq, timaata oqimaassusaata 10 %-ia sinnerlugu. Mitit
ukiakkut ungasiliarnerminni orsortik
tamangajaat pilliutigigaluarunikku
ajunngilaq, upernaakkulli piaqqiffissanut ingerlaareernerup kingorna arnavissat manniliortariaqarput apuussimalaaginnarlutillu ivasussaallutik. Arnavissat ulluni 24-ni nerisaqanngivillutik immannguaannarlu imigaqartarlutik ivasarput, tamannalu nukinnik
atuinartarpoq - timmissat ilaat ivanermik nalaani oqimaassusermik pingajorarterutaanik sanigortarput!
(Qupp.tull. nangissaaq/fortsættes på næste side)

Mitit Kalaallit Nunaanni Canadamilu angallavigisartagaannik
paasissutissat qaammataasatigoortut pingaarutilinnik paasissutissiipput. Nunap assingani uani takuneqarsinnaavoq mitip ataatsip
2001-imi martsip 2-niit novemberip 20-anut angallavigisimasai.

Baffin

Satellitsporing har givet vigtige oplysninger om ederfuglenes færden
i Grønland og Canada. Kortet her viser bevægelserne for én alm.
ederfugl i perioden fra 2. marts til 20. november (2001).

25.-30. maj
Markham Bay
1. juni
Cap Wolstenholme

28. august

Nuuk
2.-20. maj

2. maj

27. april

Labrador
600 km.
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Ingerlaarnerup nassitsissutikkut malinnaaffiginerata takutippaa mitit ivalinnginnerminni puallarsertartut –
ingerlaarnermik nalaani imaluunniit
piaqqivissaminnut apuutereeraangamik. Taamaattumik mitit ingerlaarnermik nalaani neriniarfikkuminartunik
puallaataasinnaasunillu aqqusaagaqarluartarnissaat pingaaruteqarpoq.

Anders Mosbech, DMU

Mitit ilaat suli
ungasinnerusumukartarput!
Canadian Wildlife Servicemi biologit
suleqatigalugit Hudsonip Kanger-

liumarngata avannaatungaaniittumi
Southampton Islandimeersut mitit
24-t qaammataasanut nassitsissutit
iluaqutsiullugit aamma malinnaaffigineqarput. Taakkua ilaat 18-it kangimut Kalaallit Nunaannut 1.900 km-it
ingerlaarput, ukiiffiginerullugulu Kujataa. Sinneri mitit arfinillit kujammut
Canadap kangimut sineriaa atuarlugu
ingerlaarput, ilaasali katillugit 3.000
km-it ingerlaarpaat St. Lawrencep
akua tikillugu, tassanilu nikippiarnatik
ukeeriarlutik
piaqqisarfimminnut
uterlutik.

Ingerlaarfiunerusut
Mitit Kalaallit Nunaata kitaani Canadallu issittortaata kangisissuani piaqqiortartut assigiinngitsunik pingasunik ingerlaartarfeqarput marlunnillu ukiiffinnaaqartarlutik: Kalaallit Nunaata kujataa kitaalu Canadallu kujataata kangisissuaniittoq (Labradorip kujasissua, Newfoundlandi
aamma St. Lawrencep akua). Mitit ukiakkut
kujammut ingerlaartarput Kalaallit Nunaata
Canadalluunniit sineriai atuarlugit imaluunniit
Canadamiit kangimut Kalaallit Nunaannut
ingerlaartarlutik.Taamaalillutik timmissat
Kalaallit Nunaanni piaqqisartut Canadamilu
piaqqisartut Kalaallit Nunaata kujataani kitaanilu ukiiffiusartumi naapittarput, Canadamilu
piaqqisartut Kalaallit Nunaata kujataani kitaanilu ukiisimasut Canadami ukiisimasut piaqqisarfinni naapittarlugit.

Overordnede trækruter
Ederfugle, der yngler i Vestgrønland og i den østlige
del af arktisk Canada, har tre forskellige trækmønstre og to hovedovervintringsområder:
Sydvestgrønland og et område i det sydøstlige
Canada (sydlige Labrador, Newfoundland og St.
Lawrence estuariet). Om efteråret trækker ederfugle enten sydpå langs kysten på hhv. den grønlandske eller canadiske kyst eller de trækker mod
øst fra Canada til Grønland. På den måde mødes
grønlandske ynglefugle med canadiske ynglefugle i
vinterkvarteret i Sydvestgrønland, og de canadiske ynglefugle, der har overvintret i Sydvestgrønland, mødes i ynglekolonierne med fugle, der
har overvintret i Canada.
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Anders Mosbech, DMU

Ederfugle fra Nuuk på langfart

Ederfugle flyver op mod 3.000 km
for at komme fra deres yngleområder til deres vinteropholdsområder. Sporing af ederfugle med
satellitsendere har afsløret spændende og værdifulde detaljer om
fuglenes færden.
De senere år har biologer fra Naturinstituttet og Danmarks Miljøundersøgelser i alt udstyret 58 ederfugle
med en satellitsender forskellige steder
i Grønland. De følgende måneder har
senderne leveret ganske imponerende
oplysninger om ederfuglenes bevægelser.
Canada tur retur på ganske
kort tid
Den 2. marts 2001 indopererede biologerne en satellitsender i en ederfugl
ved Nuuk. Senderen viste, at fuglen
holdt til i et ganske lille område ved
sydvestspidsen af Akia/Nordlandet
indtil den omkring 1. maj startede forårstrækket med at krydse David
Strædet og flyve ind i mundingen af
Hudson Strædet - en ”smuttur” på
900 km. Her holdt fuglen til i et lille
område i ca. 3 uger før den tog et lidt
mindre ryk på 300 km til Markham
Bay bugten længere inde i Hudson
Strædet. Den lå nogle dage i munding-

en af Marham Bay, før den rykkede de
sidste km ind i bunden af bugten, hvor
der er en ederfuglekoloni. Her blev
den ca. 3 måneder, og den nåede sikkert både at yngle og skifte flyvefjer,
før senderen sendte sidste position
herfra den 26. september.
Senderen sendte næste position fra
Grønland den 28. september. Da
havde ederfuglen tilbagelagt mere end
1.200 km langs kysten, eller 1.000 km
hvis den er fløjet over fjeldene ved
Iqaluit, på højst 60 timer. Fuglen nåede Grønlands kyst ca. 50 km syd for
vinterområdet ved Nordlandet som
den forlod om foråret. Allerede nogle
dage efter lå den ved Kook øerne ca.
15 km fra det gamle vinterområde, og
her blev den, til vi hørte fra den sidste
gang den 20. november.
Satellitsporingen af ederfugle fra
Nuuk viser, at ederfuglene kan trække
over 2.000 km på deres forårstræk til
Ellesmere Island, til det sydlige Baffin
Island eller langt ind i Hudson
Strædet.
Langfart kræver meget energi
Det kræver meget energi at kunne
klare en flyvetur på 1.200 km på ganske kort tid. Energien til flyveturen får
ederfuglen ved at forbrænde mere end
200 g fedt fra sine fedtdepoter. Det er
ganske meget fuglens størrelse taget i
betragtning - mere end 10% af kropsvægten. Om efteråret gør det ikke noget, at ederfuglene bruger næsten hele

deres fedtdepot på trækket, men efter
forårstrækket til ynglekolonierne skal
hunnerne kunne lægge æg og gennemføre rugningen med det samme, de når
frem. Hunnerne ruger i 24 dage, hvor
de slet ikke spiser og kun drikker lidt
vand, og det tærer ekstra meget på ressourcerne - i rugeperioden taber nogle
fugle over 1/3 af kropsvægten!
Satellitsporingen viser, at ederfuglene
fylder fedtdepoterne op før de begynder at ruge - enten undervejs eller når
de er nået frem til ynglepladserne. Det
er derfor meget vigtigt, at ederfuglens
trækrute passerer områder med masser af føde, som er nemt at komme til,
så de hurtigt kan få fyldt deres fedtdepoter.
Nogle ederfugle trækker endnu
længere!
Biologerne har i samarbejde med kolleger fra Canadian Wildlife Service
også fulgt 24 ederfugle med satellitsendere fra en koloni ved Southampton Island i den nordlige del af
Hudson Bugten. Om efteråret trak 18
af dem ca. 1.900 km østpå til Grønland, hvor de især overvintrede i
Sydgrønland. De sidste 6 ederfugle
trak mod syd langs Canadas østkyst og
nogle af dem tilbagelagde i alt 3.000
km, inden de nåede helt ned til St.
Lawrence estuariet, hvor de overvintrede i et lille område, før de trak tilbage til yngleområdet.
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Mitit qaammataasanit sumiissusersineqartarput
NOAA qaammataasat 850 km-inik
qutsitsigisumi ingerlaartuupput, nunarsuarlu minutsit 102-t ingerlanerinnaanni kaajallattarlugu. Biologit Pinngortitaleriffimmeersut Danmarkimilu avatangiisinik misissuisoqarfimmeersut (Danmarks Miljøundersøgelser), qaammataasanut nassitsissutit
mitinut ikkussat iluaqutigalugit mitit
ingerlaarnerannik sunerannillu paasissutissanik pissarsinissamut NOAA
qaammataasat atortarpaat.
Qaammataasaq nassitsissummit mitermeersumit maligaasanik tigooraasarpoq, qaammataasamiillu mitip
sumiissusianik kilometerialunnguanik
uniuussinnaasumik naatsorsuusiornissamut atugassanik paasissutissanik
pissarsisoqartarpoq. Pisariaqarporli
qaammataasap minutsit quliinnaat
ingerlaneranni qulaassinermini nassitsivimmit mitermeersumit maligaasanik pingasoriarluni nassitsivigine-

qarsinnaanissaa. Minutsit qulit taakku
qaangiuppata nassitsissut qaammataasamut attaveqarsinnaajunnaassaaq.
Mitit timaasa kissassusaat qaammataasanit
nassitsissutinit
aamma
“malugineqartarpoq”, taamaalillunilu
mitit uumanerat paasineqartarluni.
Kiisalu
biologit
periaatsimik
ineriartortitseqataasimapput, taamaalillutik mitit allortarnerminni pissusaat
pillugit qaammataasanut nassitsissutinit paasissutissanik pissarsisinnaanngorsimallutik.
Qaammataasanut nassitsissutit miternut biologinit ikkunneqartartut 35-55
g-nik oqimaassuseqarput. Tamanna
timmissap oqimaassusaata 3 %-ianit
annikinneruvoq, biologillu naatsorsuutigaat taanna timmissamut sunniuteqangaartarsimanavianngitsoq. Timmissammi qaammataasanut nassitsissummik pilersorneqarnermik kingorna ukiut marluk qaangiunnerini pis-

susissamisoortumik ivasut biologinit
naammattoorneqartarput,
soorlu
aamma piniartunit aallaaneqarsimasut
timmissat nassitsissutitallit misissorneqartartut. Timmissat nassitsissutinit
akornusersugaasarsimasinnaanerinik
takussutissaqanngilaq.
Qaammataasanik allatut ittunik peqarpoq - soorlu GPS qaammataasap nalinginnaasup 20.200 km-inik qutsitsigisumiittup nunarsuarmi sumiissutsit
naatsorsortarpai. Biologit qaammataasanut nassitsissut GPS-ertalik atortuugaluarunikku mitit sumiiffii pillugit
paasissutissat eqqornerusut pissarsiarisinnaagaluarpaat. Qaammataasanulli
nassitsissut taamaattoq sivikinnerusumik atorneqarsinnaavoq, GPS-immi
orsussani atulertornerusarmagit.

Ingerlaarfii

NOAA
qaammataasaq

Qaammataasanut nassitsissut

Maligaasanik “tigooraavik”
Paasissutissanik suliareqqiiffik
Rasmus Danø
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Ederfugle spores af satellitter
NOAA Satellitter bevæger sig i 850
km højde og er bare 102 minutter om
deres tur rundt om Jorden. Biologer
fra Naturinstituttet og Danmarks
Miljøundersøgelser benytter NOAA
Satellitterne til at videresende oplysninger om ederfugles gøren og laden
fra satellitsendere, der er indopereret i
ederfuglene.
Satellitten modtager signaler, der kan
bruges til at beregne ederfuglens opholdssted med få km usikkerhed. Det
kræver dog, at satellitten modtager
mere end tre signaler fra ederfuglen i
løbet af de kun ti minutter, det tager
satellitten at bevæge sig hen over himlen. Efter de ti minutter kan senderen
ikke længere få kontakt med satellitten. Biologerne får også besked om
ederfuglenes kropstemperatur fra satellitsenderne, så de kan se om fuglene

er levende. Endelig har biologerne
været med til at udvikle et system, så
de også kan få oplysninger om ederfuglenes dykkeadfærd fra satellitsenderne.
De satellitsendere, biologerne indopererer i ederfuglene, vejer 35-55 g. Det
er mindre end 3% af fuglens vægt, og
biologerne forventer ikke, den påvirker
fuglene i nævneværdig grad. Biologerne har da også set fugle, der har
ligget og ruget helt normalt to år efter
de blev udstyret med satellitsender,
ligesom de har undersøgt fugle med
sendere, der var blevet skudt af jægere.
Der var ikke nogen tegn på, at fuglene
er blevet generet af senderne.

beregne sin position på jorden.
Biologerne ville modtage mere præcise
oplysninger om ederfuglenes opholdssteder, hvis de benyttede en satellitsender med GPS. En sådan satellitsender ville til gengæld have en væsentlig
kortere levetid, da en GPS bruger batterierne hurtigere.

Der findes andre typer af satellitter bl.a. benytter en almindelig GPS,
satellitter i 20.200 km højde til at

Qaammataasanut nassitsissut miternut ikkunneqartartoq 35-55 graminik oqimaassuseqarpoq.
Satellitsenderen, der indopereres i ederfuglene,
vejer kun 35-55 gram.
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Mitit ukiukkut assigiinngitsunik periaaseqartarnerat
Qaqummi, Kangerup eqqaani Kitsissullu eqqaanni. Tamaani piniartoqarlunilu aalisartoqangaatsiartarpoq,
taamaattumillu biologit ilimagisimavaat timmissat eqqissinarnerusunut
ungavartingaatsiarlutik nerisassarsiortarsimanissaat. Taamaattoqanngilarli.
Mitit piffissap annerpaartaani nikingaarnatik uninngaartarput, qaqutiguinnarlu nikittarlutik. Piffissap affaani 5 km2-it missaanniittoq uninngaarfinnaaraat. Tamanna Nuup illoqarfiata
isorartoqatigaa. Mitit marluinnaat ukiuunerani sinerissamiittarlutillu Nuup
Kangerluanut pulasarput. Martsip
qaammataani kangerlummukarput,
ukiuuneratalu sinnerani tassaniillutik.
Timmissat Nuup Kangerluani pisarineqarlutik nalunaaqutserneqartut arlaannaalluunniit ukiuunerani sinerissamukanngilaq.

Mitit ukiukkut Nuup eqqaaniittartut
32-t qaammataasanut nassitsissutit
iluaqutsiullugit Pinngortitaleriffimmeersunit Danmarkimilu avatangiisinik misissuisoqarfimmeersunit (Danmarks Miljøundersøgelser) biologinit
malittarineqarput. Malittarinninnerup
paasinarsisippaa mitit ukiuunerani najugannaaqartartuusut, allaat sumiiffinni akornusersorneqarfiugaluaqisuni.
Timmissat najukkaminni pissutsinut
tulluarsarsimasarput, taamaattumillu
sumiiffimmiit sumiiffimmut pissusaat
assigiinngissuseqartarlutik.
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Flemming Ravn Merkel, GN

Flemming Ravn Merkel, GN

Ederfuglene i Godthåbsfjorden tilbringer dagen
ude midt i fjorden. Når mørket falder på søger de
ind mod land for at spise. På billedet er ca. 6.000
fugle.

Taama assigiinngeqisumik ileqqoqarnerannut nattoralik pissutaagunarpoq.
Nattorallip mitit nerisarilluartuuai,
nunamulli ungasissuminngaanniit mitit saassutissallugit nattoralimmut
navianarsinnaavoq. Imaanut isikkaluaruni qangattaqqissinnaajunnaarnini
pissutigalugu uumaniaannarnissaminut navianartorsiulissaaq. Nunamulli
qanikkuni navialisinnaanera annikinnerussaaq, anguarlunimi nunamut
qaqisinnaavoq. Kangerlunni qinngortuuni mitit nunamut qanittuni ikkattussarsiorlutik nerisassarsiortariaqartarput. Tamaani ulluunerani nattoralimmut pisariuminartuupput, taamaattumillu mitit unnuarsiorlutik neriniartariaqartarlutik. Sinerissami nunamut ungasissunik ikkattunik miternut neriniarfissaqarluarpoq, taamaat-

Nattorallip kangerluup timmiai
unnuarsiortittarpai
Sinerissap timmiaasa ullup qaamanerani nerisassarsiortarnerat nalinginnaasuuvoq, tarrajussilerneranilu unnuiffissaminnut illuartarlutik (1-3

Eqqissiviilliortinneqangaartaraluarlutik najugannaaqartarput
Mitit amerlanerit Nuup eqqannguani
nassitsissummik ikkussiffigineqarput -

Mitit Nuup Kangerluaniittut kangerluup ikerata
qeqqinnaani ullisarput.Taarsigaangat neriniarlutik nunamut qanillisarput. Assimiipput timmissat
6.000-it missaanniittut.

km). Eqqissiviilliornartoqarpallaaraangat qaqutigut unnuakkut neriniarsinnaasarput. Kangerluup timmiai uissuumminaqisumik allaanerujussuarmik ileqqoqarput. Ulluunerani eqqissisimaartarput, unnuaannakkullu nerisarlutik.

Mitit ukiukkut neriniartarnerannut nattoralik
sunniuteqannguatsiaqaaq.

Flemming Ravn Merkel, GN

Mitit uninngaarfinnaaqartartuupput, uumaffimminnullu tulluarsartartuullutik.
Taamaammat
Nuup eqqaaniittut ”sinerissap
mitii” aamma ”kangerluup mitii”
ullup unnuallu ingerlanerani piffissat neriniartarfigisartagaat assigiinngeqaat.

Mitit pissusaat toqqorluni misissorneqarpoq.
Ederfuglenes adfærd studeres fra skjul.

Om vinteren spiller havørnen tilsyneladende en
vigtig rolle for ederfuglenes fødesøgning.

tumik mitit nattoralinnit akornusersorneqaratik ulluunerani tamaani neriniarsinnaapput.

Flemming Ravn Merkel, GN

Aaqqiissut pitsaanerpaaq
Mitit sinerissami kangerlunniluunniit ukiisarnerat ajunngequteqarlunilu
ajoqutissartaqarpoq. Sinerissap timmiai piniagaanermit allatullu inunnit akornusersugaasarput, taamaattorli pisariaqartikkunikku ullukkut
unnuakkullu neriniarsinnaallutik. Mitit Nuup Kangerluaniittut inunnit
annikitsuinnarmik akornusersorneqartarput, unnuaannakkulli neriniarsinnaasarnertik ajornartorsiutigalugu.
Ajornartorsiut tamanna upernaap
tungaanut unnuap naaliartornera ilutigalugu annertusiartuinnassaaq. Pissutsit sumiiffinni ataasiakkaani atuuttut assigiinngeqimmata, aalajangersimasumik uninngaarfeqarneq miternut imminut akilersinnaavoq. Taamaaliorlutik sumiiffitsik ilikkarsinnaavaat, taamaalillutillu uumaannarnissaminnut periarfissagissaarnerussallutik.

Timmissanut nalunaarut qanittukkut
allanngortinneqarpoq, Kalaallit Nunaannilu upernaakkut miterniarneq
sumiiffinni amerlanerpaani inerteqqutaalerpoq. Tamatuma kingunerisaanik
imaarataannaavoq Nuup eqqaata sineriaa miternut ukiiffigissallugu ornigineqarlualersoq.

Mitit assigiinngitsunik
mamassuseqarput
Nuummi piniartut oqaatigikkajuttarpaat mitit sinerissami pisamik mamassusaat kangerlummi pisamik mamassusaannit allaanerusut. Tamanna
eqqorsimassappat allaasinnaanngilaq
timmissat najortagannaaqarsimassasut – kangerluit timmiaat kangerlummi sinerissallu timmiaat sinerissap
qeqertarpaasa eqqaanni. Tamannalumi qaammataasanut nassitsissutit iluaqutsiullugit paasineqarpoq. Timmissat ungoorlugit tigusat qaammataasanullu nassitsissusikkat amerlanersaat ungoorneqarfitik aalajaaffigaat,
sinerissamiinngikkunik kangerlummiillutik. Timmissat ikittuinnaat sinerissamiit kangerluit qinngorpasissuinut nikittarput, tamakkuli sinerissamut uteqqinneq ajorput.
Timmissat assigiinngitsunik mamassuseqarnerat kangerlummi timmissat
sinerissami timmissanit utoqqaanerusarnerannik
pissuteqarsinnaavoq,
ilaatigullu allanik nerisaqarnerannik
pissuteqarsinnaalluni.
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Ederfugle med forskellig vinterstrategi
Ederfugle er overordentligt stedfaste og tilpasser deres levevis
nøje efter det område, de har valgt
at leve i. Det betyder bl.a. at
”kystederfugle” og ”fjordederfugle” ved Nuuk søger føde på vidt
forskellige tidspunkter af døgnet.
Biologer fra Grønlands Naturinstitut
og Danmarks Miljøundersøgelser har
fulgt 32 ederfugle ved Nuuk om vinteren ved hjælp af satellitsendere. Det
viste sig, at ederfuglene var meget
stedfaste i vinterperioden, selv i områder med mange forstyrrelser. Fuglene
har tilpasset sig de lokale forhold, og
deres adfærd er derfor forskellig fra
sted til sted.
Ederfugle stedfaste trods mange
forstyrrelser
De fleste ederfugle fik indopereret
senderen tæt på Nuuk - i Nipisat
Sund, ved Kangeq og ved Kookøerne.
Her er en hel del jagt og fiskeri, og biologerne forventede derfor, at fuglene
ville bevæge sig langt omkring til mere

Nuup eqqaani mitit pisarineqartut 90 %-iisa missaanniittut illoqarfimmiit 20 km-it iluanni pisarineqartarput.
Ca. 90% af alle de ederfugle, som skydes ved
Nuuk, nedlægges indenfor en radius af 20 km fra
byen.
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rolige områder for bl.a. at søge føde.
Det var imidlertid ikke tilfældet.
Ederfuglene opholdt sig inden for et
meget begrænset område det meste af
tiden og flyttede kun sjældent rundt.
Halvdelen af tiden opholdt de sig i et
kerneområde på ca. 5 km2. Det svarer
til et område på størrelse med Nuuk
by. Kun to af ederfuglene opholdt sig
både ved kysten og længere inde i
Godthåbsfjorden i løbet af vinteren.
De fløj ind i fjorden i marts måned og
blev dér resten af vinteren. Ingen af de
fugle, som blev fanget og mærket i
Godthåbsfjorden, besøgte kystområdet i løbet af vinteren.
Havørnen tvinger fjordfuglene på
natarbejde
Kystfuglene søgte normalt efter føde i
døgnets lyse timer, og i skumringen
svømmede de så lidt afsides (1-3 km)
for at finde ly for natten. En sjælden
gang, når der var særligt mange forstyrrelser, kunne de også finde på at
spise om natten. Højst overraskende
viste det sig, at fjordfuglene havde et

meget anderledes aktivitetsmønster.
De hvilede om dagen og spiste kun om
natten.
Havørnen er sandsynligvis årsagen til
denne markante forskel. Ederfugle er
et vigtigt fødeemne for havørnen, men
det er risikabelt for havørnen at angribe ederfugle langt fra land. Den risikerer sit eget liv, hvis den falder i vandet,
fordi den har svært ved at lette igen.
Risikoen er ikke nær så stor, hvis uheldet er ude tæt på land, for så kan den
padle i land. I de dybe fjorde er ederfuglene nødt til at søge tæt ind under
land for at finde lavvandede områder
med føde. Her er de et let bytte for
havørnen om dagen, og de må derfor
ty til natarbejde. I kystområderne er
der forholdsvis store områder med lavt
vand, hvor ederfuglene kan søge føde i
sikker afstand fra land, så her kan de
godt søge føde om dagen i nogenlunde
fred for havørnen.
Det bedste kompromis
Der er altså fordele og ulemper for

At fuglene smager forskelligt kan skyldes det
faktum, at fjordfuglene generelt er ældre
end kystfuglene, og at de i nogen
grad har forskelligt fødevalg.

Flemming Ravn Merkel, GN

Anders Mosbech, DMU

For nyligt blev Fuglebekendtgørelsen
ændret, og det er nu forbudt at skyde
ederfugle om foråret de fleste steder i
Grønland. I Nuuk kan det betyde, at
kystområdet går hen og bliver et langt
mere attraktivt overvintringssted for
ederfuglene.

Ederfugle smager forskelligt
Lokale fangere ved Nuuk udtaler ofte, at
de ederfugle, de fanger ved kysten, smager
anderledes end dem, de fanger længere inde i fjorden. Hvis det er sandt, kan det næsten kun betyde, at
fuglene næsten altid opholder sig i det samme område fjordfuglene inde i fjorden og kystfuglene i skærgården
langs kysten. Og det er netop hvad satellitsporing har vist.
Langt de fleste fugle blev i det område, hvor de blev indfanget og fik indopereret satellitsenderen, enten ved kysten eller
i fjorden. Nogle få fugle bevægede sig fra kystområdet til de
indre fjordområder, men de vendte imidlertid ikke tilbage til kysten igen.

Anders Mosbech, DMU

ederfuglene, uanset om de overvintrer
ved kysten eller i fjorden. Kystfuglene
er udsat for jagt og andre menneskelige forstyrrelser, men kan til gengæld
søge føde både dag og nat, hvis de har
brug for det. Ederfuglene i Godthåbsfjorden er kun udsat for få menneskelige forstyrrelser, men har til
gengæld det problem, at de kun kan
spise om natten - et problem, som bliver stadigt større efterhånden som
nætterne bliver kortere og kortere hen
mod foråret. Fordi de lokale forhold er
så forskellige kan det ofte betale sig for
ederfuglene at være stedfaste. På den
måde kan de lære stedet at kende, og
dermed stiger deres chance for at
overleve.
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Anders Mosbech, DMU

Pisarisuugaqartarneq miteqassutsimut
iluarpallaanngilaq
Qassutinik nipisanniutinik miternik pisaqartoortarneq ilimagisaraluamit ajornartorsiutaanerusoq paasinarsisimavoq. Nuup eqqaani misissuinerit takutippaat
pisarisoorneqarnerusartut miteqassutsimullu pingaaruteqaqisut
tassaasut mitit piaqqisinnaalereersut.
Pisarisoorneqartartut
amerlanerpaat mitiupput nalinginnaasut.
Mitit kalaalimineerniarfimmi martsimi apriilimilu tuniniarneqartartut
affaat sinnilaarlugit tassaapput nipisanut qassutinut napitillutik ipisimasut. Pisarisuukkat sisamaagaangata
pingasut tassaasarput timmissat utoqqaanerit piaqqisinnaasut. Mitit pisarisoorneqartartut paasisaqarfigiumanerullugit Pinngortitaleriffimmeersut
biologit 2000-mi 2001-milu Nuummi
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misissuineranni tamanna paasinarsivoq. Nipisanniarnermi mitinik pisarisuugaqartarneq Qaqummi kiisalu
Nuup kangerluata qinngorpasissortaani ajornartorsiutaanerpaavoq. Pinngortitaleriffimmiit
misissuinernit
ataatsimut naliliinermi paasineqarpoq
tamaani nipisanniarnerup nalaani
ikinnerpaamik mitit 1.600-2.000-llu
missaanniittut pisarisoorneqartarsimassasut. Kalaallit Nunaata sineriaata
sinnerani misissuinernik assingusunik ingerlatsisoqarnikuunngillaq, taamaakkaluartoq kujataani kitaanilu
nipisanniarfiungaatsiartarfiusuni pisarisuugaqartarnermik ajornartorsiuteqarnerup atuunnissaa ilimanarpoq.
Mitit iluatinnarseruttortut
pisarisoorneqartarput
Nuup eqqaani miternik pisarisuuisarnermi eqqugaanerusut ajoraluartumik

tassaasarput timmissat piaqqinissaminnut piukkunnarseruttortut. Tassunga peqqutaavoq mitit piaqqisinnaalereersut kangerlunniinniarnerusarnerat. Mitit piaqqisinnaalereersut
ukiup piniarfiusup 2000/2001-ip
ingerlanerani
pisarineqarsimasut
Nuup kalaalimineerniarfiani tuniniarneqartut akornanni 73 %-ii tassaapput
nipisanut qassutinut napitillutik ipisimasut, sinnerilu piniagaallutik pisarineqarsimasuupput.
Miternik piaqqisinnaalereersunik pisarisuugaqartarneq miteqassutsimut
aarlerinartorsiortitsinerpaajuvoq, tassami taakkorpiaat miteqqat inerillutik
timmisinnaalertarnerinik qulakkeerinnittuusarmata. Mitimmi inuusunnerit
ilaat misilittagakinnerusuusut piaqqisinnaaffitsik angutinnagu toqusussaassapput. Tamatumunnga pissutaap-
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2000/2001-imi piffissap piniarfiusup nalaani Nuup eqqaani piniariarluni angalanerit. Ammalortuliat angissusaasa piniariarluni angalanerit amerlassusaat
takutippaat - tassa imaappoq qanoq akulikitsigisumik sumiiffiit nipisanniarfigineqartarnersut. Qalipaatip qaqortup takutippaa sumiiffinni qanoq akulikitsigisumik piniartoqartarnersoq, qalipaatillu aappaluttup takutippaa sumiiffinni pineqartuni nipisanniarnerup nalaani qanoq akulikitsigisumik miternik pisaqartoortoqartarnersoq.
Fangstture ved Nuuk gennem jagtsæsonen 2000/2001. Cirklernes størrelse viser antallet af fangstture - dvs. hvor hyppigt et område bliver benyttet til fangst
og fiskeri efter stenbider. Den hvide farve viser, hvor ofte der foregår fangst i området, mens den røde farve viser, hvor ofte der har været bifangst af ederfugle
under fiskeri efter stenbider i det pågældende område.

put uumasoqatinit nerisarineqarneq,
nappaatit il.il. Taamaattumik timmissat inuusunnerit pisarissallugit miteqassutsimut ajoqutaannginnerussaaq.
Mitit qingallit/siorakitsut aarlerinartorsiortinneqannginnerupput
Miteq qingalik mitermit nalinginnaasumit pisarisoorneqarpallaarneq ajorpoq. Tamatumunnga pissutaavoq miteq qingalik nipisanut aalisarfinniinnginnerusarmat. Soorlu Nuup Kangerluata qinngorpasissuani miteqanngilaq qingalinnik. Miteq qingalik
mitermit nalinginnaasumit avasinnerusumiittarpoq. Soorlu Fyllas Bankemi qingalinnik miterpassuaqarpoq,
tamaanilu inunnit akornusersorneqanngillat. Nuummi timmissat ipisimasut 10 %-iinnaat tassaapput mitit
qingallit.

Eqqissisimatitsinermik
aalajangersakkat
pinngitsoortinneqarsinnaappat?
Piniarnermut malittarisassat 2004-mi
allanngorput. Kalaallit Nunaata kujataani kitaanilu qaammatini martsimi,
apriilimi maajimilu mitit piniarneqaqqusaajunnaarput. Qaammatini taakkunani pisaqarujussuartarneq allannguinermut pissutaatinneqarpoq, tamatumalu timmissat piaqqiornissamut
piukkunnarseruttornerit eqqornerusarmagit. Nuummi nipisanniarnerup
nalaani miternik pisarisuugaqartarneq
Kalaallit Nunaata kujataani kitaanilu
sumiiffinni allanisulli taama annertutigisimassappat, taava mitit amerlassusaannut eqqissisimatitsinissamut aalajangersakkat nutaat kissaataasutut pitsaasumik sunniuteqarsinnaasorinanngillat. Ingammik pisarisuuisarneq

timmissanik piaqqiornissamut piukkunnarseruttortunik eqquissappat,
soorlu Nuummi taamatut pisoqartoq.
Mitit nipitsallu sumiiffiit assigiit najortarpaat, taamaattumillu upernaap
qaammataani miternik pisaqartoortarneq pinngitsoortikkuminaassalluni.
Iluaqutaassagaluaqaarli apriilimi nipisanniarneq maajip qaammataanut
kinguartinneqarsinnaasuuppat, mitimmi amerlanerit taamaalinerani kangerluit ilaatigullu aamma sineriak
qimareertarmatigit.Tamatuma saniatigut qassutit unnuaanerani ningisimatinnagit misilinneqarsinnaavoq, unnuakkummi mitit amerlanerit pisarisoorneqartarmata.
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Bifangst uheldig for ederfuglebestanden

Bifangst af ederfugle i stenbidergarn er et større problem end først
antaget. En undersøgelse fra Nuuk
viser nemlig, at bifangsten primært rammer de yngledygtige
ederfugle, som er en særlig vigtig
del af bestanden. Bifangsten rammer mest almindelige ederfugle.

Bifangsten rammer de ”forkerte”
fugle
Bifangsten af ederfugle ved Nuuk går
særligt hårdt ud over de yngledygtige
fugle. Årsagen er at den største
bifangst sker i fjordene, hvor primært

ældre, yngledygtige ederfugle opholder sig. Blandt alle de yngledygtige
fugle optalt på brættet i Nuuk i løbet
af jagtsæsonen 2000/2001 var 73% af
fuglene druknet i stenbidergarn.
Resten var nedlagt ved jagt.
Det er mest skadeligt for bestanden at
fange de ældre, yngledygtige fugle,
som skal sikre, at tilstrækkeligt mange
unger kommer på vingerne fremover.
Mange unge, mere uerfarne fugle vil
alligevel dø inden de når den yngledygtige alder. Det skyldes jagt og
naturlige årsager som prædation, sygdomme m.m. Derfor er det mindre
skadeligt at ”høste” de unge fugle.

Flemming Ravn Merkel, GN

Lidt over halvdelen af de ederfugle, der
sælges på brættet i marts og april er
druknet i stenbidergarn. Tre ud af fire
druknede ederfugle er ældre, yngledygtige fugle. Det viser undersøgelser af
bifangsten som biologer fra Grønlands
Naturinstitut har foretaget ved Nuuk i
2000 og 2001. Problemet er særligt

stort i Nipisat Sund samt i den inderste del af Godthåbsfjorden. Samlet set
viser Naturinstituttets undersøgelse, at
mindst 1.600-2.000 ederfugle druknede i løbet af stenbidersæsonen. Der er
ikke lavet tilsvarende undersøgelser
andre steder, men problemet kan vise
sig at gælde mange andre steder i
Sydvestgrønland, hvor stenbiderfiskeri
er vidt udbredt.

Nuummi kalaalimineerniarfimmi paasissutissanik pissarsiorneq.
Der indsamles oplysninger på brættet i Nuuk.
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Anders Mosbech, DMU

Bifangst modarbejder fredningsbestemmelser - kan det undgås?
Jagtreglerne blev ændret i 2004. I
Sydvestgrønland er det nu ikke længere tilladt at skyde ederfugle i marts,
april og maj måneder. Begrundelsen
for ændringen var at netop i disse
måneder var fangsten stor, og den
ramte primært de yngledygtige fugle.
Hvis bifangsten af ederfugle er lige så
stor andre steder i Sydvestgrønland
som i Nuuk, er der en risiko for at de
nye fredningsbestemmelser ikke får
den ønskede positive effekt på bestanden af ederfugle. Særligt hvis bifangsten rammer de yngledygtige fugle,
som tilfældet er i Nuuk.

Ederfugle og stenbidere opsøger de
samme områder, og det kan derfor
umiddelbart være svært at undgå
bifangst af ederfugle i forårsmånederne. Det vil dog hjælpe meget hvis
noget af fiskeriet efter stenbider i april
måned kunne udsættes til maj måned,
hvor de fleste ederfugle har forladt
fjordene og til dels også kystområdet.
Derudover kan man forsøge at undgå
at lade garnene står ude om natten, da
det er her, de fleste ederfugle fanges.

Carsten Egevang, ARCPIC.COM

Kongeederfugle er mindre udsat
Problemet med bifangst er langt mindre for kongeederfugl end for
almindelig ederfugl. Årsagen er at
kongeederfugl i langt mindre grad
opholder sig dér, hvor stenbiderfiskeriet foregår. Eksempelvis er der ingen
kongeederfugle i de inderste dele af
Godthåbsfjorden. Kongeederfuglen
søger også længere ud til havs end
almindelige ederfugl. Der er fx mange
kongeederfugle på Fyllas Banke, hvor
de stort set er upåvirket af menneskelig aktivitet. I Nuuk var kun ca. 10% af
de druknede fugle kongeederfugle.

Martsimiit maajimut nipisanniartoqartarpoq.
Angusalluit nerineqartarput mamarineqarluartuullutillu, arnarluilli suaat pillugit annertuumik
aalisarneqartarlutik.
Stenbidersæsonen løber fra marts til maj.
Hannerne spises og regnes for en delikatesse, mens
hunnerne fiskes i stor mængde for rognens skyld.
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Mitit pissatat ilungersortarput

Mitit kuukujuit 20.000-it utoqqallaallu 9.000-it missaanniittut ingerlaannaq toqussutiginngisaminnik ukiut
tamaasa amerlasuunit eqqorneqartarput. Ilaat toqusarput, allallu timiminni
amerlasooqarlutik uumaannartarlutik.
Tamanna paasinarsivoq Pinngorti-

Qinnguartartittaammik assilisami erseqqillutik
takuneqarsinnaapput amerlasuut. Una sisamanik
amerlasooqarpoq - agguaqatigiissilluguli timmissat 1,7-nik amerlasooqarput.Timmissat ilaat assigiinngitsunik marlunnik angissusilinnik amerlasoortaqarput, taamaattumik ikinnerpaamik marloriarlutik eqqorneqarsimassapput.
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taleriffimmi biologit mitit 900-t qassutinut napitillutik ipisimasut misissuiffigereermatigit. Timmiarpassuarnik misissuinerminni qinnguartartittaat ilaatigut biologit atorsimavaat.
Qinnguartartittaatip takutippaa mitit
nalinginnaasut kuukujuit misilittagakitsullu 13 %-iisa timaanni amerlasooqartoq. Timmissat utoqqallaat piffissat
piniarfiusut arlallit anigorsimavaat,
taakkulu 29 %-iisa timaat amerlasooqarput. Mitit qingallit/siorakitsut avasikannernerusumiittartuupput, taamaattumillu piniartunit ikinnerusunit
pisarineqartarlutik. Qinnguartartittaa-

På røntgenfotos kan man tydeligt skelne alle hagl
i kroppen. Denne har fire - men i gennemsnit
havde fuglene 1,7 hagl i kroppen. Nogle fugle
havde to forskellige størrelser hagl, så de må være
ramt mindst to gange.

tip takutippaa mitit qingallit kuukujuit
11 %-iisa utoqqallaallu 20 %-iisa
timaanni amerlasooqartoq.
Aallaatilluni ikit
sanigorsaataalluartuupput
Timmissat ilaat aallaatinnerminni ikiligaanertik anigoqqaariarlugu kingusinnerusukkut toqusarput. Immaqa ikeqarpallaarsinnaasarput, nappaateqalersinnaallutik, uumasoqatiminnit pisariuminarsisinnaallutik imaluunniit
perlerlutik toqusinnaallutik.
Allat aniguisarput, ikiligaanertilli aala-

Knud Falk, GN

Sinerissami miternik takusaqaruit ilimagissavat taakkua sisamararterutaasa timaanni amerlasooqartoq. Tamanna mitinut
sunniuteqartarpoq - ingammik
pissanneqarluni aallaaneqarnerup kinguninnguatigut.

suisa saluppallaarnertik ukiumi issippallaanngitsumi anigorsinnaasarpaat,
timmissalli pissatat saluttut isseruluttumi qularnanngitsumik toqusussaassapput. Tamatuma saniatigut timmissat inersimasut pissatat piaqqiulinnginnerminni puallarsernerminnut
ajornartorsiutigisussaassavaat, taamaattumillu ukioq ataaseq piaqqinngikkallartariaqarnissaat aarlerinaateqarsinnaalluni.
Timmissat pissatat
nalunaarsuutini amigaataapput
Namminersornerullutik Oqartussat
miterniartarnerup piujuartitsinermik
tunngaveqartumik ingerlanneqarnissaanik anguniagaqarnerminni biologi-

Timmissat peqqissusaat misissorniarlugit Pinngortitaleriffiup misissuisarfiani tamarmik misissorneqarsimapput.Timmissat inuusuttut pissatat
timmissanit inuusuttunit amerlasoortaqanngitsunit 19 %-imik annikinnerusumik orsoqarput.

takutippaat mitit piaqqat ukiuminni
siullermi pissatat 13 %-iusut, utoqqallaanerusullu ukiumut pissatat 2-3 %-it
missaanniillutik. Tassa imaappoq mitit
kuukujuit ukiumut pissatat 20.000-it
missaanniipput,
utoqqallaanerillu
6.000-it 9.000-illu akornanniillutik.
Timmissat taakkua ilaat toqusarput,
taamaattumillu ukiumut pisat amerlassusaannik nalunaarutinut ilaatinneqartariaqarlutik. Biologilli mitit
pissatat amerlassusaat ilisimasaqarfiginngilaat.
Qinnguartittaammik misissukkat
Nuummi Dronning Ingridip Napparsimmavissuani Nuummilu mittarfimmi timmissat qinnguartartittaam-

Knud Falk, GN

niarnerminni akornutigisarlugu. Miteq qatimigut sulumigulluunniit eqqorneqaruni neriniarfinnut pitsaanerpaanut timmisinnaananilu timmiaqatini ingerlaqatigisinnaasanngilai.
Imaani alloraangami suluni aamma
atortarpai, taamaattumillu allorluni
nerisassarsiornissani aamma ajornakusoortissallugu. Misissuinerup erseqqissumik takutippaa mitit kuukujuit
timiminni amerlasoortallit salunnerungaatsiartartut - pissataanngitsunut
naleqqiullutik 19 %-imik orsukinnerullutik. Tamannali ukiumi misissorneqarfimminni, qularutissaanngitsumik eqqorneqarfigisaminni, miterni
kuukujunni taamaallaat takussaavoq.
Timmissani inerissimasuni assigiin-

For at studere fuglenes kondition er de alle undersøgt i GNs laboratorium.
De anskudte ungfugle havde 19% mindre fedtdepoter end ungfugle uden
hagl i kroppen.

ngissuseq erseqqarippallaanngilaq.Tassunga peqqutaannguatsiarpoq ukiut
arlallit tamatuma siornatigut timmiaq
eqqorneqarsimassammat, taamaalillunilu ikeq mamissimassalluni aalaneranullu akornutaajunnaarsimalluni.
Timmissat orsortik uumaniaannarnissaminnut isumalluutigaat. Orsortik
issimut anorersuarnullu akiuunnissaminnut neriniarfimminnulluunniit sikup mattukkaangatik uumaniassutigisassaraat. Timmissat pissatat ilarpas-

nit siunnersorneqartarput, taamaattumillu mitertarineqartartut amerlassusaasa biologinit ilisimaareqqissaarneqarnissaat pingaartuuvoq.
Piniarnermit paasissutissat biologinit
pissarsiarineqartarput, ukiumullu mitit 80.000-it pisarineqartutut nalunaarutigineqartarput. Piniartulli timmissat angerlaassatik kisiisa nalunaarutigisarpaat. Timmissat pissatat ilaat ukiorluusuni toqusussaassapput. Pinngortitaleriffimmeersut misissuinerisa

mik misissorneqarsimapput. Atortoq
taamaattoq misissuissutigissallugu pitsaasorujussuuvoq, amerlasuullu ataasiakkaat timmissap sukutsitaaniinnersut erseqqarilluarlutik. Mitit qassutinut napitillutik ipisimasuupput
imaluunniit ukiup taarnersuani umiarsuit qullersuinut aporaannarsimasuullutik. Taamaattumik amerlasuut siusinnerusukkut piniartumik naapitsinerminngaanneersuusimassallutik.
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Anskudte ederfugle har det svært
Hvis du ser en flok ederfugle langs
kysten, kan du regne med, at næsten hver fjerde af dem flyver rundt
med hagl i kroppen. Det går ud
over ederfuglenes evne til at klare
sig - specielt det første stykke tid
efter anskydningen.
Omkring 20.000 unge og op til 9.000
ældre ederfugle rammes hver vinter af
hagl uden at dø med det samme.
Nogle af dem dør senere, mens andre
lever videre med hagl i kroppen. Det
viser resultaterne af en undersøgelse af
over 900 ederfugle, som blev fundet

typisk lidt mere udenskærs og møder
derfor færre jægere. Røntgenapparatet
afslørede, at 11% af de unge og 20% af
de gamle kongeederfugle havde hagl i
kroppen.
Skudsår er effektiv slankekur
En del af de fugle, som i første omgang
overlever et skudsår, dør senere. Sårene er måske for alvorlige, der kan
opstå sygdomme, de er lettere at fange
for rovdyr, eller de dør af sult.
Andre overlever, men vil for en tid
være hæmmede i deres bevægelser.
Hvis ederfuglen bliver ramt i brystet

end dem som ikke var anskudt. Dette
kunne dog kun påvises for de unge
fugle, som helt sikkert er blevet ramt i
den samme vinter som de blev undersøgt. Forskellen var ikke særlig tydelig
hos de voksne fugle. Årsagen er sandsynligvis, at det er flere år siden fuglen
er blevet ramt, så sårene er helet og
ikke længere generer dens bevægelser.
Fuglenes fedtdepoter er deres livsforsikring. Fedtdepoterne gør det muligt
for dem at overleve perioder med
stærk kulde og storm eller når is lukker
de gode fødesøgningsområder. I en

Knud Falk, GN

Ajutoornermi iluatsitsineq! Ammarterinermi paasineqarpoq timmissat
ilaat taamani eqqorneqaramik `iluatsitsisimasut`: Una timmiaq tingummi
massammilu akornanerpiaq amerlasoortaqarpoq, alla uummatimi qaavani amerlasoortaqarpoq. Pingajuallu qaratsimigut amerlasoortaqarluni
uumaannarsimavoq; qarasaata saarnga mamissimavoq, taamaattumik
amerlasooq sivisuumik tassaniissimavoq.

druknede i fiskegarn, som biologer fra
Naturinstituttet har foretaget. Biologerne brugte bl.a. et røntgenapparat
til undersøgelsen af de mange fugle.
Røntgenapparatet afslørede, at 13% af
de unge og uerfarne almindelige ederfugle havde hagl i kroppen. De gamle
fugle har overlevet flere jagtsæsoner,
og 29% af dem fløj rundt med hagl i
kroppen. Kongeederfugle holder sig
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Held i uheld! Under dissektionen viste nogle af fuglene at have været
meget 'heldige' dengang de blev ramt: Denne fugl havde haglet lige mellem
lever og milt, en anden havde et hagl siddende lige i overfladen af hjertet.
Og en tredje havde levet videre med et hagl i hjernen; kraniet var vokset
sammen, så haglet havde siddet der længe.

eller vingen, kan den for eksempel
være ude af stand til at flyve og følge
med flokken rundt til de bedste steder
med føde. Den bruger også vingerne,
når den svømmer under vandet, og
den kan derfor også have svært ved at
dykke og hente føde. Undersøgelsen
viste tydeligt, at unge ederfugle med
hagl i kroppen havde betydeligt mindre fedt - 19% mindre fedtdepoter -

mild vinter kan mange af de anskudte
fugle klare sig med mindre fedt, men i
en streng vinter vil de magre, anskudte fugle sandsynligvis dø. Derudover
vil anskudte, voksne fugle sandsynligvis have svært ved at komme i tilstrækkelig god kondition inden yngletiden,
så der er risiko for, at de vil holde et
pause-år, hvor de ikke producerer
unger.

vinter, mens ca. 2-3% af de ældre fugle
anskydes årligt. Det betyder, at omkring 20.000 ungfugle og mellem
6.000 og 9.000 ældre fugle årligt
anskydes. Nogle af disse fugle dør og
bør derfor regnes med i opgørelsen
over den årlige fangst. Biologerne ved
bare ikke, hvor mange det drejer sig
om.

ret viste sig at være meget velegnet til
undersøgelsen, og man kunne tydeligt
se, hvor hvert enkelt hagl sad i fuglen.
Ederfuglene var druknet i fiskegarn
eller havde ramt skibes projektører i
vintermørket. Haglene i fuglene må
derfor stamme fra et tidligere møde
med en jæger.

Ederfugle i lufthavnens
sikkerhedskontrol
Fuglene er undersøgt med røntgenudstyr på Dronning Ingrids Hospital i
Nuuk og i lufthavnen i Nuuk. Udsty-

Carsten Egevang, ARCPIC.COM

Anskudte fugle mangler i
statistikken
Det er vigtigt for biologerne at kende
fangstens størrelse, når de skal rådgive
Hjemmestyret om en bæredygtig udnyttelse af ederfugle. Oplysningerne
om fangsten får biologerne fra Piniarneq, hvor der årligt rapporteres op
mod 80.000 nedlagte ederfugle. Men
jægerne registrerer naturligvis kun de
fugle, de får med hjem. I strenge vintre
vil en del anskudte fugle sandsynligvis
også dø. Naturinstituttets undersøgelser viser, at ca. 13% af de unge
ederfugle bliver anskudt i deres første

Mitit agguaqatigiisillugu 22 %-ii timimikkut
aqerlortaqarput - inersimasulli
akornanni aqerlortallit 29%-iupput.
I gennemsnit flyver 22% af alle ederfugle rundt
med hagl i kroppen - men blandt de voksne fugle
er det hele 29%.
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Mitit inunni aqerlumik mingutsitsingaatsiartuupput
Mitit amerlasuunik aqerlunik aallaaneqarlutik pisat amerlasuut
sinnikuisa aqerlortaannit mingutsitaapput, tamannalu inunnut
mitertortartunut ingerlaqqittarpoq. Misissuinerit nutaanerit takutippaat amerlasuut aqerlumik
sanaat tassaasut Kalaallit Nunaanni inunni aqerlumik mingutsitsinerpaajusut.
Kalaallit Nunaanni appat mitillu tassaapput ukiup ingerlanerani timmiarniartarnermi pisarineqarnerpaajusartut. Taakku amerlanersaat Kalaallit
Nunaanni immami sikuneq ajortuni
ukiukkut najortakkaminni pisarineqartarput, pisarineqartartut Kalaallit
Nunaata ilaanit, Canadamit, Islandimit, Norgemit kiisalu Ruslandimit aggersuusarput.
Timmissat ukiuunerani kalaalimineerniarfinni pisiarineqarsinnaapput. Danmarkimi Avatangiisinut Misissuisoqarfimmeersut, Danmarks Miljøundersøgelser, biologit appat mitillu
aqerlumik akoqassusaannik paasiniaaniarlutik kalaalimineerniarfimmit timmiarsisarsimapput.
Nukaraq Eugenius

Mitit amerlasuunik aqerlumik sanaanik pisarineqarnatik qassutini napitissimasut aamma biologit misissorpaat.
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Katillugit misissorneqarput appat aallaasat 32-t, mitit aallaasat 25-t mitillu
ipisimasut 24-t.
Mitit aqerlumik
mingutsinneqarnersaapput
Biologit misissuinerminni timmissat
qatiisa illui misissorpaat. Amerlasuut
ersittut neqaannit peeriarlugit neqaat
syremut arrortinneqarput, aqerlumillu
akoqarnerat uuttorneqarluni. Taamaaliornikkut biologit paasisaqarfigaat inuk mitertornermi aqerlumik
qanoq annertutigisumik nerisaqartarnersoq.
Misissuinerup takutippaa miteq ipisimasoq aqerlumik sanaanik amerlasoortaqanngitsoq annikitsuaraannarmik aqerlumik akoqartoq. Miterli
amerlasuunik aqerlumik sanaanik aallaasaq 40-50-eriaammik aqerlortaqarneruvoq. Tassa imaappoq amerlasuut
timmissamik pisaqassutaasut tassaapput timmissanik aqerlumik mingutsitsisuusut. Amerlasuut timmissamik eqquigaangata aqerlumerngit amerlasuullu seqummakui neqimut pulasarput. Tamakku inuit neqitortartut
timaannut pisarput. Appat aallaallugit
pisat aamma aqerloqarput, taakkuli
miternit arfineq-pingasoriaammik annikinnerusumik akoqarput. Pissutaassangatinneqarpoq aallaatinnermi ap-

pap mitermit pisariuminarnerunissaa.
Taamaammat miteq aallaasaq appamit
aallaasamit marloriaammik amerlanerungajuttunik amerlasoortaqartarpoq.
Inunni aqerloq
Timmissat aqerlumik akoqassusiannik
paasisat aallaavigalugit biologit naatsorsuinermikkut paasivaat inuup aqerlumik sapaatip akunneranut annerpaamik pisinnaanerata qaffasissusissaanik
killigititaq nunarsuarmi aalajangiussaasoq mitertornermi ataatsimi anguneqangajavittartoq. Tamanna ilaatigut
tunuliaqutaralugu 2003-04-mi ukiuunerani Nuummi timmiartortartut
aavanni timmissanit aallaasanit aqerlortaqalersimanersut paasiniarlugu
misissuisoqarpoq. Misissuinerup takutippaa timmiartortarnerit amerlassusaasa timmiartortartullu aavisa aqerlumik akoqassusaat imminnut attuumassuteqartut, mitillu aqerlumik
mingutsitsissutaanerpaajusut. Misissuinermili peqataasut aavisa aqerloqassusiat peqqissusaannut sunniuteqaarnissaa ilimanaateqarpallaarsorineqanngilaq. Aavannili aqerlumik akoqassuseq tamanna naartunut meeqqanullu sunniuteqarsinnaavoq.
Itinerusumik paasisaqarusukkuit Faglig Rapport nr. 510 DMU-meersoq
atuaruk.

Ederfugle stor kilde til blyforurening af mennesker
Ederfugle skudt med blyhagl bliver forurenet med rester af bly fra
haglene. Det samme gør de mennesker, som spiser ederfuglene.
Nyere undersøgelser peger på, at
blyhagl er den største kilde til blyforurening af mennesker i Grønland.

Ederfugle mest forurenet med bly
Biologerne anvendte halvdelen af
brystet fra hver fugl. Efter at have fjernet synlige hagl blev kødet opløst i syre
og indholdet af bly målt. På den måde
fik biologerne oplysninger om, hvor
meget bly et menneske indtager, når
vedkommende spiser kød fra ederfugle.

Lomvier og ederfugle er de fugle i
Grønland, som der bliver skudt flest af
i løbet af året. Størstedelen af dem bliver skudt i deres vinterkvarter i åbentvandsområdet ved Sydvestgrønland,
hvor de kommer til fra andre dele af
Grønland, samt fra omkringliggende
lande som Canada, Island, Norge og
Rusland.

Undersøgelsen viste, at en druknet
ederfugl uden blyhagl kun indeholder
meget lidt bly. Der er
til gengæld 40-50
gange mere bly i en
ederfugl, som er skudt
med blyhagl. Det er
altså de hagl, der har
dræbt fuglen, som forurener kødet med bly.
Når haglene rammer
fuglen, bliver der revet
blypartikler og små
haglrester af som sætter sig i kødet. De
bliver optaget i de mennesker, som
spiser kødet. Der er også bly i skudte
lomvier, men indholdet er ca. otte
gange mindre end i ederfugle. Årsagen
er sandsynligvis, at lomvien er mindre
skudstærk end ederfuglen. En skudt
ederfugl indeholder derfor ofte mange
flere hagl end en skudt lomvie.

Fuglene kan købes på ”brættet” om
vinteren. Her købte biologer fra
Danmarks Miljøundersøgelser også
polarlomvier og almindelige ederfugle
for at undersøge, hvor meget bly der
var i fuglene. Biologerne undersøgte
også ederfugle, som ikke var dræbt
med blyhagl, men som var druknet i
fiskegarn. I alt 32 skudte lomvier, 25
skudte ederfugle og 24 druknede ederfugle blev undersøgt.

Bly i mennesker
Ud fra indholdet af bly i fuglene har
biologerne beregnet, at et enkelt måltid ederfugl indeholder så meget bly, at
det er tæt på en international fastsat
grænseværdi for, hvor meget bly, et
menneske maksimalt bør indtage i
løbet af en uge. Det er bl.a. baggrunden for, at der i løbet af vinteren 200304 blev gennemført en undersøgelse i
Nuuk af fuglespisere for at se, om de
optog bly i blodet fra de
skudte fugle. Undersøgelsen viste, at der var en
tydelig sammenhæng mellem antallet af fuglemåltider og indholdet af bly i
blodet hos fuglespiserne,
og ederfuglene gav det
største bidrag. Ingen af
deltagerne i undersøgelsen havde dog så højt et
indhold af bly i blodet, at det kan forventes at påvirke deres helbred.
Indholdet var dog så højt, at det kan
påvirke fostre og børn, hvis de udsættes for lige så høje koncentrationer.
Læs mere i Faglig rapport nr. 510 fra
DMU

Timmissani aqerloq/Bly i fuglekød ( µg/g)
7
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Appa aallaasaq
Lomvie skudt

Miteq aallaasaq
Ederfugl skudt

Miteq ipisimasoq
Ederfugl druknet
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Miteq nalinginnaasoq imaluunniit miteq siorakitsoq?
Mitip nalinginnaasup (miteq siorartooq) mitillu siorakitsup immikkoortinnissaat pisariitsuinnaaneq ajorpoq. Assigiinngissulli
ataaseq qularnaatsoq atorneqartuarsinnaavoq, aamma suiaassusaat qanorlu utoqqaatiginerat apeqqutaatinnagu. Miternut siorartuunut tunngatillugu meqqoqarfii sigguata saneraaniittut akuliaaniittumit takinerulluartarput. Miterni siorakitsuni killormoortuupput.

Almindelig ederfugl eller kongeederfugl?
Det er ikke altid lige nemt at kende forskel på en almindelig ederfugl og en kongeederfugl. Der er imidlertid ét sikkert
kendetegn, som altid kan bruges til at skelne mellem de to arter og det uanset fuglenes køn og alder. Hos almindelig ederfugl
er fjerfligene på siden af fuglens hoved er tydeligt længere end fjerfligen i fuglens pande. Hos kongeederfugl er det lige
omvendt.

Miteq siorartooq/Almindelig ederfugl

Miteq siorakitsoq/Kongeederfugl

Akuliaaniittup isua
Pandefligen slutter
Saneraaniittup isua
Sidefligen slutter

Akuliaaniittup isua
Pandefligen slutter
Saneraaniittup isua
Sidefligen slutter

Mitit qanoq ititigisumut
allortarpat?

Hvor dybt dykker ederfugle?

Mitit nalinginnaasut aamma qingallit/siorakitsut nerisatik
immap naqqani pissarsiarisarpaat. Timmissat qaammataasanut timmiarsiuunit nassitsissusilerneqarsimasut ilaannit qanoq ititigisumut allortarnerat pillugu paasissutissanik
pissarsisoqartarpoq. Miteq qingalik mitermit nalinginnaasumit, qaqutiguinnaq 20 m-it sinnerlugit allortartumit, itinerusumut allorajuttarpoq - 43 m-it angullugit. Mitit qingallit ukiukkut sinerissamit avasinnerusumiittarput, soorlu
ikkannersuarmi Store Hellefiskebankemi 25-40 m-inik ititigisumiikkajuttarlutik. Mitit nalinginnaasut sinerissap
eqqaaniinnerusarput.

Både ederfugle og kongeederfugle finder deres føde på havbunden. Biologerne får oplysninger om, hvor dybt fuglene
dykker fra nogle af de fugle, de har udstyret med satellitsendere. Kongeederfuglen dykker ofte dybere - ned til 43 m end den almindelige ederfugl, der sjældent dykker dybere
end 20 m. Om vinteren opholder mange kongeederfugle sig
længere fra kysten på bl.a. Store Hellefiskebanke, hvor de
typisk ligger på 25-40 m dybde. Almindelige ederfugle
opholder sig mest ved kysterne.
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Miteq nalinginnaasoq miterlu qingalik/
siorakitsoq pillugit paasissutissat

Fakta om almindelig ederfugl og
kongeederfugl

• Mitit niaquisa meqquisa nuui mitip nalinginnaasup mitillu
qingallip immikkoortinniarnerannut ilisarnaatitut atorluarneqarsinnaapput - takuuk titartagaq.

• Fjerfligene på ederfuglenes hoved kan bruges som et
sikkert kendetegn til at skelne mellem almindelig ederfugl og kongeederfugl - se illustration.

• Kalaallit Nunaata kujataata kitaata mitia inersimasoq
nalinginnaasoq ukiuunerani agguaqatigiissillugu 2,1 kg-nik
oqimaassuseqarpoq. Miteq qingalik inersimasoq ukiuunerani taamaallaat agguaqatigiissillugu 1,8 kg-nik oqimaassuseqarpoq. Mitit taakku angutiviartaat arnavissanit nalinginnaasumik 150-200 g-nik oqimaannerusarput.

• En voksen almindelige ederfugl fra Sydvestgrønland
vejer i gennemsnit 2,1 kg i vinterperioden. En voksen
kongeederfugl vejer i gennemsnit kun 1,8 kg om vinteren. Hanner af begge arter er normalt 150-200 g tungere end hunnerne.

• Kalaallit Nunaata kujataata kitaatalu imartaa sikuneq ajortoq miternut ukiiffittut pingaaruteqarpoq. Mitit nalinginnaasut 500.000-it missaanniittut aamma qingallit 300.000it missaanniittut tamaani ukiisarput.
• Kalaallit Nunaata kujataani kitaanilu mitit nalinginnaasut
ukiisartut 90 %-ii Canadami piaqqisartuupput, sinneri
Kalaallit Nunaani. Mitit qingallit tamarluinnangajammik
Canadami piaqqisarput. Kalaallit Nunaanni piaqqisartuni
timmissat Qaanaameersut taamaallaat Kalaallit Nunaata
kujataani kitaanilu ukiisarput.
• Mitit nerisarineruaat uillut, eqqusat siuteqqullu, aammali
peqquit, eqqusakkut, aalisagaaqqat qullugissallu nerisinnaasarpaat. Mitit nalinginnaasut qingallillu nerisaasa assigiinnginnerat annikitsuinnarmik nikerarpoq.

• Det isfrie Sydvestgrønland er et vigtigt overvintringsområde for ederfugle. Der overvintrer ca. 500.000
almindelige ederfugle og ca. 300.000 kongeederfugle.
• 90% af de overvintrende almindelige ederfugle i
Sydvestgrønland yngler i Canada, resten i Grønland.
Stort set alle kongeederfuglene yngler i Canada. Af de
grønlandske ynglefugle er det kun fuglene fra Qaanaaq,
der overvintrer i Sydvestgrønland.
• Ederfugle lever overvejende af muslinger, søpindsvin
og snegle, men de kan også spise krebsdyr, pighuder,
små fisk og orme. Føden varierer kun lidt mellem
almindelig ederfugl og kongeederfugl.
• Kongeederfuglen dykker normalt dybere end den
almindelige ederfugl. Begge arter sluger føden ubearbejdet og knuser den efterfølgende i kråsen.

Nina Spore Kreutzmann,Tegnestuen Tita

• Miteq qingalik mitermit nalinginnaasumit itinerusumut
allortarpoq. Mitit tamarmik nerisatik aalanngaat iisarpaat,
kingornalu aqajaqquminni aserortertarlugit.
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