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Er vi kritiske nok i forhold til atEr vi kritiske nok i forhold til at
bestemme lunder?bestemme lunder?

HAANING I FELTEN Døde lunder er skyllet ind på især nordjyske kyster.
Ifølge Rolf Christensen, Grenen Fuglestation, drejer det sig om ca. 30
eksemplarer. Det er mange, og det kan vække bekymring i forhold til, hvor
vidt fødegrundlaget er i orden derude på havet. Tidspunktet for at finde
døde lunder er imidlertid typisk, da det falder sammen med at der i den
periode opholder sig lunder på havet ret tæt på Nordjyske kyster. Lunde er
en bemærkelsesværdig og ikonisk fugl, som man gerne vil have i
notesbogen og på årsartslisten og måske også til at prale med? Men er vi
kritiske nok alle sammen i forhold til at bestemme lunder? Tager vi den lidt
for givet? Jeg lægger op til omtanke og diskussion i denne artikel.
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Lunde fundet død på Løkken Strand den 27. februar 2016. Fuglen er adult (3K+), da næbbet er meget højt ved basis, og derved får en høj pro�l
snarere end end tilspidset som på 2K-fuglen ovenfor. Foto: Lars Grøn.

Forekomstbilledet af lunde i Danmark virker indimellem lidt speget. Blandt feltornitologerne falder snakken

hyppigt på arten. Særligt langs den Jyske vestkyst, udenfor Skagen, overrasker visse observationer – og nogle

observatører - ved at der bliver set lunder i såvel antal og med en regelmæssighed, som ikke kan bekræftes af

lokale havfugleentusiaster, som praktisk talt sidder derude hver gang det blæser, og som højst meget

uregelmæssigt, eller meget sjældent, ser lunde. Gør dette sig også gældende på Sjælland?

Og hvorfor så skabe ståhej om lunde? De er jo almindelige på de nordatlantiske øer og langs Norges kyst som

ynglefugle. Præcis som lomvier og alke og netop de to arter er jo almindelige på havobser langs vores kyster.

Derfor må der også være lunder imellem … eller hvad?

Naturligvis er der enkelte lunder imellem, og tjekker man DOFbasen, er der observationer, som er ledsaget af

udmærkede beskrivelser (men jeg mener til gengæld også, at der er enkelte tvivlsomme). Baseret på min egen

indsats derude i yderste klitrække er lunde meget sjælden på træk på Vestkysten. Det er gennem tiden blevet til

mange havobser, og personligt har jeg kun set lunde to gange (i 1995 og 2002) derude.

Flere har lignende oplevelse. De ser generelt ingen lunder, og har højst set enkelte i løbet af deres birderkarriere.

Men man gør ikke så meget ved det. Ingen konfronterer observatørerne, som ”altid” ser lunder. Ingen siger noget.

Man griner et skævt smil til sidemanden på havobsen. Skepsisen er indforstået. Næste gang vi bliver irriterede

over det, er, når vi ser tallene fremgå af rapporterne. Lokale såvel som nationale rapporter.
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Selv i Skagen er lunde fåtallig. Mange år ses blot 1-2. 2009 var en undtagelse. Her sås op til 6 på en dag, og

årstotalen på 18 betegnes som et klart rekordår.

Mange vil nok trække på skuldrene og sige skide være med det. Lidt lunder fra eller til betyder vel ikke noget.

Andre ærgrer sig. Eller også bliver de ligefrem irriterede. Nok fordi de føler, at de har noget at have deres skepsis

i. Det bunder i timelange havfugleobservationer med alt muligt andet fedt, men ingen lunder – eller højst en i

sjældne tilfælde. Og så er det jo sjovere, når man kan være sikker på, at man kan stole på, at udmeldingerne er

rigtige. At observatørerne har været kritiske.

Jeg har en mistanke om, at man har taget lunde for givet, og at man gennem tiden ikke har været kritisk nok i

bestemmelsen. Måske har forekomstbilledet ændret sig. Måske har den været almindeligere tidligere?

Lunde 4K+ i sommerdragt. Bemærk det meget høje næb og at hele oversiden af næbbet er konkavt. Foto: Henrik Haaning Nielsen.

Jeg tror, at vi skal begynde at tænke anderledes omkring lundes forekomst i Danmark og begynde at betragte den

som en ret sjælden fugl. Nedenfor ses en række årstidsbaserede udbredelseskort for Nordsøen og Kattegat. Som

det kan ses, er der ikke nogle forekomster meget tæt på Danmark i forbindelse med efterårstrækket. Der skal

blæsevejr til, som kan skubbe nogle ud af kurs og ind til vores kyster. I januar og februar er der fundet

forekomster i Skagerrak, ganske tæt på Skagen. Tidspunktet passer perfekt ind i forekomstmønsteret, hvor der

flere år findes døde lunder på især Nordjyllands strande. I år er et særligt stort år, hvor i alt ca. 30 dødfundne er

fundet i perioden 5/2 – 3/3. I år er der også set tre trækkende i Skagen henholdsvis 11/2, 14/2 samt 3/3.
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Udbredelse af Lunder i Nordsøen (og Kattegat), august og september.
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Udbredelse af lunde i Nordsøen (og Kattegat), oktober til januar.
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Udbredelse af Lunde i Nordsøen (og Kattegat), februar og marts.
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Udbredelse af lunde, Nordsøen (og Kattegat), april til juli.

Et andet ”fænomen” er lunder langs Jyllands østkyst. Der er ikke kendte forekomster af rastende mængder af

lunder i Kattegat, hvorfor det virker overraskende, at jyske østkystlokaliteter er så gode. Både adulte, immature og

ungfugle ses indimellem. Op til tre eksemplarer har rastet sammen i bl.a. Vejle Havn, og der er observationer fra

både sommer- og efterårsmånederne.  Er det et udtryk for fugle der er afkræftede, som har været turen rundt i

Kattegat, og ender i snævringen, nærmest i mundingen til Lillebælt, hvor de samler kræfter, inden de flyver

nordpå igen?

Er det sådan, at vi skal begynde at betragte lunde herhjemme? Som en kuriositet som bestemt ikke kan tages for

givet, men som snarere skal opleves rastende, afkræftet eller død langs vores kyster, og som kun, med held, kan

opleves trækkende på de lokaliteter, vi traditionelt har regnet for gode steder for arten om efteråret i Nordvest- og

Vestjylland og måske på Sjælland?
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Jeg tror det.

Som med alle mulige andre arter kan man opleve ekstreme år. 2009 i Skagen er allerede nævnt, men 2002 var

også ret vanvittigt, men kun i Nordsjælland (og langs den svenske vestkyst) i slutningen af september og en del af

oktober. Særligt Kronborg var velbesøgt og observatører oplevede op til 20 fugle på en dag. Det var noget helt

usædvanligt og helt særligt. Vistnok uden sidestykke og givetvis forårsaget af ekstremt vejr der har blæst dem ind

i Kattegat og fået dem væk fra deres normale trækrute.

Tre lunder �yvende med alk i vinterdragt (nederst). Øverst til venstre ses en 1K/1. vinterdragt. Bemærk det meget lille og mørke næb og det grå
ansigt. I midten ses en 3K+ (adult type) i vinterdragt, med et stort næb som er mørkere end i sommerdragten, ligesom ansigtet er "beskidt" gråligt.
Øverst til højre ses en 2K i sommerdragt, hvor kraftige farver på næbbet er kommet frem, men hvor næbformen er afgørende i forhold til alder.
Således a�angt og tilspidset i stedet for højt og næsten rundet som man ser det hos adulte. Bemærk størrelse i forhold til alken samt at hele
overgumpen er fremtrædende mørk (uden hvide sider), at der ingen hvid bagkant er at �nde på vingen, samt at undervingerne er mørkt grå.
Akvarel: Peter Hedegård Kristensen.

 

Lunder er i forhold til de noget større alke og lomvier mindre, kortere og virker mere kompakte. I felt virker en

flyvende lunde bred og kompakt. Dette indtryk styrkes af et stort trekantet hoved, som ligesom er presset ind

mellem skuldrene. Overgumpen virker også bred, og er helt mørk og dermed anderledes i forhold til de øvrige

hjemlige alkefugle, der har hvide gumpsider. Når man ser dem om efteråret, er ansigtet smudsigt gråt, men det

smalle mørke brystbånd ses tydeligt. Vingeoversiden er ensartet brun, og lunde har ikke hvid bagkant på armen,
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som man til gengæld ser tydeligt hos søkonge. Pas i det hele taget på med søkonge. Den deler kompaktheden med

lunde, og ikke altid virker størrelsen så påfaldende lille. Vingeundersiden er grå, ikke sort som hos søkonge, men

altså mørkt grå i stedet. I det hele taget virker lunde ret mørk i indtrykket, men kombiner de nævnte karakterer i

forhold til at adskille den fra de øvrige arter og i særlig grad søkonge. Søkonge er langt mere regelmæssig og

almindelig fra slutningen af oktober og gennem november.

Når man skal aldersbestemme sin lunde handler det om næbbets størrelse og form. Ungfugle har et lille aflangt

mørkt næb, som i løbet af vinteren får lidt flere farver, og som ud på foråret er udviklet til at have farver næsten

som hos adulte. Næbbet til gengæld ikke er særligt højt ved basis, men mere aflangt og spidst i formen (se billedet

af den døde fra Grenen). Som 3K ligner de meget adulte, da næbbet er blevet højt, men på overkanten, ved basis,

er der endnu en lille konkav vinkel, der dog kræver ekstremt gode observationsforhold, for at kunne konstatere.

Som adulte (4K+) er næbbet højt, og hele oversiden af overnæbbet er konvekst.

Lunde fundet død på Grenen, Skagen 5. februar 2016. Fuglen er 2K på grund af den smalle basis på næbbet, som gør næbbet mere spidst end højt.
Foto: Knud Pedersen.
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Dato:
04. 03. 2016

Skrevet af:
Henrik Haaning Nielsen

Fotos af:
Henrik Haaning Nielsen
Jan Durinck
Knud Pedersen
Lars Grøn
Peter Hedegård Kristensen

Lunde 3K i vinterdragt. Bemærk at der er en konveks vinkel på overnæbbet ved næbbasis. Derudover ses, at næbbet er blevet stort i forhold til 2K
fugle, og under normale observationsbetingelser vil en sådan fugl blive bestemt til adult (eller mere korrekt: 3K+). Bemærk desuden de mørke
undervinger (som på billedet ligger lidt i skygge, så de virker næsten sorte) samt halsbåndet og lundes kompakthed og store hoved. Foto: Henrik
Haaning Nielsen.

Tak Knud Pedersen og Lars Grøn for deres fotos, til Jan Durinck for tilladelse til at kopiere udbredelseskort samt

til Peter H. Kristensen for hans flotte akvarel.

Kilde: Skov H., Durinck J., Leopold M.F. & Tasker M.L. 1995. Important Bird Areas for seabirds in the North Sea.

Birdlife International, Cambridge.
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