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Kraftige vinde fra vest har den seneste måned sendt tusinder af suler tæt
på Danmarks kyster. Mange af havfuglene er fløjet ind i de indre danske
farvande med Skagen om styrbord, men et par hundrede er fortsat
spisende gæster i farvandet ud for Grenen.

Som på kommando lettede flokken, der havde holdt lav profil på havet ud for Grenen, Danmarks spids mod

nordøst. Med ét var en tusindtallig eskadrille af havfugle på vingerne. Fuglene cirklede mellem hinanden i et

broget virvar, og så gik det ellers målrettet løs.

På skift gjorde sulerne sig tynde som spyd og styrtdykkede fra højder hinsides 10-meter vippen. En efter en

forsvandt de under havets overflade, og sekunder senere kom de op, for der var bid. Havfuglene gjorde indhug i

naturens store sildebord i farvandet ud for Grenen, for på denne tid af året svømmer stimer af sild ind i Kattegat.

Og sulerne slår til i kølvandet af sildene.
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Den gåsestore sule er en mesterlig spyd�sker, der spejder efter bytte på op til 30 centimeters længde, helst sild, men også makreller, brislinger, torsk
og blæksprutter. Foto: Jan Skriver.

Sceneriet er spektakulært, for ofte kommer de gåsestore suler tæt på land, eller måske flyver de over Grenen

mellem de to have for at skifte fiskeplads. Da kan selv en landkrabbe få nærkontakt med de store haves betvinger.

Blæst sender suler fra vest

Vi har denne oktober oplevet kæmpemæssige flokke på op imod 1.800 suler fiske kollektivt omkring Skagen

Rev og Grenen. Og vi har flere dage talt over 3.000 suler flyve ind i Kattegat, siger ornitologen Knud Pedersen,

der stort set dagligt følger efterårets fugletræk omkring Danmarks nordlige spids.
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Sulen er gået markant frem som gæst i de danske farvande de seneste årtier. Formentlig hænger en del af fremgangen sammen med �ere sild i
Nordsøen og Kattegat. Der er mere føde at komme efter for sulerne i de danske farvande. Foto: Jan Skriver.

Der er næsten altid mange suler i farvandet ud for Skagen i oktober, men den kraftige blæst har i år sendt

ekstraordinært store antal af suler østpå i Skagerrak og ind i Kattegat. Formentlig har vi den seneste måned

set nogle af de største koncentrationer af suler, der nogensinde har optrådt i de danske farvande. Og så længe,

der er sild i farvandet, vil flokkene af suler sandsynligvis fiske ud for Grenen, fortæller Knud Pedersen.

Der er suler i alle aldre og fjerdragter i det aktuelle rykind, så man kan både opleve de smukke sort-hvide voksne

fugle og de mere spraglede ungfugle i gråt og brunt. En sule er først klædt om til voksendragt og klar til at yngle,

når den er mindst fem år gammel.
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Flokkene af suler i de danske farvande er spraglede, for de består af fugle i alle aldre. De yngste suler er grå eller brunlige, mens de ældste er klædt
stilrent i sort og hvidt med gullig hovedbeklædning. Først som femårig får sulen sin voksne dragt. Foto: Jan Skriver.

I oktober er der noteret store antal af suler på en række lokaliteter ved kysten af Nordsjælland. Også den nordlige

del af Fyn og den jyske østkyst, hvor der normalt kan være langt mellem observationer af suler, er der de seneste

uger set bemærkelsesværdigt mange af de havlevende fugle, der yngler i få, men meget store kolonier fra

Newfoundland i vest over Island, Færøerne, Norge, Storbritannien og Frankrig i øst.

Denne oktobers vindblæste suler tager tilsyneladende via Skagen en rundtur i Kattegat. Tidligere år er det i

forbindelse med storme fra nordvest og vest også set, at enkelte af havfuglene kan nå længere mod syd og øst og

vise sig i bælterne, Øresund og Østersøen.

Besøg af ”basserokkerne”

Mens mange arter af havfugle, som for eksempel lunder, lomvier og rider, de senere årtier har været i voldsom

tilbagegang, så har sulen længe haft fremgang. Siden år 1900 er Nordatlantens bestand af suler, der er i stand til

at udnytte et bredt sortiment af havets fisk og operere over store havområder, seksdoblet til mindst 300.000 par.

Men inden det kom så vidt, var sulen gået grueligt meget igennem, for den blev i 1800-tallet voldsomt efterstræbt i

sine kolonier, hvor havfuglenes fede unger var lette at samle ind og udnytte. I 1894 var kun cirka 50.000 par suler
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tilbage i kolonierne i Nordatlanten.

I gennemsnit når en styrtdykkende sule fem meter ned i havet, når den �sker, men havfuglen kan dykke ned til 22 meter, hvis det er nødvendigt.
Foto: Jan Skriver.

En fredning blev fuglens redning. I disse år yngler for eksempel flere end 50.000 par suler i Nordsøens største

koloni, Bass Rock, ud for den skotske østkyst. Det er sandsynligvis blandt andet fugle fra denne stejle klippeø, der i

disse efterårsdage er på fisketogter i de danske farvande.

Vi har besøg af ”basserokkerne”, som nogle af Vestkystens fiskere kalder sulerne.
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