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Ottetusind kilometer kystlinje adskiller skerylens ynglepladser i det
nordøstlige Rusland fra dens overvintringsområder i Sydøstasien. Et sted
på rejsen mellem de to områder sker der noget med rylerne. Størstedelen af
de juvenile såvel som mange af de voksne skeryler forsvinder undervejs,
når de flyver fra det ene område til det andet.

På artens vigtigste ynglelokalitet, Meinypilgyno, hvor skerylen overvåges af Birds Russia, falder antallet af

tilbagevendende skeryler med gennemsnitligt 26 procent fra år til år. Den globale bestand af skeryle er ikke bare i

hurtig tilbagegang, den bliver også ældre og ældre, idet tilgangen af ungfugle er yderst begrænset. Selvom

ynglesuccesen er lav, er det den lave returneringsrate, der er hovedårsagen til skerylens tilbagegang. Data

indsamlet på Meinypilgyno fra 2003 til 2009 indikerer, at rekrutteringen til den voksne ynglebestand var praktisk

talt lig nul i alle år undtaget 2005 til 2007.
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Skerylen er en drømmeart for de �este ornitologer. Bestanden er i tilbagegang og trues blandt andet af jagt. Foto: Chaiwat Chinuparawut;
www.theworldsrarestbirds.com.
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En kritisk truet art

Skeryle blev føjet til listen over kritisk truede arter i 2008, da den samlede ynglebestand blev estimeret til at være

på 150-320 par. I 2009-2010 blev dette estimat revideret til 120-200 par. En medvirkende faktor kan være tabet af

raste- og fourageringspladser langs skerylens trækrute. Saemangeum på den sydkoreanske kyst, hvor den største

flok skeryler nogensinde blev observeret, er nu et af verdens største landvindingsområder. Den tilbageværende

tidevandsflade ved Det Gule Hav er med stor hastighed ved at blive omdannet til landbrugs-, industri- og

boligområder.

Fødemangel går ud over vadefuglene

De seneste år har det også vist sig, at jægere fra kystsamfundene i Burma og Bangladesh, hvor en stor del af

rylerne overvintrer, fanger de små skeryler i forbindelse med fangst af andre arter. Til alt held har det vist sig, at

jægerne er villige til at opgive fuglefangsten, hvis de tilbydes et alternativ. Selv en lille investering i udstyr eller

kvæg til disse personer er nok til at få dem til at opgive fuglejagten og aflevere deres net.

Vinterstudier i Burma

Siden 2008 har et internationalt hold af forskere under ledelse af BANCA (BirdLife i Burma) hvert år i januar

besøgt kystområderne i staten Rakhine og ved Martabanbugten for at overvåge vinterbestanden af skeryle.

Martabanbugten har vist sig at være den vigtigste overvintringsplads for skeryle med over 220 besøgende fugle i

2010/2011. Dette svarer til omkring halvdelen af verdens bestand, og der er fundet under halvt så mange

individer på alle de andre kendte overvintringspladser til sammen. Under den første bestandsoptælling i Burma i

2008 viste det sig, at de lokale jægere havde en detaljeret viden om skeryle, og fire individer var efter sigende

blevet fanget af en jæger i december 2007.

Skeryle fanges som bifangst

Selvom skeryle ikke jages målrettet, bliver de fanget som bifangst i net sat op for at fange større arter af fugle –

eller fiskenet sat op i mudderet for at fange fisk, når tidevandet trækker sig tilbage. Bestandsoptællingen i 2010

bekræftede jagt og fangst i stor stil i hele Martabanbugten. Jægere fortalte, at de kunne fange op til 350 vadefugle

på en enkelt nat. En dramatisk bekræftelse på den formodede trussel mod skeryle kom en morgen i januar 2010,

da en jæger afleverede en skeryle til forskerholdet. Den var blevet fanget sammen med 100 individer af rødhalset

ryle. Skerylen blev mærket med et rødt flag (en type farvering, der sættes på fuglens ben) og sluppet fri af en

gruppe lokale børn. Jægeren fortalte, at han sidst havde fanget en skeryle i august 2009. Der var højst sandsynligt

tale om en ungfugl. Ungfuglene er ikke bare lettere at fange end de voksne; de opholder sig også i området i meget

længere tid, idet de formodentlig ikke vender tilbage til ynglepladsen, før de er to år gamle. Det er fortsat uvist,

hvorvidt de opholder sig i overvintringsområdet gennem hele denne periode eller ej.
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Denne skeryle blev fanget af en fuglejæger, men slippes her fri af en gruppe børn fra lokalområdet. Arten trues fortsat af jagt, primært i
overvintringsområderne i Burma og Bangladesh. Foto: Rob Robinson, BTO.

Fokus på jagtproblemet

Bestandsoptællingen i januar 2010 fokuserede på at opnå en bedre forståelse af skerylens tilbagegang, og der var

ikke mindst fokus på effekten af jagt. BANCA organiserede logistikken og udførte et socioøkonomisk studie langs

Martabanbugtens østkyst, hvor de identificerede 26 fuglejægere i 15 landsbyer. I januar 2011 gentog holdet fra

BANCA undersøgelsen – denne gang på bugtens vestside, hvor de fandt 37 jægere i 47 landsbyer. 21 af disse

jægere kunne huske at have fanget mindst én skeryle. Tre skeryler var blevet fanget i 2011, seks i 2010 og elleve i

2009. Alle de jægere, som BANCA var i kontakt med, blev tilbudt kompensation for at opgive fuglejagten, og

initiativet ser ud til at virke. Fuglejægerne har indkøbt grise, ænder, fiskegrej eller andre kilder til føde, og indtil

videre er der ikke tegn på, at fuglejagten genoptages. Kompensationen er ledsaget af uddannelse inden for såvel

naturbevaring og miljø som lovgivningen, og naturligvis har der været særligt fokus på skerylens globale status.

Truet fra flere sider

Skeryle er udsat for mange trusler, ikke mindst på den kystnære tundra, der imødekommer dens særlige krav til

ynglepladsen, hvor klimaændringer med tiden kan forårsage uhensigtsmæssige habitatændringer. Initiativer på

flere plan er sat i værk med henblik på at redde skerylen, men BANCA’s praktiske og billige løsning til dækning af

fødebehovet hos nogle af de fattigste mennesker i Sydøstasien er måske et af de vigtigste. Uden dette tiltag ville

antallet af ungfugle til supplering af ynglebestanden af skeryle måske snart have været lig nul.
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