YNGVE HARELAND

Myrspov flyger längst
non-stop av alla landfåglar

M

yrspoven Limosa lapponica har ett nordligt häckningsområde i Holarktis. Den häckar på tundra och myrar i
nordligaste Skandinavien och vidare österut genom

nordligaste Asien till och med nordvästra Nordamerika i Alaska. Den

häckande svenska populationen är väldigt liten, men större mängder
rastar i Sverige och Uppland under höstflyttningen. Våra myrspovar
övervintrar på långgrunda stränder i västra Europa och västra Afrika.
Totala världspopulationen av myrspov är på drygt en miljon fåglar.
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På 70-talet och 80-talet började amerikanska ornitologer
och biologer misstänka att Alaska-myrspovarna gjorde
långa non-stopflygningar under höststräcket söderut över
Stilla Havet. Flera vetenskapliga artiklar till stöd för detta
publicerades, men det definitiva beviset saknades. På grund
av exploatering av flera viktiga rastplatser för vadare har
fokus på vadarnas flyttvägar ökat på senare år. För att samla
fakta har ett internationellt projekt bildats, ”PSMP”, Pacific
Shorebird Migration Project. På senare år har också satellit-sändarna blivit så små att de kan bäras av långflyttande
storvadare utan alltför mycket menlig inverkan på energiåtgången. Eftersom en del viktiga vadarrastplatser ligger i
Sydostasien har också forskningspengar kring spridning av
fågelinfluensavirus pumpats in i projektet. (Kanske lite långsökt att ebbsträndernas myrspovar skulle fraternisera med
människor, grisar och fjäderfän i miljonstädernas bakgårdar,
men pengar är ju pengar.)
SOMMAREN 2005 BÖRJADE sändarförsöken i Alaska. Häck-
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ande myrspovar fångades in i Yukondeltat, ringmärktes och
satellitsändare opererades in i fåglarnas bukhålor. I början
fungerade det bra, sändarna sände och fåglarna förflyttade
sig till Alaskas näringsrika kustområden för att lagra upp fett
inför höstflyttningen söderut. Men alla sändare dog med
marginal före förväntad sydflyttning. Dock, några av fåglarna
återsågs i Nya Zeeland under vintern då ringmärkningen
lästes av via tubkikare, så det var tekniken och inte fåglarna
som lade av. Sommaren 2006 återupprepades misslyckandet,
men sändarna var aktiva lite längre och sände till och med
starten av sydflyttningen, men en bit ut över Stilla Havet
tappades kontakten.
DAGS FÖR TREDJE försöket och nu från andra hållet. Under
februari 2007 fångades myrspovar på vinterlokaler i Nya
Zeeland, bland annat vid fågelstationen Miranda Shore Bird
Centre. Nordflyttningen är också intressant att följa eftersom
det är just den som misstänks gå via de näringsrika ebbstränder i Gula Havs-området som Sydkorea just nu förstör i stor
skala. Nu lyckades äntligen satellitmärkningsförsöket över all
förväntan. Bäst gick det att följa den myrspovsindivid som
gick under arbetsnamnet ”E7”. Den 17 mars lättade E7 mot
nordväst från Nya Zeeland och kunde följas under 7 dygns
direkflykt, 10 219 km!, till en rastplats vid Yalu Jiang, Kina,
vid Gula Havet. En hiskelig sträcka kan tyckas för en spov
i aktiv flykt, men det skulle bli värre. Vid Gula Havet stannade hon och de andra sändarförsedda myrspovarna i över
en månad för att äta upp sig. Den 2 maj lyfte så E7 igen, nu
med en ONO riktning ut över Stilla Havet för att abrupt
byta riktning mot NNO långt ute över havet och kunde totalt
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Vadarna lyfter vid Miranda, NZ. Myrspovsflocken är i
bakgrunden bakom strandskatorna (080402).
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Vadarstränderna vid Miranda,
NZ. ”E7’s” övervintringslokal
(080402). FOTO: YNGVE HARELAND

följas under 5 dygns och 6 460 km flygning innan hon nådde
Alaska 8 maj. Sträckan var längre än den geografiskt kortaste,
men vindarna utnyttjades mer optimalt. Vid midsommartid
skickade fortfarande 7 myrspovar signaler från Alaska så nu
blev det nervöst i forskarleden. Skulle satellitsändarnas batterier räcka så att till och med sydflyttningen kunde följas?
Satelliten som registrerade signalerna kretsade 850 km över
jordytan och bearbetningen av data skedde vid centraler i
Frankrike och Washington DC.
DET GICK ÖVER ALL FÖRVÄNTAN, den 30 augusti började E7

sydsträcket från Alaska rakt ut över Stilla Havet i vad som
skulle bli den hittills längsta registrerade non-stopflygningen
för en landfågel, efter 8 dygn och 11 570 km landade E7 på
norra NZ den 7 september 2007. E7 flyttade troligen inte
ensam, myrspovar sträcker normalt i flock, men hon var den
i gänget som hade en 25 g sändare inopererad i sig. Den 15
november sågs hon igen i tubkikare via ringmärkningen. I
februari 2008 var hon åter på Miranda Shorebird Centre’s
ebbstränder och letade mask, där det hela började ett år
tidigare. Fantastiskt är det minsta man kan säga!
EN PARENTES I sammanhanget är att fågelinfluensavirus aldrig

hittades. Värre är att viktiga vadarlokaler vid Sydkinesiska
sjön är på väg mot en ekologisk katastrof på grund av mänsklig exploatering. Risken är stor att detta får väldigt negativa
konsekvenser för väldigt många vadarpopulationer.
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