
HavsUtsikt 3/2001

12

AVSÄNDARE

Fakultetskansliet för naturvetenskap
Göteborgs universitet
Box 460
405 30  GÖTEBORG

FOKUS �

Tordmulen
-långflyttare som trivs i stora sällskap

Tordmulen (Alca torda) är en av tre alkarter
som häckar i Östersjön. De andra två
alkarterna är Sillgrissla och Tobisgrissla.
Tordmulen trivs i ”stora sällskap” och häckar
gärna i stora kolonier. Till skillnad från
sillgrisslan, som helst väljer klippstup i få-
gelberg som häckningsplatser, är tordmulen
mer flexibel i sitt val av häckningsplats. Den
kan visserligen häcka i klippstup men före-
kommer också i yttre delarna av skärgården
bland kala klippor eller stenskravel.  På ön
Bonden vid Västerbottenskusten finns norra
Östersjöns största koloni, med en stabil po-
pulation på mellan 2000 och 3000 par.

Äggläggningen startar i maj-juni.. Ung-
arna är ännu inte flygga när de vid tre veck-
ors ålder drar  till havs. Istället simmar de
omkring i vattnet och matas av föräldrarna.

I  oktober eller november, flyttar de söde-
rut. Tack vare återfynd av ringmärkta tord-
mular i fisknät vet vi att tordmularna från
Bottenhavet huvudsakligen tillbringar
vintern i södra Östersjön. I mitten av
1900-talet försvann tordmulen nästan
helt i Bottenhavet. Orsaken var dels jakt
och äggplockning, dels att det var en rad
svåra isvintrar kring denna tid.Tack vare
förbud mot jakt och äggplockning har
stammen på senare tid ökat snabbt. Idag
kan exempelvis ön Bonden knappast här-
bärgera fler tordmular. Istället etableras
nya satellitkolonier både på svenska och
finska sidan av Bottenhavet.

Att häcka i täta kolonier innebär många
fördelar, men även risker. En av de största
riskerna är att sjukdomar som angriper

kolonin kan få snabba och stormande för-
lopp. Kolonihäckande fåglar är ofta utsatta
för olika parasitangrepp. En av de viktigaste
havsfågelparasiterna är fästingen Ixodes
uriae. Denna fästingart finns cirkumpolärt
bland kolonihäckande havsfåglar både på
norra och södra halvklotet. Fästingarna su-
ger blod främst från ungar som ligger stilla i
sina bon. Om angreppen blir alltför stora
kan ungarna dö av blodförlust eller av sjuk-
domar som fästingarna överför. En strategi
som många havsfågelarter använder, om
parasiterna blir för alltför vanliga, är att överge
kolonin.
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