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Referat

Røv, N. 1990. Bestandsforhold hos toppskarv i Norge. - NINA
Forskningsrapport 7: 1-28.

Resultatene er et 3-årig prosjekt (1986-88) presenteres, med
hovedvekt på bestandsutvikling og produksjon. Også resulta-
ter fra tidligere undersøkelser er sammenfattet. Fra Sogn og
Fjordane til Røst har det vært relativt stabile forhold etter
1985. I Rogaland har bestanden øket jevnt, mens i Troms har
det vært en generell tilbakegang. Toppskarven er sårbar over-
for sviktende næringsgrunnlag og øket dødelighet utenom
hekkesesongen.

Emneord: Toppskarv - bestand - hekkesuksess- Norge.

Abstract

Røv, N. 1990. Population studies of shags Phalacrocorax aris-
totelis in Norway. - NINA Forskningsrapport 7: 1-28.

Results of a three year project (1986-1988) are presented.
Emphasis is placed on population dynamics and reproductive
success. Results from previous investigations are included. A
relatively stable situation has been registered from Sogn og
Fjordane to Røst. The population in Rogaland has gradually
increased, while a general decline has occurred in Troms. The
shag population is vulnerable to depletion in food resources,
and increased mortality outside the breeding season.

Key words: Shag - population - breeding success- Norway.

Nils Røv, Norsk institutt for naturforskning, Tungasletta 2,
7004 Trondheim.

Nils Røv, Norwegian Institute for Nature Research, Tungaslet-
ta 2, N-7004 Trondheim.
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Forord

Etter at Sjøfuglprosjektet ved Direktoratet for naturforvalt-
ning (DN) ble avsluttet i 1984 (Røv 1984a), ble det bestemt
å videreføre bestandsovervåkningen av enkelte kolonihek-
kende sjøfuglarter, deriblant storskarv og toppskarv. Koordi-
neringen av dette arbeidet ble overført til Økoforsk høsten
1985. Siden ble det bestemt at Økoforsk fra og med 1986
skulle gjennomføre et 3-årig forskningsprosjekt på skarv,
etter oppdrag fra DN.

Prosjektets opprinnelige mål var å klarlegge de geografiske
og årlige variasjoner i hekkebestandenes størrelse, og under-
søke betydningen av ungeproduksjonen og negative fakto-
rer. Det ble imidlertid nødvendig å nedprioritere studiet av
bestandsregulerende faktorer, hovedsakelig pga. økonomiske
forhold. I denne rapporten er hovedvekten lagt på toppskar-
vens bestandsutvikling og produksjon. Det er tidligere utgitt
en rapport om storskarv (Røv 1988).

Foruten å presentere resultatene fra de undersøkelser som er
blitt foretatt i prosjektperioden, har jeg sammenfattet og til-
dels bearbeidet på nytt en god del egne data fra tidligere
år. I noen grad har jeg også summert opp resultatene fra
andre undersøkelser om toppskarv.

Toppskarven er en viktig jaktbar art i Norge. Og forvalt-
ningsmyndighetene vil ha løpende behov for kunnskap om
bestandsutviklingen i ulike deler av landet. Av den grunn
har arten fått en sentral plass i det nasjonale overvåknings-
programmet for hekkende sjøfugl (se Lorentsen 1990). Men
for å kunne vurdere framtidige bestandstall, er det viktig
med bakgrunnsinformasjon om artens bestandsforhold.
Derfor er det mitt ønske at de resultater som her presenter-
es, vil være til nytte i den framtidige forvaltning av topp-
skarven.

En rekke personer har på en positiv måte deltatt i feltarbeid
eller stilt upublisert materiale til disposisjon. Blant disse er:
Trond Amundsen, Tycho Anker-Nilssen, Johan Antonsen,
Kjell Einvik, Aage Tørris Ekker, Alv Ottar Folkestad, Arne Fol-
lestad, Gunnar Godø, Bjørn Gården, Bjørn Harald Larsen,
Svein-Håkon Lorentsen, Aanen Munkejord, Torgeir Nygård,
Paul Harald Pedersen, Lars G. Røv, Jogeir N. Stokland og
Karl-Birger Strann. En spesiell takk til Otto Frengen for inspi-
rerende samarbeid i trønderske skarvkolonier. Fyrmester og
voktere ved Sklinna fyr takkes for god hjelp og forlegning
ved fyrstasjonen. jeg vil også takke Fylkesmennene i Sør-
,Trøndelag og i Nord-Trøndelag for aktiv støtte ved undersø-
kelsene på Trøndelagskysten. Endelig takkes DN som har fi-
nansiert og lagt forholdene til rette for studier i norske
skarykolonier.

Trondheim, desember 1989

Nils Røv
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1 Innledning

Skarvenetilhører pelikanfugleneog er høyt spesialisertefis-
kespisendesjøfugl.De er utbredt over hele klodenog finnes
både i ferskvannog ved sjøen.Toppskarvenhar en begren-
set utbredelse langs den europeiske atlanterhavskysten.I
Nord-Afrikaog Middelhavet (med Svartehavet)finnes egne
underarter.

Toppskarvener, i motsetningtil storskarven,sterktknyttet til
det marine miljø og den lever hovedsakeligav pelagiske
stimfisk.Torskefiskog sil ser ut til å være den viktigstenæ-
ringen hos norske toppskarv (Barrett et al. i manus, Røv
upubl.). I vårt land hekkertoppskarveni kolonierlangsden
ytre kyststrekningenfra Rogalandtil Sør-Varanger.Reiraplas-
seressom regel under steiner eller i sprekkeri berget, ofte
godt skjult. Den kan også bygge reir på fjellhyller eller på
åpne klipperomtrent som storskarven.Det hekkertoppskarv
i de flestestorefuglefjellenei Norge.

Den norskehekkebestandenble anslåtttil ca. 15 tusen par i
1980-84 (Røv 1984a). Det er ingen grunn til å anta at be-
standen i dag er vesentligforskjellig,selv om det har fore-
gått en del lokalebestandsforandringersidenden gang.

Toppskarvensbiologi og populasjonsdynamikker grundig
studert,særligpå De britiskeøyer. Blantde sentralearbeider
kan nevnes Aebischer (1986), Furness& Barrett (1985),
Pearson(1968), Potts et al. (1980) og Snow (1960). Blant
norske undersøkelserkan nevnes Amundsen & Stokland
(1988), Barrettet al. (1986), Johansen(1975) og Stokland&
Amundsen(1988). En oppsummeringav artensstatusi vårt
land er gitt av Røv(1984a).

I skarvprosjekteter bestandstellingerblitt prioritert. Andre
data er stort sett blitt samlet inn i forbindelsemed opptel-
ling av koloniene.Mer systematiskestudierav artensbiologi
forutsetter studier av enkeltkoloniergjennom hekkeseson-
gen, noe som har ligget utenfor rammen av dette prosjek-
tet.

Målet med undersøkelseneer å beskrivevariasjoneni be-
standsstørrelse,eggleggingstidspunkt,kullstørrelseog unge-
produksjoni norsketoppskarykolonier.Jeghar sammenliknet
resultatenemed hva som er kjent fra De britiskeøyer, der
arten er grundig studert.Et sentraltspørsmåler om de regis-
trerte bestandsforandringenekan forklaresut fra variasjoni
ungeproduksjonen,ellerom dødelighet utenom hekkeseson-
gen kan antaså ha hatt betydning.

Arbeidet omhandler hele landet og bygger på gjentatte re-




gistreringeri utvalgte kolonier/områdergjennom flere år. I

rapportener hovedvektenlagt på resultatenefra prosjektpe-
rioden 1986-88, men jeg har ogsåsammenfattetresultatene
fra tidligereregistreringer.
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3 Metoder.

Antall hekkende par er blitt registrert ved opptelling av antall
okkuperte reir i koloniene. Koloniene er blitt systematisk gjen-
nomsøkt. Der reira har ligget tett i lite oversiktlig terreng,
f.eks. storsteinet ur, er reirplassene blitt merket med sprayma-
ling for å hindre dobbelttelling.

I den grad det har vært praktisk mulig, har registreringene
blitt foretatt i slutten av rugeperioden, dvs, i slutten av mai
eller begynnelsen av juni. Egne erfaringer fra norske kolonier
og undersøkelser på De britiske øyer (Harris & Forbes 1987) -
viser av reirtellinger på denne tida gir de beste resultater. Nå
varierer imidlertid tidspunktet for hekking en god del både fra
år til år og mellom de ulike områdene. Derfor bør en ideelt
sett først sjekke hekketidspunkt før en bestemmer når tellin-
gene skal foretas. I noen tilfelle (f.eks. på Røst) har dette vært
gjort. På Runde har alltid opptellingene foregått i ungeperio-
den i juli, og har da vært kombinert med ringmerking og re-
gistrering av ungeproduksjon.

Ved opptellingene har reirinnholdet blitt registrert, enten i
hele kolonien eller i et Utvalg åv reira. En har skilt mellom fer-
dige og uferdige reir. For å få et mest mulig korrekt mål på
eggkullstørrelsen, har jeg bare benyttet egg med antatt
rugete egg i berekningene. Ved å inkludere reir under eggleg-
ging vil kullstørrelsen bli underestimert. Fordi toppskarvegga
etter få dagers ruging blir skitne og får en gråblå/brunblå far-
getone, er det mulig å skille ut reir med nylagte egg. Følgen-
de kategorier er benyttet:

Reirplass. En reirplass med reirmateriale som viser at plassen
er okkupert, eller halvferdig reir der reirgrop ikke er utformet.

Tomt reir. Reir med utformet reirskål uten innhold.

ReIr med nylagte egg. Inneholder minst ett lyseblått nylagt
egg. Kullstørrelse noteres.

Reir under ruging. Inneholder skitne egg som antas å være
ruget. Kullstørrelse noteres.

Reir under klekking. Inneholder egg og minst en nyklekket
unge. Kullstørrelse (egg + unger) noteres.

Reir med unger. Inneholder unger (+ ev. røytegg). Antall
unger noteres. I noen tilfeller er nebblengden på den største
ungen måit for å berekne klekketidspunkt.

ReIr med ukjent innhold. Reir som antas å representere et
hekkende par, men der reirinnholdet ikke kan registreres enten
fordi fuglen ligger på reiret eller at det på annen måte er skult.

En så detaljert registrering som vist ovenfor er blitt gjennom-
ført i prosjektperioden i 1986-88 der jeg selv har hatt ansvar
for tellingene, dvs. i Trøndelag og Nordland. I tidligere mate-
riale der det ikke er blitt skilt mellom rugete og nylagte egg,
har jeg bare brukt data fra registreringer seint i egg-perioden
ev. i klekkeperioden, ved berekning av eggkullstørrelsen. Jeg
har da slått sammen reir med egg og reir under klekking.

En nøyaktig registrering av ungeproduksjonen hos toppskarv
er både vanskelig og tidkrevende. På grunn av ungedødelig-
het utover i sesongen, vil antall unger avta etterhvert. For å få
et bilde på ungeproduksjonen er det nødvendig med flere
besøk i løpet av hekkeperioden. Ved de undersøkelser som
her omhandles, er den nøyaktige ungeproduksjonen ikke blitt
registrert. Størrelsen på ungekullene gir imidlertid et mål på
produksjonen dersom en også tar med tomme reir i bereknin-
gene. Jeg har bereknet en produksjonsindeks som angir gjen-
nomsnittlig antall unger pr. reir (tomme reir inkludert) når
ungene er ca 2-3 uker gamle ("ringmerkingsstørrelse").

Enheten for antall hekkende par har vært antall reir (med eller
uten innhold). Men antall reirplasser er vanligvis også blitt
notert. Metoden er den samme som anbefales av Harris &
Forbes (1987). Ved berekning av eggleggingstidspunkt har
jeg tatt utgangspunkt i en rugetid for første egg'på 34 dager
(se Barret et al. 1986). For å undersøke ev. statistiske forskjel-
ler i kullstørrelse har jeg testet om fordelingen har vært
ved å bruke en Chi kvadrat test.

Se ellers under de enkelte kapitler.
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4 Resultater og kommen-
tarer

Resultatenefra de ulike delene av landet presenteresfor seg
og vil i noen grad bli kommentertetterhvert.Hvilketmateria-
le resultatenebygger på, vil også bli omtalt underde enkelte
avsnitt.

4.1 Rogaland

De sydligstehekkeplassenefor toppskarvi Norge ligger i Ro-
galand.Munkejord & Folkedal(1982) gir en grundigog inte-
ressantbeskrivelseover artenshistoriesom hekkefugli dette
fylketfram til 1980, og Carlssonet al. (1988) summereropp
artensbestandsstatusi fylketfram til 1987.

1perioden1979-83 ble de viktigstekolonieneundersøkti for-
bindelsemed Sjøfuglprosjektet,og en oversiktover bestands-
utviklingog produksjoni denne periodenergitt i Røv(1984a).
I 1988 ble kolonieneopptalt i regi av det nasjonaleovervåk-
ningsprogrammet for sjøfugl(Lorentsen1990). Det er imidler-
tid ogsåblitt foretatt tellingeri mellomtiden,men resultatene
fradisseer ennåikkeblitt publisert.Bestandstallafra 1986 (Aa.
Munkejord,pers.medd.) erimidlertidtatt med.

Den betydeligebestandsøkningensom ble registrertfram til

1983, harfortsatt (figur 2).11988 det opptalt 1043 par i ko-




lonienepå Kjør, Urter, Ferkingstadøyeneog Spannholmane.

- Modell - Model

Opptalt - Counted

1979 80 81 82 83 84 85 86 87 88


År - Year

Figur2
Bestandsutviklinghos toppskarvi Rogaland1979-88, sammen-
liknetmed en modellpå 20 96årligvekst.- Populationdevelop-
ment of shagsin Rogaland1979-88, comparedto a modelof
2096annualgrowth.

Dette tilsvareren årlig bestandsøkningpå omkring 20 % pr.
år (figur 2) og liggeren del over det som tidligere er funnet
på Islandog de Britiskeøyer (Gardarsson1979, Potts 1969
og Aebischer1986). Ungeproduksjoneni 1979-83 var meget
god i kolonienei Rogaland(se Røv 1984a) og kan trolig for-
klarebestandsøkningen.

4.2 Sogn og Fjordane

4.2.1 Bestandsutvikling

Godø (1983) gir en grundig oversiktover toppskarvbestan-
den i Sognog Fjordanefram til 1982. Etteren kraftigdesime-
ring under den andre verdenskrigen,økte bestandenfra ca
150 par i 1950 til ca 550 par i 1982 (Godø 1983). Senereer
det blitt foretatt tellinger i 1984 og 1988 i Utvær i Solund,
som er et av de viktigstehekkeområdenei fylket (G. Godø,
pers. medd.). Resultateneviser at bestanden økte fram til
1984. Tellingenei 1988 visteimidlertid en betydelig tilbake-
gang (figur 3).
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1978 1982 1984 1988

År - Year

Figur3
Bestandsutviklinghostoppskarvi Utvær,Solundi Sognog Fjor-
dane.- Populationgrowthofshagsat the Utværarchipelago,in
Solund,SognogFjordane1978-88.

4.2.2 Kullsterrelse og eggproduksion

Under opptellingenei 1982 ble reirinnholdetnotert i flere av
koloniene.Under registreringenevar det nyklekteunger i en
del av reira. Fordidet var tidlig i klekkeperioden,er antallegg
og ungerslåttsammenved berekningenav eggkull-størrelse.
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Antalletegg i reiravar normal, men ikkespesieltstort (tabell
1). Dette kan skyldesat en del kull ennå ikke var ferdiglagt
(det ble ikkeskiltmellom reir med nylagteegg og reir under
ruging). Det var imidlertid stor hekkeandel(89-95 %). Den
gir en berekneteggproduksjonpå henholdsvis1,98 og 2,27
egg pr. reir for Solundog Askvoll.I Solundvar bare 17 % av
egga klektunderopptellingene25-27 juni, mensi Askvollvar
59,4 % av egga klektden 28 juni. Dette tyder på at eggleg-
gingen harvært relativtsein,spesielti Solund.

Tabell 1. Kullstørrelsehos toppskarvi Solundog Askvolli
Sogn og Fjordane,registrert25-28 juni 1982 (G. Godø,
pei-s.medd.). - Clutchsize of shagsL Sogn og Fjordane,
WesternNorway,recorded25-28 June1982.


Gjennomsnitt.- Mean. SD: Standardavvik. - Standard
deviation.n:Antallreiri utvalget.- Samplesize.

Ant. egg og unger
No. of eggsand young


Etteren omfattendedebatt og anbefalingerfra styringsgrup-
pa for det nasjonaleSjøfuglprosjektet(se Røv1984a), ble det
innførtfredningstiltakfor toppskarvi deler av landetfor å for-
hindreviderebestandsnedgang.

Nedgangener blitt antatt å ha sammenhengmed reproduk-
sjonssviktsom følge av næringsmangelsamtidigmed en in-
tensivbeskatningved jakt og drukningi fiskeredskaper(Folke-
stad 1979, Runde1982). Bestandssituasjonenpå Rundei pe-
rioden 1975-88 er godt dokumentertved gjentatte tellinger
seint i ungeperioden(Foikestad1981, 1987 og pers.medd.,
Valde 1986, Røv1986). Figur 4 viserat det bare har skjedd
mindre endringer i hekkebestandenetter bestandssammen-
bruddet omkring 1980. Ungeproduksjonener blitt bereknet
ved at antallunger i reirai juli er blitt registrert.Det haråpen-
bart vært en rekkeår med dårlig ungeproduksjonpå Runde
(tabell 2). Barei fire av de 10 undersøkteåra, har det vært
"normar ellergod ungeproduksjon.
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4.3 Runde

Møre og Romsdalhar tidligere vært landetsviktigstehekke-
område for toppskarv,med skarvurapå Rundesom den sen-
tråle hekkeplassen.Bestandeni fylket var trolig på topp i
1975 med ca 7 000 par (Johansen1978). Det vakte betydelig
oppsiktda bestandenpå få år ble reduserttil 2 700 par (Fol-
kestad1981).

o
1975 76 78 79 81 83 85 86 87 88

År - Year

Figur4
Bestandsutviklinghostoppskarvpå runde1975-88. - Population
developmentofshagsat Runde1975-88.

Tabell2. Bereknetungeproduksjonhostoppskarvpå Rundei perioden1975-88, på grunn-
lag av registreringerseint i hekkesesongen.- Calculatedyoungproductionof shagsat
Runde,WesternNorwayduring1975-88, asrecordedlate in thebreedingseason.

År - Year 1975 1976 1978 1979 1981 1983 1985 1986 1987 1988

Produksjon 1,7 0,5 0,7 1,0 1,3 1,3 0,9 0,7 0,9 1,7
Production
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4.4 Froøyene

Øygruppen består av flere hundre øyer og en mengde
holmer og skjær.Den er knapt fem mil lang og omtrent en
mil brei. Noen av de størsteøyene er bebodd. Området er et
tradisjonelthekkeområdefor toppskarv(jf. Nordhagen 1917,
Hanson1948). Den førstefaunistiskeregistreringble foretatt
av S. Haftorn i 1963 (Suul u. å.). Flere kolonierble da regi-
strertpå lokaliteterder det ogsåi dag hekkertoppskarv.

Hekkeområdetkan naturligdelesinn i tre deler (figur 5). Det
nordlige området omfatter Horsøyeneog omkringliggende
øyer og holmer. Sentralområdet består hovedsakeligav
øyene Kunnaog Kalvenemens det sørligeutgjør de øvrige
hekkeplassene.

I 1974-75 ble det foretatt en fullstendigkartleggingav sjø-
fuglfaunaeni området (Frengen& Røv1975 og upubl.). Om-
rådetsbetydningfor hekkendesjøfuglderiblantskarv,ble da
dokumentertog dannet grunnlagetfor at Froannaturreservat
og landskapsvernområdeble opprettet i 1979.

Nord Helvete

a '


4.4.1 Materiale

Denne undersøkelsenbyggerpå følgende materiale:

1974-75. Første registreringav hekkebestandeni området.
Totaltellingi størstedelenav området i juli 1974 (Frengen
Røv1975). Supplerenderegistreringeri 1975.

1980. Total-telling13-15 juni. Registreringav reirinnhold.

1982. Total-telling6-8 juli. Registreringav reirinnhold.

1983. Sjekkingav deler av området 4-8 juli. Totaltellingav
den størstekolonieni de sentraledeler av området. Registre-
ring av reirinnhold.

1986. Opptellingav antall reirog registreringav reirinnholdi
størstedelenavområdet,4-6 juni.Supplerendetellinger26 aug.

1987. Registreringav reirinnholdi deler av kolonienpå St.
Kalven,7 juli.

1988. Totaltelling og registreringav reirinnholdi koloniene
på Kunnaog St. Kalven,20 juni.

4.4.2 Hekkebestand og kolonisterrelse

Toppskarvenhekker i bergsprekkerog steinur på en rekke
øyer og holmer i området. I 1986 ble i alt 925 reir opptalt i
32 kolonier.I tillegg hekketenkeltparpå tre lokaliteter.

CYD.ofo g
Horsøyan „

Selsteinen1)

Kolonistørrelsenvarierte mellom 2 og 245 (figur 6). Den

10

2 3-4 5-8 9-16 17-32 33-64 65-128 129-256

Kolonistørrelse - Colony size
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kolonier

-
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colonies
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området

Firmyæret

oa

o

Q1a
Andsteinen

V. KalveniP

St. IdIven rY°

km

Figur6
Figur5 Fordelingav kolonistørreisehostoppskarvpå Froøyenei 1986. -
KartoverFroøyene.- Map of theFroøyeneislands. Sizedistributionofshagcoloniesat Froøyene1986.
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geometriske middelverdien var 17 par. Fordelingen av kolo-
nistørrelse er meget lik det som ble funnet i 1974 (jf. Frengen
& Røv 1975).

4.4.3 Bestandsutvikling

Resultatene av de fire totaltellingene som er blitt foretatt i pe-
riOden 1974-86 viser en overveiende stabil situasjon (figur
7). Det har imidlertid skjedd betydelige lokale forandringer
innen området. Mellom 1974 og 1982 gikk bestanden tilbake
i de nordlige og sentråle deler mens antall par i de sørlige ko-
loniene økte. Og i åra 1982-86 økte de sentrale koloniene be-
tydelig mens bestanden i sør gikk tilbake (figur 8).

De to største koloniene i sentralområdet ble opptalt også i
1988. Det ble da registrert 220 par. I de samme koloniene
hekket det i 1986 395 par. Dette indikerer en nedgang i
toppskarvbestanden i denne perioden, selv om vi ikke vet
hvor representative disse tellingene er.

4.4.4 Eggleggingstidspunkt

Registreringer av andelen reir med unger ved engangsbesøk i
koloniene har gitt et visst grunnlag for å vurdere når eggleg-
gingen har startet og når toppen i eggleggingsperioden har
vært i enkelte av åra. Nedenfor er observasjonene gjengitt og
i tabell 3 er eggleggingstidspunktene antydet.

Observasjoner:

1200

200

600

0
1974 1980 1982 1986

År - Year

Figur 7
Bestandsutviklinghos toppskarvpå Froøyene1974-86. - Popula-
tion developmentof shagsat Froøyene1974-86.

1980. 10 % klekt 13 juni i nord og'40-50 % klekt i sentrale
og sørlige deler av Froan. Dette indikerer klekketopp ca 14
juni i de sentrale/sørlige deler.

1986. 3 juni var ingen kull klekt i nord, 4 juni var 7 % klekt i
sentrale deler og 5. juni var 10 % klekt i sør. Dette antyder
klekkestart ca 1 juni.

1988. 20 juni var 55,4 % klekt i sentrale deler. Den eldste pull.
var ca 12'd gammel (nebbl. = 40,7 mm) (n = 36 reir). Dette
indikerer klekketopp 19 juni og første egg klekt ca 8 juni.

Tabell 3. Bereknet tidspunkt for egglegginghos toppskarv
på Froøyene,basert på en rugetid for førsteegg på 34 d. -
Estimated egg-laying time of shags at Froøyene,Central
Norway.
S: Det sentrale og sørlige området. Southern and central
areas.N: Det nordlige området. - Northern areas.

500 Første egg lagt
First egg laid

Ant.

par

-
No.

of
pairs

30 apr. i S
5 mai i N

5 mai i S 17 mai i S

600 Sør- South
ø-ø Sentralt- Central

Nord - North

400

300

200

100

Median eggleggingsdato
Median egg-laying date

11 mai i S

År - Year

1980


1986

1988

1974 1980 1982 1986

År - Year

Figur 8
Bestandsutviklinghos toppskarypå Froøyene1974-86. - Popula-
tion developmentofshagsat differentparts of Froøyene1974-86.

Observasjonene tyder på at de første toppskarvene starter
eggleggingen omkring månedskiftet april-mai, mens toppen i
eggleggingen er i midten av mai. Det er også åpenbart en
viss variasjon i eggleggingstidspunkt fra år til år.
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4.4.5 Kullstørrelse

De flestereir inneholdtto ellertre egg. Enrelativtstordel (3 -
15 %) av reira hadde bare ett egg. Dette var særligmarkerti
1980, og kanskyldesat det i en del av reiraikkevar ferdiglag-
te kull. Under opptellingene den gang ble det ikke skilt
mellom reir med nylagte egg og egg under ruging. Et svært
lite antallreir haddesåmye somfire egg.

Fordelingenav kullstørrelsei de ulike områdene er vist i
tabell 4. Gjennornsnittligeggantallvarierte mellom 2,46 og
2,74. Et veiet gjennomsnittbasertpå fordelingenav reir i de
ulikeområdene,er 2,52 for 1980 og 2,65 for 1986.

I 1980 var det ingen statistiskforskjelli kullstørrelsemellom
de ulikeområdene (x2 = 2,06, p > 0,10) mensdet i 1986 var
gjennomsnittligflere egg i reira i det sentralehekkeområdet
enn i områdetforøvrig(x2 = 8,83 og 6,69, p < 0,01).

1åra 1980 og 1986 var det ingen statistiskeforskjelleri kull-
størrelsemellom de nordlige og de sørligehekkeområdene
(x2 = 1,87 og 3,41, p > 0,10). Hvisvi derimot betrakterdet
sentralehekkområdet,var den gjennomsnittligekullstørrelsen
i 1986 signifikantstørreenn i 1980 og 1988 (x2 = 12,9, p <
0,005).

4.4.6 Ungeproduksjon

I 1982 og 1983 ble antallungeri reiraregistrertseinti hekke-
sesongen(4-8 juli). De fleste ungene var på den tiden 2-3
uker gamle, mens 10-30 % av reir med innhold fortsatt
hadde egg. Resultateneer vist i tabellene 5 og 6. Et veiet
gjennomsnittfor helehekkeområdeter bereknetpå grunnlag
av fordelingen av antall reir mellom de ulike områdene i
1982. Ungeantalletvariertefra 1 til 3 unger pr. reir med 2
som det vanligste.Det var ingensignifikantforskjelli ungean-
tall mellom de to åra (C2 = 3,73, p > 0,10). I 1982 var det
baresmåforskjellermellomde ulikedelene av hekkeområdet,
mensdet i 1983 var noe mindre ungekulli det sørligsteom-
rådet (x2 = 8,97, 0,01 < p < 0,025).

En produksjonsindekser reknet ut ved å multipliseregjen-
nomsnittlig ungeantall med andelen reir med innhold.
Dersom opptellingen er foretatt på omtrent samme tids-
punkt, kan en på den måten sammenlikneulike år og områ-
der. Den virkeligeproduksjonenmå imidlertid antas å ligge
noe lavere enn den bereknete indeksverdien,hovedsakelig
fordi det vil væreen vissungedødelighetutoveri sesongen.

Tabell 7 viserproduksjonsindeksfor de ulikeområdeni 1982-
83. Veietgjennomsnitter ogsåbereknet.Resultatenetyder på
at produksjoneni 1983 var noestørreenn 11982. I beggeåra
var det størstproduksjoni det sentralehekkområdet.

Tabell 4. Kuilstørrelsehos toppskarvi de ulikedelerav Froøyenei perioden1980-88. -
Clutchsizeofshagsin differentpartsof Froøyeneduring1980-88.




Dato - Date 1

Antallegg
No. of eggs

2 3 4




SD n

1980 Nord - North 13 juni 14 30 85




2,59 0,72 133

1980 Sent.- Central 14 juni 19 38 111 1 2,56 0,70 169

1980 Sør- South 14 juni 38 64 153 2 2,46 0,75 257

1986 Nord - North 3 juni 2 15 18 1 2,50 0,65 36

1986 Sent.- Central 4 juni 10 57 218 2 2,74 0,53 287

1986 Sør- South 5 juni 5 22 43




2,54 0,53 70

1988 Sent.- Central 20 juni 6 23 51




2,56 0,63 80

13

© Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2010 http://www.nina.no  
Vennligst kontakt NINA, NO-7485 TRONDHEIM for reproduksjon av tabeller, figurer, illustrasjoner i denne rapporten. 



nina forskningsrapport 007

TabellS. Ungekullstørrelseog andelreirmedinnhold,Froøyene6-8 juli 1982. - Clutchsize
andpercentageofnestswith eggsor young,Froøyene6-8 July1982.
Berekningsgrunnlagforveietgjennomsnitt:Ant. reiri nord:118, sentralt:288, sør:562, til-
sammen:968.

Område - Area

Antallunger
No. of young

1 2 3




SD n Reir
m/innh. (%)
Nestswith
contents(%)

fl

Nord - North 7 9 5 1,90 0,77 21 52,1 71

Sentralt- Central 35 68 27 1,94 0,69 130 77,7 283

Sør- South 34 84 15 1,86 0,59 133 62,2 310

Total 76 161 47 1,90 0,65 284 67,4




Veiet ›T





1,89




65,6




Weighed







Mean







Tabell6. Ungekullstørrelseog andelreirmedinnhold,Froøyene,4-8 juli.1983. Sammebe-
rekningsgrunnlagfor veietgjennomsnittsomi tabell5. - Numberofyoungandpercentage
ofnestswithcontents,July1983.

Område
Area

Antall unger
No. of young

1 2 3




SD n

Nord - North 2 11 7 2,25 0,64 20

Sentralt- Central 24 77 46 2,15 0,68 147

Sør- South 17 22 12 1,90 0,76 51

Veiet





2,02




Weighed






Mean
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I 1987 ble en kolonii sentralområdetsjekket7 juli. Bare35 %
av reira inneholdt da egg eller unger (n = 52), og gjennom-
snittligungeantallvar 2,2 (n = 10). Dette gir en produksjons-
indekspå 0,76 unger pr. reir. Selvom materialeter lite tyder
dette på en meget lav ungeproduksjondette året.

Tabell 7. Produksjonsindekshos toppskarvpå Froøyene

1982-83. Veietgjennomsnitter reknetut på sammemåte

som i tabell 5. - Productionindex of shagsat Froøyene
1982-83.




1982 1983

Nord - North 0,99 1,35

Sentralt- Central 1,51 1,67

Sør- South 1,16 1,30

Veietgj.sn.- Weighed Mean 1,24 1,42

4.5 Vikna

Den enestefastehekkeplasseni Viknaer en blandetskarykoloni
påKorsholmeni Sørøyane.Den nevnesførstegangenavSuul&
Frengen(1974) somtalteopp 255 reiravtoppskarvog 220 reir
avstorskaryi 1974. Siden1982 erbådeantallparogreirinnhold
blitt registrertgjenntatteganger.I 1986 og 1988 varhekkebes-
tandennoelavereennveddetidligeretellingene(figur 9).

Resultateneav de hekkebiologiskeundersøkelseneer vist i
tabell 8. Eggkullstørrelseni 1988 var signifikanthøyereenn i
1982 og 1985 (X2 = 44,7, p < 0,001). Ogsåandelenreir med
innhold var spesiellhøyt i 1988. Et problem for denne kolo-
nien har vært uvanlighøy predasjonav ravn som har hekket
ved kolonien.I 1988 var imidlertidravnreiretfjernet.

Tidspunktfor egglegging ser ut til å ha vært omtrent som
ellersi Trøndelag (jf. Froøyeneog Sklinna).Observasjonene
tyder imidlertid på at i 1982 og 1986 var eggleggingennoe
seinereenn i 1985 og 1988.

Tabell8. Oppsummeringav resultatenefra dehekkebiologiskeregistreringenehostoppskarv
på Vikna1982-88. - Summarizedresultsofstudieson the breedingbiologyofshagsat Vik-
na, CentralNorway1982-88.




1982 1985 1986 1988
Dato - Date 16.6 6.6 1.7 3.6

Ant. reir 177 214 126a 135
No. of nests





Kullst.egg 2,26 2,46




2,94b
Clutchsize (n = 70) (n = 114)




(n = 94)

Unge-antall




2,07




No. of young




(n = 41)




Reirm/innhold (%) 61 80 72 93
Nestswith contents(%) (n = 109) (n = 181) (n = 103) (n = 133)

Andelreirklekt(%) 9 21 62 1
Percentagehatched = 78) (n = 145) (n = 74) (n = 124)

Berekneteggproduksjon 1,38




1,97 2,73
Estimatedegg production





a:Reirplasserinkludert.- Occupiedsitesinduded.b:Reirunderruging.- Nestswithbreedingbirds.
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1982 1985 1986 1988

År - Year

Figur9
Bestandsutviklinghos toppskarvpå Sørøyan,Vikna 1982-88. -
Populationdevelopmentofshagsat Vikna1982-88.

4.6 Sklinna

Sklinnaer en øygruppe på 10-15 øyer og mindre holmerog
ligger isolert på en ca 12 km2 stor grunntvannssokkelom-
trent to mil nord for de yttersteøyene på Vikna. Sklinnafyr
harfastbemanning,men ellerser området ubebodd.

Toppskarykolonienpå Sklinnanevnesførstegang av.Nygård
(1980) som talte opp ca 300 individer i hovedkolonienpå
den størsteøya i 1978. Den første systematiskeregistrering
av sjøfuglenepå Sklinnable foretatt av Otto Frengenog meg
i 1980 (se Røv1982a). Fraog med 1981 ble Sklinnaetablert
som et fast overvåkningsområdefor hekkende sjøfugl. Og
siden er bestandeneav av skarv, lunde og krykkjeblitt talt
opp årlig,i samarbeidmed Fylkesmanneni Nord-Trøndelag.

I 1980 hekket det totalt 435 par toppskarvpå Sklinna.De
flestereiralå på den størsteøya der fyret ligger,men ogsåna-
boøya samt den moloen som binder disseøyene sammen,
var viktige hekkeområder.Hele dette området betegnesher
som hovedkolonien.Utenom denne har det hekkeret mindre
antall(13-28 par) på andre lokaliteter.

Den nevntemoloen ble valgt ut som prøvefeltog er blitt talt
opp hvert år siden 1980. Totalbestandener blitt opptalt i
1984-85 og 1987-88. Bestandstellingenehar foregått i ruge-
periodeni månedskiftetmai/juni. I 1981-83 og 1986 ble ko-
lonienbesøktogsåi ungeperiodeni juli.

Under opptellingeneer reirinnholdetblitt registrert,enten i
helekolonienelleri et utvalgav reira.Under besøkenei juli er
et betydeligantall unger blitt ringmerketfor å få informasjon
om trekk- og overvintringsmønster.En nærmere beskrivelse
av undersøkelsenei 1980-84 er gitt i upublisertedatabaserap-
porter (Røv 1982a, 1982b, 1984b, 1984c). Ringmerkingsre-
sultateneer publisertav Røv& Follestad(1983).

I dette arbeidet har jeg analysertgrunndataenepå nytt. Det
har i noen grad ført til justeringerav verdienefor kullstørrel-
serog ungekull.

I 1984 ble 23 reir merketfor nærmerestudierav hekkesukess.
Reiralå åpent plassertslikat de kunneobserverespå avstand
(overfra) med kikkertuten å forstyrrede hekkendefuglene.
Reirablesjekketfram til begynnelsenav juli.

4.6.1 Bestandsutvikling

Tabell 9 viserbestandsutviklingeni perioden1980-88 både i
prøvefeltet(moloen) og i hele hovedkolonien.Framtil 1985
økte bestandentil over 600 par. Sidenhar det barevært små
forandringer.Figur 10 viser bestandsutviklingensammenlik-
net med en bestandsmodellmed 9 % årligvekst.

Ant.

par

-
No.

of
pairs

250

200

150

100

50

Tabell9. Bestandsutviklinghostoppskarypå Sklinna1980-88. - Populationdevelopmentof
shagsat Sklinna,CentralNorway1980-88.
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[M1 Observert- Observed

 Moell - Model

80 81 82 83 84 85 86 87 88

År - Year

Figur10
Bestandsutviklingi hovedkolonienfor toppskarvpå Sklinna
1980-88. - Populationdeveloprnentof shagsat Sklinna1980-
88.

Prøvefelttellingeneviser en størrevekst i moloen enn i ho-
vedkoloniensamlet. Dette kommer trolig av at de sentrale
steinureneder de flesteskarvreireneligger,ble oppfyltslikat
en videre ekspansjonmåtte foregå i ytterkanten.Likevelgir
tellingenei prøvefeltetet riktig bilde av hovedtendensenei
utviklingen.

En kulminasjoni bestandsutviklingeni 1985 faller sammen
med en tilsvarendeutviklingi storskarvbestandeni området
(Røv1988).

4.6.2 Eggleggingstidspunkt

Underopptellingeneom våren ble andelenreir med innhold
og andelen reir der klekkinghadde skjeddregistrert(tabell
10). Dette gir et visstgrunnlagtil å vurdereeggleggingstids-
punktet.

Observasjonenetyder på at medianeggleggingsdatovanlig-
vis har vært omkring midten av mai. I enkelte år har de
førsteegga blitt klekt alleredei sisteuke av av mai, mens i
andreår ikkefør i begynnelsenav juni. Dette viserat eggleg-
gingen kanstarteomkring 20-25 april, i seineår (som 1987-
88) ikkefør månedskiftetapril-mai.

Tabell 10. Fenologiskeobservasjoneri de sentraledelerav
toppskarvkolonienpå Sklinna1980-88. - Phenologicalob-
servationsin centralparts of the shag colonyat Sklinna
1980-88.

År Dato Reir
m/innhold (%)

Andelreir
klekt(%)

Year Date Nestswith
contents(%)

Percentage
hatched

1980 21 juni




52

1981 21-22 mai 60 0

1982 25-27 mai 76 1,5

1983 1 juni 98 3,1

1984 29 mai 95 7

1985 3 juni 92 2,3

1986 21 mai 80 0

1987 10 juni




3,5

1988 30 mai-1 juni 89 0

4.6.3 Prevefeltundersekelser 1984

Den 30 maivar det egg i 22 reir. Kullstørrelsenvar 2,86 (SD=
0,56, spredning1-4). 20 av reira ble sjekketfram til 26 juni.
Det ble da registrertegg i 19 av reira. Eggenessjebneer vist
nedenfor:

Totalt ant. egg lagt 54
Ant. egg klekket 38
Ant. egg borte/predatert 2
Ant. egg uklekket 14

Dette gir en klekkesuksesspå 70,3 % (n = 54).
Andeleninfertileeggvar 26,9 % (n = 52).

18 av reirablesjekketfram til 4 juli. I 13 av reiravardet da 32
unger i alderen2-4 uker.Gjennomsnittligungeantallvar 2,46
(n = 13) og ungeproduksjonenvar 1,78 (n = 18).

15 reir blesjekkethelt fram til 14 juli. I dissereirabledet klek-




ket 28 ungerav opprinnelsig39 egg. Tre av ungeneble borte

(predatert?) og fem blefunnet døde ved reiret. De øvrige20

Ant.

par

-
No.

of
pairs

1000

750

500

250
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var i live i midten av juli. Dette gir en produksjonpå 1,33 Det serut til å væreen tendenstil at eggantalletpå Sklinnaer
ungerpr. reireller0,51 ungerpr. egg lagt. størreenn på Froan.

4.6.4 Kullsterrelse og ungeproduksjon

Gjennomsnittligkullstørrelsei hovedkolonienvariertemellom
2,45 og 2,80 i perioden1980-88, med 2,70 som middel for
de undersøkteåra (tabell 11). 70-77 % av reirainneholdttre
egg i alleår unntatt i 1987 da andelentre-kullbarevar 54 %.
Det var en signifikantforskjelli fordelingen av egg-antall i
reira mellom åra (X,2 = 61,39, df = 5, p < 0,001). Særligvar
1987 et år med småkull,mens1984 hadde relativtstorekull.

Antall unger i reira gir informasjonom de generelleproduk-
sjonsforholdai området. De allerflestereirahaddeto ellertre
unger, men en god del inneholdt bare en unge. Et sværtlite
antall(ca. 1 96)hadde4 unger(tabell 12). Alderenpå ungene
under registreringenvar omkring 2-3 uker. Gjennomsnittlig
ungeantalli de ulikeåravariertefra 1,9 til 2,3. I 1981 var antall
ungeri reirasignifikantmindreenn i de andreåra (x2 = 9,08,
p< 0,025). Ellersvar forskjellenemeliomårasmå. Produksjons-
indeksener reknetut på grunnlagav hvorstor andel av reira
sominneholdtreirellerunger.

Tabell 71. Kullstørrelsehostoppskarvi hovedkolonienpå Sklinna1980-88. - Clutchsizeof
shagsin themaincolonyat Sklinna1980-88.

Antallegg - No. of eggs




Dato - Date 1 2 3 4




SD




1980 21 juni 16 67 215 8 2,70 0,61 306

1983 :I juni 8 20 87 2 2,71 0,62 117

1984 30 mai 16 55 277 14 2,80 0,57 362

1985 3 juni 13 65 254 4 2,74 0,54 336

1987 10 juni 27 97 145 2 2,45 0,68 271

1988 30 mai 1 12 41 2 2,79 0,53 56

Tabell 12. Ungeproduksjonhos toppskarvpå Sklinna 1981-86. Tabellenviser unge-
kullstørrelse,andelreirmed innholdog bereknetproduksjonsindeks.- Youngproductionof
shagsat Sklinna1981-86. In the Tablefigureson clutchsize,percentageof nestswith con-
tent,and estimatedyoungproductionaregiven.

Antall unger
No. of young




Dato 1 2 3




SD n




Date







1981 24-25.7 15 44 10 0 1,93 0,60 69

1982 12-14.7 31 76 53 2 2,16 0,74 162

1983 20.7 9 35 30 1 2,31 0,70 75

1986 3.7 10 47 26 1 2,21 0,66 84

	

Reirm/ Prod.

	

innhold(%) ind.
Nestswith Prod.

contents(%) index

	

90 1,68

	

92 1,40

	

84 1,70

	

88 1,91
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4 7 Røst
Røsthar tradisjoneltvært en betydelig hekkeplassfor topp-
skarv.Amundsen& Stokland(1988) har anslåttbestandeni
hele området til 900-1000 par i 1985. Den størstekolonien
ligger på Ellefsnyken,der det i 1985 ble opptalt 610 reir
(Amundsen& Stokland1985).

4.7.1 Bestandsutvikling

HeleEllefsnykener blitt talt opp. Figur 11 viserbestandsutvik-
lingen i åra 1985-88. Enhetener antall reir, men ogsåantall
reirplasser(uferdige reir) ble registrerti 1985-87. Resultatene
viseren halveringav bestandenfra 1985 til 1986, og en rela-
tivt stabilsituasjonvidere.

750 


I 1987 var det unger i bare 16 % (n = 208) av reiraså seint
som 18 juni. Nebblengden på den størsteungen var 32,4
mm, noe som indikereren alder på omkring 16 d (jf. Barrett
et al. 1986). Klekkingenskulleetter dette ha startetca 2 juni,
og førsteegg blitt lagt i månedskiftetapril/mai. Eggleggings-
toppen dette året hartrolig ikkevært før i sisteukei mai.

11988 var det unger i 3 % av reira (n = 315) den 7-8 juni.
Førsteegg dette året harderfortrolig blitt lagt tidligereenn 3
mai, dvs,omtrent samtidigsomi 1987.

I tabell 13 er resultateneav de fenologiskeberekningersam-
menfattet.

Tabell 13. Bereknetstart og median for egglegginghos
toppskarv på Røst, 1985-88. April/mai betegner
månedskiftet.- Estimatedegg-Iayingstart and medianof
shagsat Røst,LofotenIslands1985-88.

Ant.

par

-No.

of
pairs

500


250

1985 1986 1987 1988

År - Year

1985


1986


1987


, 1988

Start

17 april

april/mai

april/mai

Median

10 mai


17 mai


ultimo mai

Figur 17
Bestandsutviklinghos toppskarvpå Røst1985-88. - Population
developmentofshagsat Røst1985-88.

4.7.2 Eggleggingstidspunkt

I 1985 var det unger i 60 % (n = 151) av reir med innhold
omkringden 13 juni. To dager seinerevar det unger i 70 %
av reira.Dette tyder på at median klekkedatovar omkring 11
juni, og medianeggleggingstidspunktfør 10 mai.

I 1986 var det egg i 66 % av reirai prøvefeltetden 21 maiog
i 74 % den 24 mai (n = 46). I hele kolonienvar andelen reir
med innhold 72 % (n = 267) underopptellingene21-22 mai.
Nyklekte unger ble funnet i tre reir. Disseobservasjonene
tyder på at toppen i eggleggingenvar omkring17 mai og at
de førsteegga ble lagt ca 17 april.

4.7.3 Prevefeltundersøkelser 1986

I forbindelsemed hovedfagsstudiumpå toppskarvpå Røst,
ble en del reirplassermerket opp på Ellefsnykeni 1985 (se
Amundsen & Stokland 1988 og Stokland & Amundsen
1988). I 1986 ble 69 av dissereirplassenesjekketi sluttenav
eggleggingsperioden21 og 24 mai og i ungeperioden3 juli.
Antall brukte og ubrukte plasserble klassifisert(se metode-
kapittel)for å få et bildeav ev. forandringeri statusi løpet av
sesongen.

Resultateneviserat det totalt sett skjeddesmå forandringer
(tabell 14). Forholdetmellomde ulikekategorieri juli er ikke
signifikantforskjelligfra situasjoneni mai (x2-test). Det var
blitt etablert par på fem nye steder, mens 3 par var blitt
borte. Det kan imidlertid tenkes at noen av fuglene hadde
byttet reirplass.Antall etablerte par fordelte seg som vist i
tabell 15.
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Tabell 14. Gruppering av hekkeplasserhos toppskarypå Røsti juli 1986 i forhold til opprin-
nelig gruppering i eggleggingsperiodeni mai samme år. - Number of active shag nests and
occupiedsites recorded in a study plot at Røst in July 1986 compared with the dassification
in May the same year.




Klassifiserti juli - Classifiedin July

Ubrukt Reirpl. Tomt
reir

Reir
m/innh.

Sum

Klassifiserti mai Unused Occupied Empty Nestwith




Classifiedin May




site nest contents




Ubrukt 15 1 0 4 20
Unusedsite






Reirplass





7
Occupiedsite






Tomt reir




2




4 13
Emptynest






Reirm/innhold




0 8 20 29
Nestwith contents






Total 18 5 16 30 69

Tabell 15. Fordeling av antall etablerte par toppskarv
prøvefelt på Ellefsnykeni mai og juni 1986. - Number of ac-
tive nests and occupied sites in the study plot at Røst in
May and July 1986.

Reir Reirplasser Sum
Nests Sites

Mai 42 7 49

Juli 46 5 51

4.7.4 Kullsterrelse og ungeproduksjon

Et uveietgjennomsnittfor de fire undersøkteåra er 2,51. Det
er en signifikantforskjelli fordelingenav kullstørrelsemellom
de ulikeår (2C2= 122,85, df = 6, p < 0,001). I 1985 var det
spesieltstorekull, med 3 egg som det vanligsteeggantallet.
Bådei 1986 og 1987 vardet relativtsmåkull(tabell 16).

Tabell 16. Kullstørrelsehos toppskarvpå Røst 1985-88. For
1985 er kullstørrelsenbereknet på grunnlag av reir under
klekking samt reir der det på annen måte ble konstatert at
kullet var ferdiglagt (Amundsen & Stokland 1985). I de an-
dre åra ble kullstørrelsenregistrert i reir med egg under rug-
ing eller klekking. - Clutch size of shags at Røst 1985-88.




Antallegg
No. of eggs

2 3 4 x SD n

1985 0 22 187 9 2,94 0,37 218

1986 8 32 33 0 2,34 0,67 73

1987 17 83 64 0 2,29 0,64 164

1988 22 98 151




2,48 0,65 272
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I 1985 ble et kontrollfeltpå Trenykenundersøktav Amund-
sen & Stokland (1988). Gjennomsnittligantall flygedyktige
unger(37 d gamle) var 2,54 (SD = 2,88, n = 13). Underopp-
tellingerav kolonienpå Ellefsnykensamme år (Amundsen&
Stokland1985), ble det funnet unger i 96,4 % av reira (n =
392) og en gjennomsnittligkullstørrelsei reir med dunkledte
unger (> 12 d gamle) på 2,44 (tabell 17). Dette gir en pro-
duksjonpå 2,35 unger pr. hekkendepar. Klekkesuksessenhos
egg i 3-kullvar 82,9 %, og dødelighetenhosunger i alderen
7 til 37 d var 15,4 % (Amundsen& Stokland1988).

Tabell 17. Antallungerregistrerti reirav toppskarvpå Røst
1985-86. - No. of youngrecordedin the nestsof shagsat
Røst1985-86.

Tabell18. Indeksforeggproduksjonhostoppskatvpå Røst.-
Eggproductionindexofshagsat Røst.

Reirm/ Kull- Indeksfor
innhold(%) størrelse eggproduksjon
Nestswith Clutch Eggproduction
contents(%) size index

1985 96,4 2,94 2,83

1987 88,5 2,29 2,03

1988 93,2 2,48 2,31

Antall unger
No. of young

_x
1 2 3 SD n

1985 13 49 72 2,44

•

0,67 , 134

1986 8 11 4 1,83 0,73 23

I 1986 ble 49 oppmerkete reirplassermed etablertepar sjek-
ket bådei mai og i ungeperiodeni juli. I mai ble det registrert
42 reir og 7 reirplasser.I juli ble 4 av reirplassenefra første
besøkklassifisertsom "reir".I alt ble det såledesregistrert46
reirsom kan antaså representerehekkendepar. I 26 av reira
(56,5 %) ble det funnet unger. Størrelsenpå ungekullavar i
gjennomsnitt1,83 (tabell 17). Dette gir en bereknetproduk-
sjonpå 1,03 unger pr. par, noe som er betydeliglavereenn i
1985.

Ungeproduksjonenble ikkestudertdirektei 1987-88, men en
indeksverdifor eggproduksjonener reknetut på grunnlag av
andelenreir med innholdsamtantall egg lagt. Påden måten
kan en sammenliknede ulike åra. Resultatene(tabell 18)
viser at 1985 var et "godt" år sammenliknetmed 1987-88,
menseggproduksjoneni 1987 var relativtlav.

Figur12
Bestandsutviklinghos toppskarvi Troms7982-88. - Population
developmentofshagsin Troms1982-88.

4.8 Troms og Vest-Finnmark

1følge de data somer gitt i Strann& Vader (1986) er bestan-
den av toppskarvi dette området på ca 5 000 par. Omkring
halvpartenhekkerpå Lille Kamøy i Vest-Finnmark.Etter be-
standssammenbruddetpå Runde, er dette i dag den største
toppskarykolonieni landet. FornærmeredetaljerseRikardsen
& Strann(1983) og Strann& Vader (1986).

En systematiskovervåkningav toppskarvbestandeni dette
området ble etablert i 1985. Noen av kolonieneer imidlertid
blitt opptalt årligsiden1982. Resultatenefra de seinereåraer
gitt i rapporterav Strann& Ludvigsen(1985, 1986 og 1987).
I 1988 ble tellingeneforetatt i regi av det nasjonaleovervåk-
ningsprogramrnet(Lorentsen1990).

I prøvefeltenei Troms har bestandengått betydelig tilbake

siden1985 (figur 12). På LilleKamøyi Vest-Finnmarkhekket
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det i 1985 ca 2 400 par, og produksjonenvar meget god. I
de to årasomfulgte hekketdet ingentoppskarvi denne kolo-
nien, mensi 1988 var forholdenetydeligvisigjen normale,og
2 400 hekkendepar ble opptalt.

Manglendehekkingi 1986-87 må åpenbartha hatt sammen-
heng med sammenbruddet i loddebestanden i 1986 (jf.
Anon. 1987). Også hos storskarvog alkefuglerble det regi-
strert en betydelig hekkesvikti Finnmarki denne perioden
(Røv1988, Vaderet al. 1987).

Det er kjentfra undersøkelserpå De britiskeøyer at deler av
en toppskarvbestandkan la være å hekkei periodermed næ-
ringsmangel(Aebischer1986), men total hekkesvikter, såvidt
jeg vet, ikketidligerebeskrevethosdenne arten.

5 Diskusjon

5.1 Eggleggingstidspunkt

Resultateneviserat toppen i eggleggingsperiodeni området
fra Sogn og Fjordanetil Røstvanligviser i tiden 10-25 mai.
Det mestvanligeser ut til å være ca 15 mai. De førsteegga
bliroftestlagt i tida 20 april-1 mai. Innen de enkelteområder
er det en variasjonfra år til år på omkring3 uker.

I Rogalandstartertoppskarveneggleggingabetydelig tidlig-
ere enn andrestederpå kysten,med medianeggleggingstid-
spunktomkring 20 april (Eldøy & Munkejord 1983). Det er
omtrent på samme tid som på De britiskeøyer (Snow 1960,
Potts1969).

I Øst-Finnmarkkan toppskarvenlegge egg en god del tidlig-
ere enn i Trøndelag og Nordland. I 1980 var den mediane
eggleggingsdato4 mai på Hornøyaved Vardø (Barrettet al.
1986). Og i en koloni i Sør-Varangervar det unger i 2/3 av
reira (n = 15) den 9 juni 1986 (egne upubl. data), noe som
indikereren median eggleggingsdatoca 1 mai. Belopolskii
(1957) oppgir tilsvarendetidlig hekking hos toppskarv på
Murmansk-kysten.Underugunstigeværforholdkanimidlertid
eggleggingautsettes(Barrettet al. 1986, Belopolskii1957).

5.2 Kullstørrelse

Engangsbesøkseint i rugeperiodenvi gi gode minimumsesti-
mat for kullstørrelsen.Den størstefeilkildener at ikkeferdig-
lagte kulltas med i berekningene.Ved bare å benytte eggkull
som åpenbart er under ruging, vil jeg imidlertid anta at
dennefeilkildener minimal.Og ved å foreta opptellingenepå
sammemåte, vil en kunnefå et bilde på variasjoneni kullstør-
reIsegjennomflereår og mellomulikekolonier.

Gjennomsnittligeggantallvariertemellem 2,3 og 2,9. 1Roga-
land var kullstørrelsenomkring 2,7 i åra 1980-83 (Eldøy &
Munkejord 1983). Det sammevar tilfelle på Sklinnai perio-
den 1983-88. Ved de andre undersøktekolonienevar kull-
størrelsenstort sett lavere.På Røstvar det relativtstore kull i
1985 og små kull i 1986-88. 1985 var forøvrig et godt år
også for andre sjøfuglerpå Røst, bl.a. lunde (Anker-Nilssen
1987), noe som åpenbart hadde sammenheng med gode
næringsforholdi havet. På Sklinnavar det større kull i 1984
og 1988 enn i 1987. Og på Viknavar kullstørrelsenbetydelig
størrei 1988 enn i 1982 og 1985.

I Troms og Finnmark(Barrettet al. 1986) og på De britiske

øyer (Pottset al. 1980, Snow 1960) er det registrertkullstør-
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relsersom stortsett liggeromkring 3 (2,8-3,2), dvs,overdet
somer funnet ved denne undersøkelsen.Og hosmiddelhavs-
toppskarvenfant Guyot (1985) en kullstørrelsepå ca 2,8.

5.3 Ungeproduksjon

Toppskarvungeneforlater reiret etter 53-60 d (Snow 1960,
Potts1969, Barrettet al. 1986), men blirfortsattmatet avfor-
eldreneen tid framover. Ungeproduksjonener gjennomsnitt-
ligantallflygedyktigeungerpr. antallparsom harstartethek-
king(dvs,lagt egg).

Produksjonenhostoppskarver godt undersøktpå De britiske
øyer. På Lundy, BristolChannel ble det registrerten produk-
sjon i åra 1954-58 som varierte mellom 1,32 og 2,25 med
1,86 i gjennomsnitt (Snow 1960). Hekkebestandeni denne
kolonienvar relativtstabil. På FarneIslandog Isleof May på
den skotskeøstkystener det i en årrekkeblitt foretatt studier
av toppskarv(Potts1969, Pottset al. 1980, Aebischer1986).
Dissekoloniene har hatt en generell bestandsøkning,men
med nedgang i enkelte perioder. Ungeproduksjonenhar
gjennomgående ligget mellom 0,9 og 1,2 (ekstremer0,7-
1,4), altsåvesentliglavere enn på Lundy. I Norge ble topp-
skarykolonienei Rogalandundersøkti åra 1979-83 i regi av
det nasjonaleSjøfuglprosjektet.Ungeproduksjonvar omkring
1,7 (1,1-2,0) de fleste av åra 1979-83 (Røv 1984). Og i Øst-
Finnmarkfann Barrett et al. (1986) en produksjonpå om-
kring2 ungerpr. reir.

Ved å korrigereproduksjonsindeksenmed en antatt dødelig-
het (avhengigav alderenpå ungene),vil en kunnefå et bilde
på den reelleproduksjonen.Snow(1960) fant en ungedøde-
lighet på 35 % etter 20 d og 18 % etter 30 d. Aebischer
(1986) benyttet ungekullstørrelsen(registrertunder ringmer-
king) til å estimereproduksjoneni en kolonii Skotland. Føl-
gende lineære utrykk ble brukt: Y = 1,60 x - 2,11. En må
imidlertidanta at denne sammenhengenvariererfra kolonitil
koloni.

Pågrunnlagav ovenstående,ville produksjonenpå Froøyene
ha vært 0,8-0,9 i 1982-83. Og for Sklinnagir tilsvarendebe-
rekningeren produksjonpå 0,9-1,4 for de undersøkteåra,
dvs,vesentligstørreenn på Froøyene.På Røstgir sammebe-
rekningsmåteen produksjoni 1985 på 1,8 og i 1986 på 0,8.
På Rundeer opptellingeneblitt foretatt seint i sesongennår
ungenehar vært omkring 30 d gamle. Ved å berekneen dø-
delighet på 18 % på de oppgitte produksjonsverdiene(jf.
Snow1960), vil en kunnefå en antydnngom den reellepro-
duksjonen.Resultateneviserat åra 1976, 1978-79 og 1985-
87 var dårlige produksjonsårfor toppskarv,med en bereknet
produksjonpå omkring0,4-0,7, mens1975 og 1988 vargode
år (produksjontrolig ca 1,4). 1981 og 1983 var middels.

Resultateneviserat ungeproduksjoneni de undersøkteområ-
dene på strekningenSognog Fjordane- Lofotenstortsetthar
vært mindre enn det som er registrerti Rogalandeller Øst-
Finnmark. Dette er i overenstemmelsemed resultatenefra
Sjøfuglprosjektet(Røv1984), der det ble påvistgenereltdårli-
ge produksjonsforholdhosfiskespisendesjøfugli områdetfra
Stadttil Troms.

5.4 Bestandsutvikling

Tellingav reirer den mestnøyaktigemetodenfor registrering
avantallhekkendepar. Men resultatenegir ikkealltidnoekor-
rekt mål på størrelsenav den kjønnsmodnedel av bestanden.
Fordet er kjentat en varierendeandel av skarvenegår til hek-
kingi de enkelteår (Aebisher1986). I ekstremetilfellersompå
L. Kamøyai 1986-87 (K.-B.Strann,pers.medd.), hardet fore-
kommet at lokalebestanderoverhodet ikke har gått til hekk-
ing. I år med dårlige næringsforhold,må en derforværefor-
siktig med å tolke telleresultatenesom uttrykkfor reelle be-
standsforandringer.Forandringeri hekkebestandeneoverflere
år, må likevelantaså gi et riktigbildeav bestandsutviklingen.

Antall hekkendepar som blir registrertavhengerav når opp-
tellingeneblirforetatt i forholdtil hekkesyklus.De flestetellin-
gene i denne undersøkelsener blitt foretatt seint i rugeperio-
den sliksom Harris(1988) anbefaler. Men i noen tilfellerer
det foretattopptellingerunder ungeperioden,bl.a. på Runde.
Talla blir da mer usikre,men når undersøkelseneforetasi det
sammetidsromhvertår, kanen likevelfå et brukbartbilde på
bestandsutviklingen.Registreringenei prøvefeltenepå Røst
viserat antall hekkendepar (reir med innhold + tomme reir)
ikke forandresi særliggrad fra slutten av eggleggingsperio-
den til midt i ungeperioden.Og sidenformålet med denne
undersøkelsener å påvisevesentligebestandsforandringer,vil
tidspunktet ha liten betydning så lenge tellingene foretasi
ovennevntedel av hekkeperioden.

Resultateneviserat det er en visssammenhengmellomunge-
produksjonog bestandsutvikling.I Rogaland har det gjen-
nom en årrekkevært en entydig positivbestandsutvikling.I
dissekolonienehardet ogsåvært en meget god og jevn pro-
duksjon.Det er ingen grunn til å anta at noen vesentliginn-
vandring fra nordligere hekkeområderhar funnet sted. Be-
standsutviklingenskyldesderforåpenbartgod rekrutteringog
lavdødelighet.

I Møre og Romsdalog Sør-Trøndelaghar det ikke skjedd
størreforandringeri bestandenetter ca 1980. Den laveunge-
produksjonenpå Rundemå ha ført til svakrekruttering.Det
er ogsåkjentat dødeligheti fiskeredskaperharvært betydelig
(Folkestad1979, Runde1982). Disseforhold kan trolig langt
på vei forklarehvorforbestandenikke har tatt seg opp igjen
ettersammenbruddetomkring 1980.
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På Froøyeneøkte bestandeni de sentralehekkeområdenei
perioden 1982-86. Her var også ungeproduksjonenstørre
enn i de sørligeog nordligedeler av området i 1982-83. Ulik-
hetene mellom områdene skyldeshovedsakeligat andelen
reir uten unger var forskjellig.Resultatenetyder derfor på at
predasjon(havørn, ravn, kråkeog måker) har hatt betydning
for. reguleringav ungeproduksjoneni dette området. Kolo-
niene i det sentraleområdet er relativtstoreog reirplassene
er godt beskyttet.Det kan nevnesat havørnbestandeni om-
rådet har øket betydelig siden fredningen i 1979 (egne
upubl. data). Flereav toppskarykolonienei nærhetenav hav-
ørnensreirplasserhargått sterkttilbakeellerer blitt borte.

PåSklinnaøkte bestandenmed ca 9 % pr. år i Perioden1980-
85. Seineretellingerviserimidlertiden stabilsituasjoni 1985-
88. I de undersøktekolonienei Nordland og Troms har det
vært en betydeligbestandsnedgangsiden1985, menshekke-
bestandenpå L. Kamøyai Vest-Finnmarkser ut til å ha holdt
seg konstant i perioden 1985-88. En ev. rekrutteringssvikt
somfølge av null-produksjoni 1986-87, vil førstkunneregis-
treres2-3 år seineresidende flestetoppskarvenebegynnerå
hekkenårde er to ellertre år gamle (jf. Aebischer1986).

I perioden1985-87 skjeddedet en stabiliseringeller en ned-
gang i toppskarykolonienefra Trøndelagog nordover.Ingen
ting tyder på at dette skyldesproduksjonssvikt.Det er derfor
nærliggendeå tro det har skjedd en økning i dødeligheten.
Bestandstallafor storskarvtyder på det samme (Røv 1988).
Skarvfra Rogalandovervintrerpå Vestlandet(Johansen1975,
Carlssonet al. 1988) mensfugl fra de undersøktekolonienei
Møre, Trøndelag og Nordland stort sett har fellesovervin-
tringsområderpå Nordvestlandetog, i TTøndelag(Johansen
1975, Myrberget 1973, Røv& Follestad1983) Vinterdødelig-
hetener trolig den sammefor de bestandenesomovervintrer
i dette området. Dette kanværegrunnentil at situasjonenfor
de ulikeområdene fra Trøndelag og ,Nordland visersamme
bestandstendens.

Noe av forklaringentil forandringenei bestandsforholdenei
1985-87 kan være at et økende antall skarvhar omkommet
ved oppdrettsanleggfor laksefisk.Problemeneskal ha vært
spesieltstore i de kalde vintrene 1985/86 og 1986/87 (S.
Bremdalog T. Øverland, pers, medd.). Værforholdenei seg
selvhar ogsåstor betydningfor overlevelsen(jf. Potts1969).
Andreviktigedødelighetsfaktorerer drukningi fiskeredskaper
og jakt (Runde 1982). En analyseav ringmerkingsmaterialet
fra de seinereåra kan trolig belysedette nærmere.Hvor stor
ungeproduksjonenmå værefor å holdetoppskarvbestandeni
likevektvarierermed dødeligheten.Undersøkelseneher tyder
på at i norskekoloniermå det produseresminst0,8-1,0 unge
pr. parfor at ikkebestandenskalgå ned.

Enkonklusjonvil være at ved gode næringsforholdserdet ut

til at norsketoppskarvbestanderstort sett kan produseretil-

strekkeligtil å opprettholde en stabil eller økende bestand.
Men resultatenetyder også på at en ekstradødelighet eller
sviktendeproduksjonrasktkanføre til at bestandengår tilba-
ke. Bestandsutviklingeni de siste 10-15 åra, viser klart at
arten er sårbarpå trossav at vi på landsbasishar en relativt
livskraftigbestand.Sammen med Islandog De britiskeøyer
har Norge et internasjonaltansvarfor forvaltningenav denne
sårbareog relativtsjeldnesjøfuglarten.Løpende kunnskaper
om bestandsforholdeneer viktigi denne sammenheng.
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6 Sammendrag
Rapporten presenterer resultatene av det skarvprosjekt som
ble startet av Økoforsk i 1986, og finansiert av DN. Hovedfor-
målet har vært å klargjøre de geografiske og årlige variasjone-
ne i hekkebestandens størrelse, og undersøke betydningen av
ungeproduksjon og negative faktorer. Denne rapporten om-
handler toppskarven. Også resultater fra tidligere undersøkel-
ser er tatt med.

Undersøkelsesområder. Studiene har vært konsentrert om
koloniene på Runde, Froøyene, Sklinna og Røst, men en del
resultater fra Rogaland, Troms og Finnmark er også tatt med.

Metoder. Ved bestandstellingene er antall okkuperte reir
brukt som enhet. Kullstørrelsen er bereknet på grunnlag av
antall egg i ferdiglagte kull, og som mål på ungeproduksjo-
nen har en brukt antall unger i en alder av 2-3 uker.

Resultater. Siden mer nøyaktige registreringer begynte i Ro-
galand i 1979, har bestanden økt med ca 20 % i året. Unge-
produksjonen har hele tiden vært meget god. I Sogn og Fjor-
dane økte bestanden betydelig fra 1950 til 1982, men har
siden vist tendens til tilbakegang. På Runde var bestanden
trolig på topp i 1975 med ca 7 000 par. Etter et dramatisk
bestandssammenbrudd, var bestanden omkring 1980 bare ca
2 700 par. Siden har det ikke skjedd større forandringer i hek-
kebestanden. Ungeproduksjonen har vært varierende og til-
dels dårlig.

Bestanden på Froøyene har holdt seg relativt stabil siden de
første tellingene i 1974. Det hekker 800-1000 par toppskarv i
dette området. Produksjonen har vært normal, men ikke spe-
sielt stor. På Sklinna i Nord-Trøndelag økte bestanden med
ca 9 % årlig i perioden 1980-85. Siden har det ikke vært
større forandringer. Det har hele tiden vært god produksjon
på Sklinna; bedre enn på Froøyene.

Også på Røst var bestanden trolig på topp i 1985. Året etter
gikk antall hekkende par sterkt tilbake, og har siden holdt seg
relativt stabilt. 1985 var et meget godt produksjonsår, senere
har forholdene vært varierende. I Troms har toppskarvbestan-
den gått jevnt tilbake, i hvert fall siden 1985. Lille Kamøy i
Vest-Finnmark er for tiden den største kolonien i landet, rned
ca 2 400 par. Etter et normalt år i 1985, var det ingen hek-
kende toppskarv i denne kolonien i 1986-87 (trolig i forbin-
delse med lodde-krisen). I 1988 var det imidlertid igjen nor-
male forhold.

Eggleggingstidspunkt. I Sogn og Fjordane og nordover til
Røst blir de fleste egga lagt omkring 15 mai (10-25 mai),
mens i Rogaland skjer eggleggingen ca 20 april.

Diskusjon og konklusjon. I undersøkelsesområdene er den
registrerte kullstørrelsen innenfor det normale for arten, men
både på De britiske øyer og i Øst-Finnmark er det registrert
større kull. Ungeproduksjonen har variert betydelig. Under
gode næringsforhold ser det ut til at produksjonen har vært
tilstrekkelig til å opprettholde en stabil eller økende bestand.
Men resultatene viser åg at arten er sårbar overfor sviktende
næringstilgang og økt dødelighet i vinterhalvåret.
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7 Summary

The following report presents results of a shag project, initiat-
ed by Økoforsk in 1986. Financial support was provided by
the Directorate for Nature Management. The main purpose
of the study was to obtain information on the geographical
and yearly variation in the size of the breeding population of
shags in Norway. The significance of breeding success an-cl
some negative factors were also investigated. Results from
previous investigations are included.

Study area. Investigations were concentrated on the colonies
at Runde, Froøyene, Sklinna and Røst. Some results from Ro-
galand, Troms and Finnmark are also included.

Methods. Occupied nests were used as units in population
counts. Brood size was calculated on the basis of the total
number of eggs in completed broods. Breeding successwas
measured as the num ber of young aged 2-3 weeks.

Results. Accurate monitoring of the shag population began in
Rogaland in 1979. Since that time, the population has annu-
ally increased by about 20%. Reproductive success has re-
mined good throughout the period. In Sogn og Flordane,
the population increased significantly from 1950 to 1982, but
has since tended to decline. The population at Runde reached
a peak of 7,000 pairs in 1975. Following a dramatic collapse,
the population consisted of about 2,700 pairs in 1980, after
which the breeding population has remained unchanged.
Breeding success has varied somewhat, and in certain cases
may be regarded as poor. The population at Froøyene has re-
mained relatively stable since the first counts were made in
1974. Between 800 and 1000 pairs of shag breed in this area.
Reproduction has been normal, although not particularly
high. The population at Sklinna in Nord-Trøndelag increased
by 9% annually between 1980 and 1985. No greater changes
have occurred later. Reproduction has been higher at Sklinna
than at Froøyene throughout the investigation period. The
population at Røst also peaked in 1985. The following year,
the number of breeding pairs declined sharply and has since
remained relatively stable. Conditions regarding reproductive
successwere good in 1985, but have varied somewhat in the
following years. The shag population in Troms has dedined
gradually after 1985. The largest colony in Norway is situated
at Lille Kamøy in Vest-Finnmark, and comprises about 2,400
pairs. Following a normal year in 1985, no breeding pairs
were found in the colony in 1986-1987 (probably associated
with catastrophic declines in the capelin population). Condi-
tions again approached normal levels in 1988.

Egg-laying. Most eggs are laid about May 15 (May 10-25) in
colonies located between Sogn og Fjordane and Røst. In Ro-
galand, egg-laying takes place around April 20.

Discussion and conclusions. The size of broods registered in
the study area is within the normal range for the species.
However, larger broods have been recorded in the British
Islesand in Øst-Finnmark. Breeding successhas varied consid-
erably. In areas where access to food resources has been
good, reproductive success appears to be high enough to
maintain a stable or increasing population. However, results
also indicate that the species is highly vulnerable to negative
fluctuations in accessto food resources and increased mortali-
ty during the winter.
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