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Referat
Loen,J. & Anker-Nilssen,T. 1989. Sjøfuglundersøkelseretter
blomstringaav Chrysochromulina polylepis på Skagerrakkys-
ten i 1988. NINA forskningsrapport3: 1-64.

Rapportener tredelt. Del 1 (kapittel 3-10) omhandler hekke-
suksesshos toppskarv, ærfugl, sildemåkeog makrellterne,
basertpå suksessivetellingerav egg, unger og voksnepå ut-
valgte lokaliteterfylkesvis.Del 2 (kapittel 11-12) omhandler
næringsundersøkelserav toppskarv(gulpeboller), sildemåke
og makrellterne(mageprøver),samtmorfologihosdøde indi-
vider av sildemåkeog makrellterne.Del 3 (kapittel 13) pre-
senterertellingerav overvintrendesjøfugli fire regionerlangs
kysten.Algegiftanalyserble ikkeutført.

Algeblomstringaførte ikke til endra hekkesuksesshos topp-
skarvellersildemåke.Hosærfuglble påvistoverdødelighetav
unger klekt under blomstringa,men ikkeseinere.Makrellter-
na hadde generelt dårlig hekkesuksesspå tross av normalt
antall egg lagt. Algeinvasjonenkanforklaredette i ytre skjær-
gård. I indreskjærgårdble andre mortalitetsfaktorerpåvist.

Innholdet i gulpebollene fra toppskarvsamsvartemed det
man kjennerfra litteraturen.MakrellterneungenefraTelemark
hadde lite mageinnholdog var lettere enn normalt I Agder
var næringsinnholdetbedre, vekta likeså.Dette var motsatt
av forventa, siden Agder-kolonieneble mest algeeksponert.
Envissendring i næringstilbudetgenereltantydeslikevel.For
sildemåkevar resultatenefå og usikre.

Kystbestandenav sjøfuglvinteren 1988/89 viste ingen store
avvikfra tidligereår. Det spekuleresi forbedranæringstilgang
for blåskjellspisendearter (ærfugl, sjøorre,kvinand) pga. hy-
pernormalrekrutteringav blåskjell.

Det konkluderesmed at blomstringaav Chrysochromulina po-
lylepis barega marginaleeffekterfor sjøfugl,og langtidseffek-
ter på grunn av ungedød utelukkespå grunnlag av artenes
reproduksjonsstrategi(k-strateger).

Emneord:Algeblomstring- sjøfugl- Skagerrak- hekkesuksess
- næringsanalyser- vintertellinger.

JohnnyLoen og Tycho Anker-Nilssen,Norsk institutt for na-
turforskning,Tungasletta2, 7004 Trondheim

Abstract
Loen,J.& Anker-Nilssen,T. 1989. Seabirdinvestigationsfollo-
wing the bloomof Chrysochromulina polylepis on the Skager-
rakcoastin 1988. - NINA forskningsrapport3:1-64.

The reportisdividedinto threesections.Part1 (Chapter1-10)
discussesbreeding successof shags,common eiders, lesser
black-backedgulls, and common terns, basedon countsof
eggs,young, and adult birdsin selectedsitesin eachaffected
county.Part2 (Chapter 11-12) describesinvestigationsof diet
of shags (pellets), lesserblack-backedgulls, and common
terns(stomachcontents),and the morphologyof carcassesof
lesserblack-backedgullsand common terns.Part 3 (Chapter
13) presentsresultsof countsof wintering birdsin four regi-
ons alongthe coast.No analysisof algaetoxinswasconduc-
ted.

Algaebloom did not lead to changesin the breedingsuccess
of shagsor lesserblack-backedgulls.Heavymortalitywasde-
monstratedamong eider young hatched during the bloom
but not later.The breedingsuccessof the common tern was
generallypoor despite a normal numberof eggs laid. In the
outer skerries,the algae invasionmay explainpoor breeding
successin terns. In the inner archipelagoother mortalityfac-
torsweredemonstrated.

The content of shag pelletswas similarto that describedby
other investigators.The stomachsof young ternsfrom Tele-
markcontainedlittlefood, and their bodyweightswere lower
than normal.The food content of tern stomachsfrom Agder
wassomewhatbetter, sowere the bodyweights.Theseresults
were surprising,as coloniesin Agder were more exposedto
the algaeinvasion.However,it issuggestedthat somegeneral
changesin food availabilitydid occur. The resultsfor lesser
black-backedgullswere few and were notdefinitive.

The coastalpopulationof seabirdsin the winter of 1988/89
did not substantiallydeviate from figuresfrom earlieryears.
Foodaccessfor musseleating species(common eider,velvet
scoter,goldeneye) may have been improvedbecauseof hy-
pernorrnalmusselrecruitment.

In conclusion,the_bloomof Chrysochromulina polylepis only
marginallyaffectedseabirds,and long term effectscausedby
mortalityof young are ruledout on the basisof the common
reproductionstrategyof the speciesinvestigated(k-strategy).

keywords:algaebloom - seabirds- Skagerrak- breedingsuc-
cess- diet analyses- wintercounts

JohnnyLoen and Tycho Anker-Nilssen,Norwegian Institute
for Nature Research,Tungasletta2, 7004 Trondheim
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Forord
Allerede før kulminasjonen av Chrysochromulina polylepis-
blomstringa hadde sjøfuglgruppa ved Direktoratet for natur-
forvaltning (DN) oppretta et "kriseteam" for alge/
sjøfuglundersøkelser. Dette teamet, bestående av Tycho
Anker-Nilssen, Arne Follestad og Reidar Hindrum, utarbeidet
prosjektforslaget som danner basis for denne rapporten.
Midler ble stilt DN til rådighet fra Miljøverndepartementet og
etter opprettelsen av Norsk institutt for naturforskning
(NINA) 1.9.88 overført hit.

Algens giftighet er ikke behandla i denne rapporten. En hen-
vendelse til Næringsmiddelhygienisk institutt ved Veterinær-
høgskolen resulterte i negativt svar fordi analysekapasiteten
ved instituttet var sprengt. Det ville imidlertid vært svært inte-
ressant å få analysert' døde sjøfugl for å følge algegifta til
topps i næringskjeda.

Rapportens sammendrag er levert DN tidligere for å inngå i
en flerfaglig rapport derfra.

Den praktiske delen av feltarbeidet ble i sin helhet organisert
av fylkesmennenes miljøvernavdelinger, som herved takkes
for samarbeidet. Alle feltmedarbeidere takkes også. En spesiell
takk rettes til hovedfagsstudent Vigdis Frivoll ved Marinbiolo-
gisk stasjon, Universitetet i Tromsø, som vederlagsfritt kon-
trollbestemte et utvalg av otolitter fra næringsprøver av topp-
skarv.,Amy Lightfoot var engelsk konsulent.

Trondheim, nov. 1989

Tycho Anker-Nilssen Johnny Loen



nina forskningsrapport 003

Innhold

Referat  3 11.4 Metodeproblemer 34
Abstract  3 11.5 Resultater 35
Forord  4 11.6 Diskusjon 37

1 Innledning 6 12 Ærfugl,sildernåkeog makrellterne 38
1.1 Algeinvasjonensforløp 6 12.1 Næringsvalg 38
1.2 Akutteskadevirkningerpå marinfauna 6 12.2 Metode og materiale 39
1.3 Problemetfor sjøfugl	 7 12.3 Resultaterog diskusjon 39

2 De undersøktesjøfuglartene 8 Vintersesongen 43
2.1 ToppskarvPhalacrocorax aristotelis 8 13 Vintertellingene 43
2.2 ÆrfuglSomateria mollissima 8 13.1 Metode og materiale 43
2.3 Sildemåke Larusfuscus 9 13.3 Resultaterog diskusjon 43
2.4 TernerSterna sp 	 9

Sammendrag 48
Sommersesongen 10 14 Sammendrag 48
3 Metode og materiale  10 14.1 Bakgrunn 48

3.1 Metodiskeproblemer 10 14.2 Metode og materiale 48
3.2 Presentasjon	 11 14.3 Resultaterog diskusjon 48

14.4 Konklusjon 51
4 Østfold 12

4.1 Resultaterog diskusjon	 12 15 Summary '  52
15.1 Preface 52

5 Vestfold  15 15.2 Methodsand materials 52
5.1 Resultaterog diskusjon	 15 15.3 Resultsand discussion 53

15.4 Conclusion 54
6 Telemark 18

6.1 Resultaterog diskusjon	 18 16 Litteratur 55

7 Aust-Agder 21 Vedlegg
7.1 Resultaterog diskusjon	 21 1 Tallgrunnlagfor figurer,sommersesongen

2 Feltpersonell,sommersesongen
8 Vest-Agder 23 3 Notat av 2.6.1988 til fylkesmennenes

8.1 Resultaterog diskusjon 23 miljøvernavdelinger
4 Notat av 6.6 til fylkesmennenesmiljøvernavdelinger

9 Rogaland 30 5 Notat av 9.6 til fylkesmennenesmiljøvernavdelinger
9.1 Resultaterog diskusjon 30 6 Feltskjemafor hekkeundersøkelsene

7 Kartreferanser
10 Hordaland 32

10.1 Resultaterog diskusjon	 32

Næringsundersøkelser 33
11 Toppskarv 33

11.1 Toppskarvensnæringsvalg 33
11.2 Metode og materiale 33
11.3 Bestemmelseavotolittene 34

© 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. 



ninaforskningsrapport003

1 Innledning

1.1 Algeinvasjonens forløp

Blomstringsforløpettil planktonalgaChrysochromulina polyle-
pis er beskrevetf.eks.av Berge& Føyn(1988). Etkort resyrn
følger:

Blomstringble registrertførste gang 9 mai 1988 pga. fiske-
død i et oppdrettsanleggved Lysekil,Sverige. Tilsvarende
symptomerble registrerti Tvedestrand12 mai. Den 24 mai
nådde algefronten Egersund,og den fortsatte nordover til
blomstringakulminerteden 29 mai. Da lå fronten likesørfor
Bømlo. Etter dette trakk fronten seg sør- og østoverigjen
(figur 1).

Situasjonenble erklærtnormal på sørvestlandet9 juni, men i
Skagerrakvardet fremdelesforekomsterav C. polylepis.

Høyestmålte konsentrasjonav algen i Skagerrakvar 90 mill.
cellerpr liter, utaforSkagen,Danmark.
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Akuttundersøkelseneer summert av Bergeet al. (1988). Uni-
versitetet i Oslo (U10), Norsk institutt for vannforskning
(NIVA), StatensbiologiskestajonFlødevigen(SBSF),Havforsk-
ningsinstituttet(HI) og Kristiansandmuseum (KrMu) satte
straksi gang undersøkelserfor å dokumenterevirkningerpå
marine organismesamfunn:bløtbunn, hardbunn, fisk og
plankton.Forsøksstasjoneneble fordelt i hele influensområdet
fra svenskegrensatil Bømlo.Fraflere av stasjoneneforeligger
referansematerialefra årrekkertidligere.

Det ble påvistvirkningerlangsheleden undersøktekyststripa.
Sterkestpåvirkavar strekningeneGrimstad-Kristiansandog
Farsund-Flekkefjord.Generelt var de ytre sjøområdahardere
ramma enn innerskjærgårdenog fjordene, men med store
lokalevariasjoner,antageligberoendepå strømforholdog sa-
linitet. Vertikalt ble påvist effekter fra overflata ned til 30
meter, sterkestog mestutbredtfra 3-4 meter til 12-15 meter.

På hardbunnvar skadenegenerelt massive.Skadenedreide
seg både om overdødelighet og morfologiske endringer.
PigghuderEchinodermataog snegl Gastropodavar hardest
ramma. PurpursneglNucella lapillus var nærmesttotalt utryd-
da, og det var sterkeskaderpå kongssneglBuccinum unda-
tum,strandsneglLittorina sp., nettsneglNassarius retic'ulatus,
pelikanfotsnegI Aporrhais pes-pelecani, kråkebollerRegularia
og sjøstjernerAsteroidea.-

For krepsdyr Crustacea viste skadebildet stor variasjon.
StrandkrabberCarcinus maenas kom generelt godt fra inva-
sjonen, men på enkelte lokalitetervar mortaliteten 100 %.
RurBalanus sp. viste ikke særligeakuttskader,mens det ble

Figur 1. Algeblomstringensforløplangsnorskekysten.FraBerge
& Føyn1988. - The 7988 "red-tide"successionin Norway.From
Berge& Føyn1988.

25.05

24 05
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påvisten vissdødelighet hosfrittlevende småkrepssom Am-
phipoda og Isopoda.Metodikkerivar imidlertid dårlig egna
for, og heller ikke retta mot, småkrepsog skadeomfangeter
derforvanskeligå fastslå."F/FG.O. Sars"kunnepå tokt i østre
Skagerrak4-12 juli fastslåat planktoniskekrepsdyrvar i dårlig
kondisjon,trolig grunna Chrysochrornulina (Berge & Føyn
1988). BørsteormeneNerers sp. og Sabella penicillus viste
stor dødelighet, mens fjæremarkArenicola marina ikke var
nevneverdigskada.Sistnevntelever på bløtbunn. Blant kap-
pedyrTunicatavar det stor dødelighet av sjøpungerAscidia-
,cea.

Av fastsittendealger på hardbunnså rødalgeneut til å være
sterkestramma, og noe skader ble observert på brun- og
grønnalger.

Bløtbunnsdyrvar trolig bedrebeskyttapå grunn av gravende
levesett.Av samme grunn ville kanskjeskadene bli mindre
synlige, og derved underestimert.Det ble bare påvistsmå
skader,med unntak av på gravende sjøpiggsvinIrregularia,
somvar misformaellerhaddemistapiggene.

Oppdrettsfiskhadde stor dødelighet, men her så man varia-
sjon på responsenmed ulik saliniteti vatnet. Anlegg belig-
gende i, ellerflytta til ferskerevatn klarteseg bra, sjøl i store
algekonsentrasjoner.Dette er tolkasom et tegn på at giftvirk-
ninga haddemed osmosereguleringå gjøre.

De pelagiskefiskeartenegreidesegstortsett bra. Gruntvanns-
arter med "gjemmeadferd"som responspå stressble hardt
ramma, eksempelvisleppefiskerLabridaeog tildels kutlinger
Gobidae. 0-gruppe torskefiskså også ut til å ha blitt kraftig
desimert(torsk Gadus morrhua, lyr Pollachius pollachius, sei
Pollachius virens, hvittingMerlangus merlangius).

Forvillfiskgir Berge& Føyn(1988) endel opplysningersom
delsbekrefter,delssupplerer,Berge& al. (1988):

Leppefiskerble ofte funnet døde. Rødnebb/blåstålLabrus bi-
maculatus og grønngylt Crenilabrus melops forsvant fra
strandnottrekkene,mens bergnebb Ctenolabrus rupestris og
berggyltLabrus berggylta ikkesynteså bli redusert.Nålefisk,
f.eks.tangsnelleSiphonostoma typhle så ut til å væreredusert
Trepigget stingsildGasterosteus aculeata og muligensnoen
kutlingarter som glasskutlingAphia minuta og svartkutling
Gobius niger, så ut til å øke i antalletter algeoppblomstringa
(SBSF).

Trålforsøkog ekkoregistreringernær kystenved Jærensrev
under algeinvasjonenvisteat sildClupea harengus, silAmmo-
dytes sp. og brislingSprattus sprattus var tilstede under 20
meter. Det er derforsannsynligat dissefiskearteneunnvekde
øverstevasslagamed de høyestealgekonsentrasjonene(HI).

Forvillfisker det vanskeligå skaffeskikkeligekvantitativedata.
Mobilitetener genereltstor,og det er derforvanskeligå vur-
dere algenesvirkninger. Det er imidlertidgrunn til å tro at
det var lokaleforskjelleri responsogsåfor villfiskefaunaen.

• Langtidsvirkningerer vanskeligå beregne, og avhenger av
hvor lenge gifta holder seg i systemet(nedbrytbarhet),og
hvor hurtig de desimerteartene rekoloniserer.De flestearter
har pelagiskelarvestadierog gyter årlig. Enforventaderfor ei
relativt hurtig rehabilitering.Purpursneglhar imidlertid ikke
pelagisklarvestadium.Arten ble nærmesttotalt utrydda i de
infiserteområdene, og det er regna med at det vil ta svært
lang tid før denne arten er tilbaketil "det normale"(Bergeet
al. 1988, Berge & Føyn 1988). Purpursneglener trolig en
nøkkelarti sublittoralenog vilved sittfraværkunneha betyd-
ning for balansenmellom de gjenværendeartene (Berge et
al. 1988, Berge& Føyn1988).

1.3 Problemet for sjøfugl

Det finnes en rekke arter giftige alger, spredt gjennom et
stortantalltaxa, men de flestehører likevelinn underklassen
dinoflagellaterDinophyceaei avdeling panserflagellaterPyr-
rophyta (Russel1984). Chrysochromulina polylepis har ikke
tidligerevært kjentsomgiftalge,og i avdelinggullalgerChry-
sophyta,som den tilhører, er bare beskrevetet fåtall giftige
arter (Russell1984). Abnorme algeoppblonistringer,såkalte
"red tides"er velkjent i alle verdensdeler(Dale 1987). Feno-
meneter imidlertidikkenevntsom "negativfaktorfor sjøfugl"
ved et symposiumi Osloi mars1981 (Myrberget 1982). Alle-
redeseineresammeår (oktober1981) opplevdeman såi Kat-
tegat og Skagerrakmasseoppblomstringav dinoflagellaten
Gyrodinium aureolum med påfølgende sjøfugldød(Mörner
1982, Wrånes1988).

Algerkanramme sjøfuglpå to ulikemåter:

A Direktevirkning. Gift fra algenekan være skadeligfor sjø-
fugl via infisertdrikkevatnellerføde.

B. Indirekte virkning. Algene kan være skadeligfor sjøfugl
fordi næringsgrunnlagetblir redusertav algen.

De flestedokumenterte tilfelle av algeskaderpå sjøfuglgjel-
der giftvirkninger (Forresteret al. 1977, Armstrong et al.
1978, Coulsonet al. 1982, Mörner 1982, Wrånes1988) I alle
dissetilfelladreierdet segom blomstringerder én art dinofla-
gellater har dominert: Gyrodinium aureolum, Gymnodinium
breve ellerAlexandrium excavatum (= Gonyaulax excavata, G.
tamarensis, seBalech& Tangen1985).

Giftstoffaer mange, delsukjente,og variererfra alge til alge.

De er likevelplasserti klasseretter virkemåte. PSP(Paralytic

© Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2010 http://www.nina.no  
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Shellfish Poison) og DSP (Diarrhoetic Shellfish Poison) er de
viktigste (Tangen 1983, Langeland et al. 1984, Russell 1984,
Dale 1987, Lee et al. 1988).

Det ble påvist giftstoffer i Chrysochromulina polylepis, men
det ble ikke påvist dødelighet av voksenfugl. Da de første
meldingene om virkninger av algeoppblomstringa begynte å
tilflyte fra marinbiologene, ble det imidlertid klart at flere be-
stander av sjøfugl stod i fare for å miste det naturlige nær-
ingsgrunnlaget helt eller delvis. Dette skjedde innenfor hekke-
sesongen for de fleste arter og det var derfor maktpåliggende
å handle raskt, først for å påvise eventuelle skader på repro-
duksjonen, dernest for å skaffe seg viten til senere bruk.

2 De undersøkte sjøfuglar-
tene

Der ikke anna er angitt, er opplysningene henta fra standard-
verka Cramp & Simmons (1977, 1983) og Cramp (1985).

2.1 Toppskary Phalacrocorax aristo-
telis

I Norge hekker toppskarven i kolonier på de ytterste holmer
og skjær, eller i fuglefjell sammen med andre arter (Røv
1984). Reiret ligger vanligvis skjult under store steiner e.l.

Allerede i mars legges de første egga i Sør-Norge. Kullstørrel-
sen er 1-6 (2-4), og egga ruges ca 30 døgn før klekking.
Ungene holder seg i reiret. De når flygedyktig alder ca 50
døgn gamle, men er avhengige av foreldrenes foring også
etter dette. Toppskarven hekker første gang 3-4 år gammel.
Hekksuksessen er oppgitt å være mellom 50% og 70% (unger
på vingene av egg lagt), dvs. 1.3-2.3 unger pr par.

Toppskarvens næring er altoverveiende fisk som den fanger
ved dykking pelagialt, inntil 20 km fra reirplassen. Sild, torsk
og sil er viktige arter (Røv 1984). Dette utgjør også ungenes
næring, men de får den servert halvfordøyd fra foreldrene.

Toppskarvbestanden i Rogaland har vært kraftig økende siden
begynnelsen av 1970-tallet, og i de fire undersøkte koloniene
talte bestanden i 1983 tilsammen rundt 500 par (Røv 1984).

2.2 Ærfugl Somateria mollissima

Ærfug len kan hekke både solitært og i kolonier. Den er vanlig
utbredt som hekkefugl langs hele norskekysten. Egglegging
skjer vanligvis i løpet av mai og antall egg er 1-8 (4-6). Egga
ruges 25-28 døgn og klekking skjer fra månedsskiftet mai/juni
og utover. Ungene går på vatnet og finner mat sjøl i løpet av
første døgnet, men blir passa på av hunnen. Båndet til mora
er imidlertid svakt, og i tette hekkebestander vil flere ungekull
samles sammen med én eller flere hunner, de såkalte tanter.
Antallet unger og tanter i disse flokkene varierer stort, forhol-

det unger/tanter ikke så mye: Den naturlige dødeligheten er
stor, men etterhvert som ungene faller fra, vil tantene også
trekke unna til rene hunnfuglflokker for å myte (Ahl&I & An-
dersson 1970, Gorman & Milne 1972). Gorman & Milne fant
fra 1.0 til 5.1 unger pr tante i flokkene, målt som snitt av
daglig gjennomsnitt i ukesperioder gjennom sommeren.

Ærfuglenes forflytningsmønster i hekkesesongen er svært

komplisert, og hekkesuksessen derfor vanskelig å estimere
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(Norderhaug 1983). Unge/tanteflokkenehar stor mobilitet,
og kan forflytte seg til næringsområderinntil 35 kilometer
unna hekkeplassene.Først 50-60 døgn etter klekking blir
ungene uavhengige. Undersøkelserav hekkesuksessenviser
stor variasjon:fra 0.1 til 2.5 unger pr par er rapportert å
komme påvingene.

Hekkebestandenlangsden norskeSkagerrakkystentrekkertra-
disjoneltover til danskefarvatnfor å myte og overvintre(Røv
1984). Barei gruntvassområdetomkring Heia-Torbjørnskjæri
ytre Hvalerer noen betydeligmyteforekomsti norskefarvatn
(Stenmark& Wrånes1984). Det er imidlertidgodt kjentat en
god del ærfuglovervintrerlangsden norskeSkagerrakkysten.

For hannenesvedkommendestartertrekket alleredefra må-
nedsskiftetmai/juni,før ungeneklekkes.Fuglenesamlesi tette
flokkeri ytterskjærgården,hvorfrade etterhverttrolig trekker
østover langs kysten. I begynnelsenav juli er de stort sett
samla i to hovedområder:Det nevnte myteområdet i ytre
Hvaler,samt mellom Mølen i Vestfoldog Jomfrulandi Tele-
mark (Stenmark & Wrånes 1984, Lorentsen og Røstad i
manus.) Sistnevnteantyder at antallet mytende ærfugl i
Norge er økende. Dette kan delvisskyldesøkende hekkebes-
tand, men stadigflere stressfaktoreri svenskeog danskefar-
vatn (forurensing,skjellskrapingetc.) kan ha ført til at færre
norskeærfuglertrekkertil Danmarkfor å myte, samtidigsom
fugl fra den svenskevestkystenkan ha trukket nordover(Lo-
rentsen& Røstadi manus).

Hunnfuglenefølger etter til myteområdaetter at hekkeseson-
gen er omme, men mangeav de hekkendehunneneoverlater
ungenetil "tanter"tidligere,og samlesi egne hunnfuglflokker.
Disseflokkeneblir mer og mer merkbareutover sesongen.I
månedsskiftetjuni/juli 1983 var det stor overvektav hunner
langsdet mesteavkystenfra Lindesnestil svenskegrensa,unn-
tatt i området Heia-Torbjørnskjær(Stenmark og Wrånes
1984).

I en norsknæringsanalyseav ærfugli hekkesesongen(Pethon
1968) ble påvistat ungenei de første2-3 ukenehaddeenstor
andel av små krepsdyr(Amphipoda, Isopoda)i dietten. Etter-
hvert endra matvalgetseg mer og mer mot de voksnes,hvor
blåskjellMytilus edulis var viktigstenæringsemnei hekkese-
songen.

Den norskeSkagerrakbestandenav ærfugl ble av Røv(1984)
estimerttil minimum 6 500 hekkendepar i 1980, og angitt
somøkende.

2.3 Sildemåke Larusfuscus

Ogsåsildemåkenkanhekkebådesolitærtog kolonielt.Langs
SkagerrakkystenforekommerbareunderartenLarus fuscus in-

termedius (Barth1968), og de flestestorekolonieneliggeri yt-
terskjærgården(Haftorn 1971). Ofte hekker sildemåken i
blandakoloniermed gråmåkeLarus argentatus.

De 1-4 (3) egga leggessom regeli løpet av mai, og rugetida
er omlag 25 døgn. Alleredeetter 2-3 døgn er ungenei stand
til å bevegeseg ut av reiret,men de holderseggjerne i eller
nær reviretde første3-4 ukene.Ved fare ellerforstyrrelsefor-
søkerde helstå gjemme segi terrenget.

30-40 døgn etter klekkinger ungeneflygedyktige.Hekkesuk-
sessenvarierer'stort mellom ulike undersøkelser,fra 3 % til
over 60 % av egga blir til flygedyktigeunger. Sildemåken
hekkerførstegang 3-4 år gammel.

Hos måker er kolonitilhørighetensterk,og fuglene tenderer
mot å hekkei den koloniende erfødt (Paludan1951, Coulson
1963, Chabrzyk& Coulson1976, Bergman1982, Coulsonet
al. 1982). Ikkehekkendevoksne,ikkekjønnsmodnefugl, samt
"off-duty"og mislykkahekkefuglsamlesofte på rasteplasser
nær hekkekoloniene.Hekkebestandenav sildemåke langs
kystenav Sør-Norge har vært stabil eller økende siden 70-
tallet (Røv 1984, Fylkesmanneni Vest-Agder,miljøvernavde-
linga1989).

I likhetmed måkerflester sildemåkenaltetende,men serlike-
vel ut til å ha en størreandel fisk i dietten enn gråmåkeog
svartbakLarus marinus (Goethe 1975, Verbeek1977). Silde-
og torskefiskser ut til å være de viktigstefiskegruppenei
Nordsjøområdet(Pearson1968, Götmark 1984). Det forelig-
ger ingen norSkenæringsundersøkelser.

2.4 Terner Sterna tp.

RødnebbternaSterna paradisaea og makrellternaSterna hirun-
do har i hovedsaken nöksålik biologi.Ternene er blant de
sistesjøfuglenesomankommerhekkeplassene,og egglegging
skjervanligvisikkefør i månedsskiftetmai-juni.Makrellternaer
gjerneei uketidligereute enn rødnebbterna.

Beggeartene er kolonielle,men makrellternakan ogsåhekke
solitært.De 1-3 egga klekkesetter 3 uker,og ungenebruker
fra klekking21-28 døgn for å bli flygedyktige.Reiretforlates
stortsett etter 3-4 døgn, men ungeneer knyttatil reviret,og
kommertilbakedit for å bli fôra inntil 3 uker etter at de kan
fly.

Makrellternahekkerførste gang etter 2-4 år, rødnebbterna
etter 2-5 år, normalt4. De flesteundersøkelserviseren relativt
høy hekkesuksessnormalt.Mellom 50 % og 70 % avalle lagte
egg blir til flygedyktigeunger. En har ikkeden sammestore
variasjonensomf.eks.hossildemåke,uten når spesiellefakto-
rer tilsierdet.
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Begge arter har en stor andel småfisk og krepsdyr i dietten.
Disse blir fanga ved stupdykking i grunne områder relativt
nær koloniene. Rødnebbterna tar fisk av gjennomsnittlig
mindre størrelse 'enn makrellterna, men sil, torskefisk Gadi-
dae, stingsild og sildefisk Clupeidae synes å være viktige byt-
tearter for begge, likeså strandkrabbe og reker Natantia.

Bestandssituasjonen hos ternene er noe usikker, men diverse
undersøkelser av makrellterne antyder at den i allefall ikke er i
tilbakegang (Røv 1984, Spikkeland & Paulsen 1985).

Sommersesongen

3 Metode og materiale
Alt ansvar for praktisk gjennomføring ble tillagt respektive fyl-
kesmenn, som stort sett benytta eget personell eller lokale
medlemmer i Norsk ornitologisk forening (NOF) i felt (ved-
legg 2).

Metodikk. For metodebeskrivelse og utvalg av lokaliteter og
arter henvises til vedlegg 3,4,5 og 6.

Materiale. Det innsamla materialet har en mildest talt varia-
bel karakter. En god del av resultata er ført på andre skjema
enn det standardiserte. Dette gjør materialet vanskelig å
tolke, fordi en ikke kan være sikker på at metodikken er fulgt
opp. Likedan har mesteparten av originalskjemaene flere
tomme rubrikker. Særlig mangler opplysninger om voksen-
fugl i koloniene. I noen tilfelle er det sikkert riktig å tolke disse
rubrikkene som nullverdier, men for det meste er det trolig
snakk om manglende registrering. Dette er ikke alltid kom-
mentert på skjema. En skal selvsagt ikke unnlate å gjøre opp-
merksom på at det også finnes riktig utfylte skjema.

Årsakene til variasjonen i materialet kan være mange. Ting
tyder på at de ulike fylkesmennene har prioritert henvendel-
sen fra DN ulikt. Oppfølging av feltpersonellet er viktig, både
for å sikre metodikken og for å opprettholde motivasjonen.
Dette gjelder særlig i de tilfelle en benytter frivillig hjelp. Felt-
personellet sitter stort sett sist i en mer eller mindre lang in-
formasjonskjede der informasjon kan gå tapt i hvert ledd. En
skal derfor være svært forsiktig med å legge skyld på disse,
som tross alt har gjort mye frivillig arbeid.

Oversikt over datamengdene finnes under de enkelte fylka
(kapittel 4-1 0).

3.1 Metodiske problemer

I følgende avsnitt er nevnt summarisk endel av de feilkildene
som ligger i materialet. Ei nærmere vurdering kommer under
de enkelte fylka.

Algeblomstringas natur, med plutselig opptreden og hurtig
ekspansjon, gjorde tidsrammene for utarbeidelse av metodikk
minimale. Dette har gjort at resultata er vage i forholdet til
problemstillinga. Det største problemet her lå i å verifisere
sammenhengen mellom hekkesuksess og algeblomstring.

Feltprosedyrene. For toppskarv, makrellterne og sildemåke

kan en relativt sikkert bedømme hekkesuksessen ved å følge
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utviklingai koloniene,sliksom skisserti metodebeskrivelsen.
Disseartene holdersegstortsett i reiret (toppskarv)elleri re-
viret (terne og sildemåke)henimot flygedyktig_alder.Unger
av sildemåkeog ternervil gjernegjemme segsom responspå
forstyrrelse.Tett vegetasjon, steiner og bergsprekkergir
ungenegode mulighetertil å unndrasegobservasjon,og det
er fare for underestimering av hekkesuksessen.Jo eldre
ungeneblir, jo mer mobileblir de, og etterhvertvil de kunne
bli skremtut av territorietved forstyrrelse.Det gir økt sjanse
for predasjon (Brown 1967). Registreringeri seg sjøl kan
derforvirkehemmendepå hekkesuksessen.

Ærfuglen forlater reir og koloni straksetter klekkingog kan
derfor ikkefølgespå samme måte. Utoversommerentrekker
ærfuglkullasammen og samlesi større eller mindre flokker
sammenmed hunnene.Sistnevnteforlater imidlertidungene
etterhvert,slikat forholdet mellom unger og hunneri flokke-
ne ikkenødvendigvisfortellernoe særligom hekkesuksessen.

Artensforflytningsmønsterforvanskerogsåtolkningaav resul-
tata. Sjølganskesmå unger kan svømmekilometervis,slikat
totalantalletærfuglungerog hunner innen avgrensalokalite-
ter hellerikkefortellernoe om hekkesuksessenher. Kriteriafor
utvelgelseav telleområderfor ærfugl er ikkespesifiserti alle
fylkene,men det antasat det er utvalgtområderder det erfa-
ringsmessigsamlesmye ærfugl,og at forflytningtil telleområ-
da er mer sannsynligenn forflytningfra områda. Dette gjel-
der i alle fall Østfoldog Rogaland.Også i Telemarker bak-
grunnsdatarelativtsolide.

Nettopp i et år som 1988, med antatt ugunstigevilkårfor ær-
fuglunger, kan man tenke segendringeri bevegelsesmønste-
ret, med forflytningtil ikkealgepåvirkaområder, f.eks. inne i
fjordene. Det hadde trolig lønt seg å utvide telleområdafor
ærfuglfor bedreå kunnekontrollereforflytningene.

Forstyrrelser1koloniene. Forstyrrelserunder registreringsar-
beidet har man en vissoversiktover. Mindre vet en om hva
som foregår mellom registreringene.InnaforSkagerrakområ-
det finner en de mest attraktivemålområdafor sommerhalv-
årets småbåtturister.Sjøl om sommeren 1988 var blant de
dårlige værmessig,må en regne med at ilandstigning,bål-
brenning,overnattingog badelivutgjorde en vesentligmor-
talitetsfaktori enkeltekolonier(Cleve1988), og særligkanen
tenke seg at dette gjelder i koloniersom ikke er beskyttaav
reservatstatus.

Naturlige svingninger 1hekkesuksessen.Bådeærfuglog sil-
demåkeframviserstoresvingningeri hekkesuksessuten noen
tydeligårsak(kapittel2). Hosternene er ofte dårlig hekkesuk-
sesslettere å sette i sammenhengmed en årsaksfaktor,men
uten kontinuerligovervåkinghar en ikkeoversiktoverallefak-
torene som kan reduserehekkesukse`Ssen.Det gjelder f.eks.
værepisodersomsterkvarme, regnskylleller bølgersomskyl-

ler over kolonien,mink Mustela vison som i løpet av somme-
rensvømmerut til koloniene,naturligesvingningeri nærings-
tilgangenellerilandstigendebåtturister.

Et sammenfallmellom algeblomstringog dårlig hekkesuksess
trengerderfor ikkenødvendigvisimpliserenoe årsaksforhold.
I så måte har denne undersøkelsenåpenbaresvakheter,og
konklusjonenebasererseg stort sett på litteraturfra tidligere
undersøkelserog "kvalifisertgjetting."

3.2 Pimsentasjon

Resultataer behandlafylkesvisi kapittel4-10, og en god del
er presenterti figurer. Det dreier seg først og fremst om de
kolonier/områderder antall fugl og antall besøkgjorde dette
hensiktsmessig.Antall voksenfugler ikkevist i figurenefordi
opplysningerieikkeforekomi alletilfella.

En bes merke seg at datoaksen 1figurene ikke er propor-
sjonert. Det villevært vanskeligå lage lesbarefigurer på den
måten siden observasjonenegjerne er spredt uregelmessig
overopptil 6-7 uker.Hverdato villederfor bli trengt sammen
til ei altforsmalsøyle.

Restenav resultataer presentertenten i tabeller eller i tek-
sten.Tekstener delt i avsnittom arterog områder, materiale,
resultaterog diskusjon.
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4 Østfold
Arter og områder.

juni svarerikke på noen måte til en slikbestand.I begynnel-
sen av juli er der plutseligover 100 unger. Flereforklaringer
kantenkes:

Art Område

Ærfugl Akerøy
Heia
Tisler

Sildemåke Heia
Møkkalasset

Kommune

Hvaler

Reservat

ja

ja


delvis
ja

ja

200

150

100

Materialet. Beggesildemåkekolonieneble besøkttre ganger,
8., 14. og 25 juni. Ærfuglkolonienpå Akerøyable besøkt5
ganger, på Tisler6 ganger og på Heia 4 ganger, alle besøk ' 50

mellom8 juni og 21 juli.

4.11 Resultater og diskusjon

Ærfugl. Fordelingaav unger og hunner i de tre områda er
vist i figurene 2-4. Tallgrunnlagetfor figurene finnes i ved-
legg 1. Antallet hanner og forholdet unger/tanter er vist i
tabell 1.

I følge Hanssen(1981) trekkerhanryfugleneunnaAkerøyafra
den tida ungene begynner å komme på vatnet. Dette sam-
svarermed resultatafra denne undersøkelsen.Hannfuglene
samlerseg i myteområdet ved Heia-Torbjørnskjæreller drar
over mot danske farvatn. Inntil 2000 hanner er observert'
midt i juni i ytre Hvaler(Hanssen1981). 1988 serikkeut til å
være avvikendei så måte, da storeflokkerble observertved
Heia både 14 juni og 25 juni. Disseflokkeneble rapportert
som blandaflokker, men det er god grunn til å anta at den
størsteandelenvar hannfugl.

Hannfuglandelenkan også være stor blant ikke kjønnsbes-
temte voksnesom ble sett fra Akerøyaog Tisler (tabell 1).
Det dreierseg antageligom individerellersmåflokkerobser-
vert på lang avstand,vanskeligå kjønnsbestemme.Dissekan
også være hunnfugiflokkersom har begynt å samle seg til
myting(jf. avsnittetnedenfor).

Det er naturlig å anta at hunner uten unger er noe mer
mobile enn hunnene i ungeflokker.Variasjoneninnen og
mellomlokaliteterkan muligvisforklaresmed regionale/lokale
forflytningeri samband med myteperioden(Hanssen1981).
Ogsåi andrefylkerble sammetendensfunnet.

Mer påfallendevar det å observeredet lave ungeantalletved

Tisleri juni (figur 3). Hanssen(1979) anslohekkebestanden

på øygruppa i 1978 til å være omlag 60 par. Ungeantalleti

14juni 25 juni 5 juli 13juli 21juli

Dato

Figur2. Antallunger(fyllt), tanter (skravert)oghunnerutenun-
ger (åpen) av cerfuglvedAkerøya.- Numbersof young(filled),
aunts(hatched),and femaleswithoutyoung(open)of common
eiderat Akerøya.

j

8 juni 14juni 25 juni 5 juli 13juli 21juli

Dato

Figur3. Antallunger(fyllt), tanter(skravert)oghunnerutenun-
ger (åpen) av ærfuglved Tisler.- Numbersof young
aunts(hatched),and femaleswithoutyoung(open)of common
eiderat Tisler.

200

150

100

50
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Koloniarterhar tendenstil synkroniserthekking.Det gjel-
der også for ærfugl i kolonier (Cramp & Simmons 1977).
Klekkingenpå Tislerkan ha vært synkroniserttil begynnelsen
avjuli. Sjølom det ikkeer uvanligmed klekkingi juli skjerdet

de fleste tilfeller tidligere (Cramp & Simmons 1977) og
sannsynlighetenfor synkroniseringtil et så seint tidspunkt
vurderessom svært usannsynlig.Tettheten av hekkeparpå
Tislervardessutentroligfor litentil at synkroniseringseffekten
varfullt utvikla,selvmed 60 par.

Ugunstigeforhold kan ha ført til stor dødelighet blant
tidlig klekteunger. Dersomdisseforholda endra seg i juli vil

13juli seneklekkereoverlevebedre. Ærfuglkan legge om kull med
tapte egg (Ahlen & Andersson1970), men neppe etter klek-
king. En uvanlig stor andel omlagte, seine kull er derfor
usannsynlig.

ninaforskningsrapport003

75-

50

25

8 juni 14juni 25 juni

Dato

Figur4. Antallunger(fyllt),tanter(skravert)oghunnerutenun-
ger (åpen) av ærfugl ved Heia. - Numbersof young(filled),
aunts(hatched),and femaleswithoutyoung(open)of common
eiderat Heia.

Tabell 1. Antall cerfuglhanner og forholdetunger/tanter
ved lokaliteteri Østfold.- Numbersof males,adultsun-
specified,and the young/auntsratio of commoneiderat
threelocalitiesin Østfoldcounty.

Område Dato Hanner Voksne Unger/tanter
uspesif.

Locality Date Males Ad.0nspec. Young/aunts

Akerøy 14.6 39
25.6

5.7
13.7
21.7

Tisler 8.6 14
14.6 68
25.6 0

5.7 6
13.7 9
21.7

Fugl fra andre hekkelokaliteterkan ha trekt til området.
Dette larsegverkenavkrefteellerbekrefteut fra foreliggende
data. En kan imidlertid forvente at kull fra innerskjærgården
søker utover etter klekking.R. Larsen(i notat) melder om
brUkbarhekkesesongi disseområda. På Heiavar hekkefugle-
ne forsvunneti juli. Dissekanogsåha trekt mot Tisler.

Tisler er ei relativt stor øygruppe med flere holmer og
skjærsom gjør det vanskeligå få oversikt(0. Krohn,i brev).
Det går ikkefram av materialetom det var forhold som øket
oppdagbarheteni juli framforjuni.

Den førsteforklaringsmodellenansesfor lite sannsynlig.Det
er mest nærliggendeå tolke resultatafra Tislersom et sam-
menfallmellom hypoteseB og C. I hypoteseB har man an-
ledningtil å trekkediskusjonenover på algeproblemet.Tisler
ligger i et område som var utsatt for "katastrofen"(Berge&
Føyn1988). Nyklekteærfuglungersnæringbestårfor en stor
del av små krepsdyrsom Amphipoda og Isopoda.Disseble
stedvisdesimert av algen (Berge & Føyn 188). Dette kan
være årsakentil en eventuelloverdødelighetav ærfuglunger.
På Heiavar antall hekkefuglunormalt lavt (0. Krohn,i brev).
Det kankanskjeogsåforklarespå sammemåte.

PåAkerøyahar en ikkesett sammevariasjoneni ungetalr.Ær-
fuglenherfrakanderforeventueltha unngåttalgekatastrofen.
Berge & Føyn (1988) rapportererogså om store lokalefor-
skjelleri konsekvenserfor marinedyr. Dette beror på salinitet,
strømforholdett. En kan imidlertid også tenke seg at en
eventuelloverdødelighetble kompensertay forsert hekking
på Akerøyaellerøyene lengerinn.

Akerøyable besøktførstegang 14 juni, mensde to andre lo-
kaliteteneble besøktuka før. Det er derfor en vissmulighet
for at en nedgangi ungeantalletpå Akerøyakanha blitt over-
sett.

Heia 8.6 4 0

	

14.6 ca 490

	

25.6 ca 900

	

13.7 flere

0
40
59
28

0

2.8
2.9
4.2
3.8
2.3

2.4

3.0

3.3
1.3 1)
2.8

1.9

4.5

3.5

1)Enflokk'trakknedforholdet:2u126t,resten:55u/19h= 2.9.- Oneaggre-
gationloweredtheaverage:2y/26a,therest:55y119a.
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Forholdetunger/tanterer noksålikt mellomde ulikeområder
og datoer og avviker ikke fra resultatatil Gorman & Milne
(1972) i Skottland. Der varierte det fra 1.0 til 5.1 unge pr
hunn. Øst-foldresultataer også i sammestørrelsesordensom
talla fra Telemark (kapittel 6). Kull av unger ble observert
gjennom hele feltperioden,og siden "algekatastrofen"kulmi-
nerte alleredei førstedel av juni er det ingen ting somtyder
på at ærfugl på Østfoldkystenhar hatt sammenbruddav den
grunn, selvom resultatafra Tislerog Heia kan tyde på over-
dødelighetfor tidlige kull.

Sildemåke.Antall egg og unger i kolonieneer vist i figurene
5 og 6. Tallgrunnlagetfinnesi vedlegg 1. Tabell 2 viserantall
voksenfuglog reir. Bareet ubetydeligantall døde unger og
predaterteegg ble registrert(<15 tilsammen).

Antalletunger på Møkkalassetavtoken god del fra 14 juni til
25 juni. Den samme nedgangen ble ikke registrertpå Heia.
Dette kan tyde på laverehekkesuksesspå Møkkalasset,men
det kan ogsåskyldesat sisteregistreringpå holmen ble van-
skeliggjortav at ungenehaddegått på sjøenellergjemte seg

høy takrør-/strandrørvegetasjon(R. Larsen,i notat). Slikve-
getasjonfinner man ikkepå Heia.

Antallet reir var høyere på Heia enn på Møkkalassettil tross
for at færre voksenfuglble registrert.Dette antyder en større
andel ikke hekkende voksenfuglpå Møkkalasset,noe som
igjen indikererdårligere hekkeforhold:en størreandelvoksne
fant hekkeforholdafor dårlig.

Alternativeforklaringerkanogsåtenkes.Måkefugler kjentfor

sin tendens,til å returneretil fødekoloniennår de skalhekke

(jf. kapittel2.3). I følge Andersen(1975) har sildemåkensom

150


150


100

-V4

50

8 juni 14juni 25 juni

Dato

Figur 6. Antall egg (skravert)og unger(fyllt) av sildemåsepå
Heia. - Numbersof eggs(hatched)and young(filled)of lesser
black-backedgullat Heia.

Tabell 2. Antall voksenfuglog reir i sildemåkekolonienepå
Møkkalassetog Heia. - Numbersof occupiednests,empty
nests,and adultsat two coloniesof lesserblack-backedgull
in østfoldcounty.

Lokalitet Dato Okk. reir ToMmereir Voksenfugl
Locality Date Occ.nests Empty nests Adults

Møkkalasset 8.6 34 '? 120
14.6 43 6 120
25.6 9 80

Heia 8.6 53 ? 100
14.6 42 11 100
25.6 5 48 75

100

hekkefugli Østfoldtradisjoneltvært knytta til ytterskjærgår-




den, men en økning lenger inn (Hanssen1980) kan ha gitt

50 samme effekt som observertved Møkkalasset:rekrutteringa
har vært god, og mange utvoksteindividerkommer tilbake
til kolonienfor å hekke,eller finner forholdafor ugunstigetil
å hekke,men blir i området.

8 juni 14juni 25 juni

Dato

Figur S. Antall egg (skravert)og unger(fyllt) av sildemåsepå
Møkkalasset.- Numbersof eggs(hatched)and young(filled)of
lesserblack-backedgullat Møkkalasset.

Det observerteresultatetkan ogsåtenkeså grunne i at kolo-
nieneer oppsøkttil forskjelligtid på døgnet, men det er lite
trolig i og med at samme tendensengjorde seg gjeldende
ved alle tre besøk. Undersøkelserav to sildemåkekolonieri
Rogalandog Sør-Trøndelagviste ingen døgnforskjelli den
tida hekkefuglenetilbragte i reviret (Loen 1987). Adskillige
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tendenserkan imidlertid ha blitt kamuflertav at døgnet var
grovt inndelt i firesekstimersperioder.

På trossav at bare et fåtall døde unger bie funnet, er hekke-
suksessenpå Møkkalassetvurdert som hellerdårljg. Resultata
gir ikkenoe grunnlagfor å påståat situasjonenharvært unor-
mal for sildemåkenpå Heia. En svikt på Møkkalassetskyldes
neppe Chrysochromulina. Algen nådde ikke så langt inn i
skjærgårdenog sjøl om voksenfuglenkan tenkeså ha brukt
"infiserte"sjøornrådertil næringssøk,burde det ikke være
mangel på alternative næringskilderfor måker sommerstid.
En kantil og med tenke seg mulighetenfor at fisk,sjøstjerner
osv.som døde under algekatastrofenutgjorde en ekstranæ-
ringskildefor måkene.

5 Vestfold
Arter og områder.

Art Område Kommune Reservat

Ærfugl Færderområdet - Tjøme ja




Fugløyrogna,Mølen Larvik ja
Sildemåke Vassholmen,Rauer Larvik




Knappen,Færder Tjøme ja

Makrellterne
Fugløyrogna,Mølen
Vassholmen,'Rauer

Larvik

Larvik

ja ,




Hoftøya,Færder Tjøme ja




Fugløyrogna,Mølen Larvik ja

Materialet. På Rauerer sildemåke-og makrellternekolonien
besøktog talt opp tre ganger. Fugløyrognapå Mølen er også
besøkttre ganger. Spesifiseringav kull- og kullstørrelserer
gjort bare 25 juni. Fra19 juni og 17 juli foreliggerbrukbare,
men summarisketellinger.I tilleggfinnestilsvarenderegistre-
ringerav ærfugl.FraStoreFærderer ikkeresultataført på ori-
ginalskjema,men foreliggersom rapportfra StoreFærderor-
nitologiskestasjon, med vurderinger og mer eller mindre
summarisketallfestingerav ærfugl-,sildemåke-og makrellter-
nebestandene.

5.1 Resultater og diskusjon

Ærfugl. Etøkendeantallærfuglungerble registrertutoverse-
songen,både ved Fugløyrognaog i Færderområdet(tabell 3
og 4). Antall hunnervarierte noe, men økte ikke på samme
måten som ungetallet.Årsakentil dette kan være at kull fra
fjordeneog innerskjærgårdentrekkerutoversamtidigsom en
økende andel hunner uten unger,forsvinner,kanskjesom en
konsekvensav myteperioden.I de tilfelle det foreligger tall
var forholdetunger/tanterinnenfordet normale.

Tabell3. AntallcerfuglvedFugløyrogna,Mølen. - Numbers
of commoneiderat Fugløyrogna,Mølen.

Dato - Date 19.6 25.6 17.6

Unger - Young 85 162 335
Tanter - Aunts 20 94




Unger/tanter - Young/aunts ratio 4.3 1.7




Hun. u/unge - Fem.without young 285 398 ?
Hunner totalt - All females 305 492 284
Hanner - Males 25 21 20
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Tabell4. Antall ærfugl ved Færder. - Numbers of common Tabell5. Antall sildemåke på Vassholmen, Rauer. - Num-
eiders at Færder. bers of lesser black-backed gulls at Vassholmen, Rauer.

Dato - Date 12.6 19.6 1.7 13.7

Unger - Young 88 87 143 140

Hunner totalt - All females 359 403 447 451

Hanner - Males 63 94 55 5

Antallet hannfugl i denne undersøkelsen var lite. På Færder
minka det kraftig i løpet av juli. Dette stemmer overens med
det som er kjent om mytetrekket fra tidligere (kapittel 2). Lo-
rentsen & Røstad (i manus) viste at det var svært få hannfugl i
Vestfold i juli 1987 (30 vs. 788 hunner). Sjøl om Mølen-
Jomfruland er et av hovedområda for samlinger av hannfugl,
vil ikke disse bli registrert gjennom tellinger lokalt rundt Fu-
gløyrogna, som ligger i le av Fugløya, vest for Mølenhalvøya.

Endel hanner ser ut til å komme tilbake til Vestfold etter my-
teperioden, for antallet økte markert fra juli til august (Lorent-
sen & Røstad i manus). Ved ei flytelling i november 1984 var
hannfuglandelen 45 % (Fylkesmannen i Vestfold, i notat).

Sjøl om både Mølen og Færder ligger i ytterskjærgården og
midt i invasjonsområdet for Chrysochromulina polylepis
(Berge & Føyn 1988) kan en likevel ikke si at det var noe sam-
menbrudd for ærfugl i Vestfold. Flere ungekull ble observert
midt i juli. På denne tiden må en god del av ungene ha vært
så store at de hadde gått mer over til voksennæring. Ærfu-
glen er den vanligste hekkende sjøfuglarten i Vestfold og be-
standen er estimert til mellom 1700 (Norderhaug 1983) og
3000 (Fylkesmannen i Vestfold, i notat) hekkende par.

Sildemåke. Det var trolig full svikt på Fugløyrogna (tabell 6).
Det ble ikke påvist unger på vingene fra denne kolonien.
Sammenbruddet kan ha kommet allerede mellom 1. og 2.
besøk, for antallet unger ble redusert fra 20 til 2 samtidig
som det ble notert et lite antall døde unger (jf. makrellterne).
Voksenfuglen forsvant ikke før mellom 2. og 3. besøk, men
det er nok naturlig med en viss reaksjonstid her.

På Rauer (tabell 5) var antallet voksenfugl fremdeles det
samme 9 juli som ved tidligere besøk. At ungetallet var lavt
sjøl på slutten, kan som feltpersonellet påpeker, være en kon-
sekvens av at ungene hadde gjemt seg. Dette kan også forkla-
re at antallet tomme reir økte: Det ble ikke observert unger i
reir, men de kan ha ligget gjemt i nærheten.

Sjøl om det ble funnet 35 døde unger på Færder 13 juli, var

det fremdeles 60 levende (tabell 7). Den 28 mai ble registrert

100 voksne individer i kolonien. En kan anta at antallet hekke-

Dato - Date 8.6 14.6 9.7

Bebodde reir - Occupied nests 28 18 9
Tomme reir - Empty nests




Egg - Eggs 51 32 3
Unger - Young 7 6 16
Voksne - Adults ca 150 ca 150 ca 150

Tabell6. Antall sildemåke på Fugløyrogna, Mølen. - Num-
bers of lesser black-backed gulls at Fugløyrogna, Melen.

Dato - Date 19.6 25.6 71

Bebodde reir - Occupied nests 15-20 9 0

Tomme reir - Empty nests ? 20+ ?

Egg - Eggs ? 15 0

Levende unger - Live young 20 2 0

Døde unger - Dead young 0 3-4 0

Voksne - Adults 90 90 , 16

Tabell7. Antall sildemåke på Knappen, Færder. - Numbers
of lesser black-backed gulls at Knappen, Færder.

Dato - Date 28.5 11.6 13.7

Bebodde reir - Occupied nests





Tomme reir - Empty nests




? ?

Egg - Eggs ? 73




Levende unger - Live young ? 55 60
Døde unger - Dead young ? 3 35
Voksne - Adults 100 ? ?

fugl som ikke var tilstede, omtrent ble oppveid av tilstedevæ-
relsen av ikkehekkende individer. Dette gir et estimat på ca 50
hekkende par. 60 levende unger gir da 1.2 unger pr par. Den
13 juli er så seint i sesongen at de fleste ungene må ha vært
på god vei til flygedyktig alder. Hekkesuksessen antas derfor å
ha vært innafor det normale. "Det normale" for sildemåken
gir dessuten et rimelig slingringsmonn (kapittel 2). Totalt i
Vestfold så hekkeresultatet derfor ut til å være brukbart.

Det er ikke grunnlag for å tro at Chrysochromulina polylepis
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har hatt noen nevneverdigeffekt for sildemåkenshekkesuk-
sessi Vestfold.

Makrellterne. Det kan se ut som om makrellternahadde et
relativtdårligår i ytre Vestfoldi 1988. Bådepå Mølen, Færder
og Rauervar antalletvoksenfuglkraftigredusertinnen midten
av juli, samtidigsom ungenesynteså væreforsvunnet(tabel-
ler 8-10). PåMølen og Rauervar tidsintervalletmellom2. og
3. besøk3-4 uker. En kan tenke seg at endel unger gikk på
vingenei denne perioden.Dette er lite sannsynligav to årsa-
ker:

Tabell 8. Antall makrellternepå Vassholmen,Rauer. -
Numbersofcommonternsat Vassholmen,Rauer.

Dato- Date 8.6 14.6 9.7

Beboddereir- Occupiednests 9 18 8
Egg- Eggs 16 27 6
Levendeunger- Liveyoung 3 4 3
Døde unger- Deadyoung 0 5 2
Voksne- Adults 40 40 5

Tabell 9. Antall makrellternepå Fugløyrogna,Mølen. -
Numbersofcommonternsat Fugløyrogna,Mølen.

Dato- Date 19.6 25.6 17.7

Beboddereir- Occupiednests 13 12 0
Egg- Eggs 12-14 23 0
Levendeunger- Liveyoung 12-14 1 0
Døde unger- Deadyoung 0 0 0
Voksne- Adults 30+ 30+ 2+

Tabell 10. Antallmakrellternepå Hoftøya,Færder.- Num-
bersofcommonternsat Hoftøya,Fcerder.

Dato- Date 28.5 12.6 13.7

Beboddereir- Occupiednests 19




Egg- Eggs 49 ? 1
Levendeunger- Liveyoung 0 ? 0
Døde unger- Deadyoung 0 ? 0
Voksne- Adults 50 60 10

Dersomungeneskulleha kømmet på vingene må de ha vært
klektved 2. besøkeller like etterpå. De bruker 3-4 uker på å
bli flygedyktig.Bareet lite antall unger ble observertved 2.
besøk,samtidigsom nærhalvpartenav egga må ha vært lagt
siden1. besøkei uke tidligere(tabell 8 og 9). Fordet andre
blir makrellterneungenefôra i reviretogså etter at de er blitt
flygedyktige.Det burdederforværtet størreantallvoksenfugl
tilstedei nærhetenenn det virkeligvar.

På Færdervar situasjonennoe mer usikker,sidendet ikkeble
foretatt ilandstigningved 2. gangs besøk.Derimot ble hele
øya "finkjemma"ved 3. besøk,uten sporetter.unger.

Særligpå Mølen er det tydelig at sviktenskjeddemellom 19
juni og 25 juni. De ungenesom var klekt den 19. var borte
den 25. På Rauer inngår denne perioden i tidsintervallet

, mellom2. og 3. besøk.

Fra Mølen ble rapportertat ternene gikk inn i fjordene nord
for kolonienetter mat. I de tilfelledet var mulig å registrere
var fangstensmå krabber.Normalt fanger ternene på Mølen
småfiskpå grunnenesørfor kolonien.

Alle tre kolonienemå sieså ligge i ytre strøk,og såledesvære
influert av algeblomstringa.Næringsmangeler en tenkelig
dødsårsakfor ungene siden flere bestander av småfisk i
grunne områder forsvantunder invasjonen.Forholdaer van-
skeligå verifiseresidendet ikkeble samlainn døde ungerfra
Vestfold.Det ble det derimot i nabofylketTelemark.Sjølom
disseprøvenetyda på næringsmangel,er ikkeforholdadirek-
te sammenlignbare,fordi Telemarkskolonieneligger,lenger
inn i skjærgården,stortsett skjermafra algenspåvirkning.Se
forøvrig 12.4.2. Overdødelighetkan skyldesandre faktorer,
eventueltsammen med næringsmangel.På Fugløyrognavar
det påfallendeat sildemåkenog makrellternaviste nøyaktig
samme forløp, med stor ungedødelighet mellom 1. og 2.
besøk, mens sildemåkenpå Rauerog Færdertilsynelatende
fikk endel unger på vingene. I likhet med de fleste måkefugl
er sildemåkeni standtil å skifteover på annen næring enn
fisk.Når suksessenallikevelvar minimal på Fugløyrogna,kan
det f.eks.skyldesforstyrrelserog/eller ekstremtvær. Enkeltob-
servasjonertaler mot næringsmangel:Ved et reir på Rauerble
funnet ni sild. Den enesteungen i reiretvar død, nestenfly-
gedyktig.

Endel forvirrende opplysningertatt i betraktning kan det
totalt se ut som om blomstringaav Chrysochromulina polyle-
pis har hatt negativeffektfor hekkesuksessenfor makrellterne
i ytre Vestfold,gjernesammen med andre negativefaktorer.
Forde andre undersøkteartene må en anta at algen har hatt
liteneffekt.
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6 Telemark
Arter og områder.

Art Område

Ærfugl rundt Jomfruland
Sildemåke Stråholmstein

Makrellterne Lille Danmark

• Stangskjæra
holme nord for Buholmen
Rognholmen

Kommune Reservat

delvis
ja

Kragerø ja
ja
ja
ja

Nedgangen tyder på en viss overdødelighet blant tidlig klekte
unger. Økninga utover i juni kan forklares på to måter: Klek-
king av kull som er lagt seinere eller tilsig av unger fra andre
områder. PåJorrifruland var trolig begge forklaringer gjelden-
de. Klekking er vanlig gjennom hele juni, og tidligere klekte
ungekull fra hekkelokaliteter lenger inn i skjærgården kan ha
trekt utover mot Jomfruland. Indre skjærgård var stor sett
skjerma fra algeinvasjonen slik at ungene der slapp unna over-
dødeligheten lenger ute. Antallet tanter varierte i samme takt
som ungetallet, og forholdet unger/tanter var ved alle regis-
treringer innafor det som regnes som normalt (tabell 11)
(Gorman & Milne 1972).

Materialet. Det forligger 8 båttakseringer av ærfugl fra perio-
den 8 juni til 16 juli. I tillegg ble foretatt to registreringer som
måtte avbrytes på grunn av sterk vind og stor sjø på utsida av
øya. De to siste datasetta er ikke innregna i resultata.

I makrellternekoloniene er gjort følgende registreringer:
Lille Danmark, 6 tellinger, 7 juni-13 juli.
Stangskjæra, 6 tellinger. 13 juni-16 juli.
Holmen nord for Buholmen, 6 tellinger 31 mai-13 juli.
Rognholmen, 3 tellinger 13 juni, 20 juni og 5 juli.

Sildemåkekolonien på Stråholmstein ble inventert 4 ganger
mellom 7 juni og 16 juli.

6.1 Resultater og diskusjon

Ærfugl. Betrakter en Jomfruland og Stråholmen (2 km NØ for
J) samla, viser antall hannfugler registrert ved flytellinger en
markant økning fra 1983.til 1989 (tabell 13). Dette gjelder
også dersom en tar hensyn til dato for tellingene. Bergstrøm
(1985) antyder at Telemarkskysten kan ha betydning som
myteområde for ærfuglhanner, men i alle fall ser det ut til at
betydninga som samlingsområde før myting (Lorentsen &
Røstad i manus) har økt. Økt miljøbelastning i tradisjonelle
myteområder i Danmark og Sverige kan ha ført til at flere fugl
foretrekker Norskekysten. Dette kan også gjelde vinterstid
(Lorentsen og Røstad i manus).

Både båttellinger i 1988 (tabell 11) og flytellinger gjennom
flere år indikerer at hovedmengden av hannfuglene holder
seg rundt Stråholmen, men 1.6.89 ble notert et større antall
ved Jomfruland. Dette kan mest sannsynlig forklares ved for-
flyttninger av flokker mellom lokalitetene og eventuelt passe-
ring av flokker sørfra på vei østover (Wrånes 1982).

Antallet unger i 1988 avtok etter første båttelling. Mot slutten

av juni økte det igjen (figur 7, tallgrunnlag i vedlegg 1). Tids-




punktet svarer overens med tendensen i flere andre fylker.

Det var ingen sammenheng mellom antall tanter og antall
hunner uten unger i 1988 (figur 7). De rene hunnfuglflokke-
ne består både av ikkehekkende fugl, mislykkede hekkere og
mødre som har overlatt ungekullet til tanter. Hunnfugltallet
økte fra tidligste telledato til månedsskiftet juni/juli, også om
en regner inn tanter. I begynnelsen av juni lå trolig de fleste
av hunnene enda på egg, og flere og flere kom på sjøen etter-
hvert som kulla ble klekt. Utover i juli minka antallet igjen,
noe som trolig skyldes at endel av hunnene etterhvert hadde
trekt unna området for å myte.

Fenologien varierer naturlig nok fra år til år, men det er påfal-
lende sammenheng mellom økende dato og antall hunnfugl i
tabell 12 (Jomfruland og Stråholmen samla). Klekkeforløpet
kan derfor trolig forklare en stor del av variasjonen i antall
hunner registrert ved flytellingene. I alle fall demonstreres at
en økning fra år til år, slik som for hannfugl ikke har funnet
sted. •

Bergstrøm (1985) gjorde opp status for ærfugl i Telemark

fram til og med 1985. Han fant at hekkebestanden var i svak

Tabell 11. Båttellinger av cerfugl ved Jomfruland. Antall
hanner og forholdet unger/tanter. - Number of males and
the young/aunts ratio of common eider observed during
boat surveys at Jornfruland.

Dato


Date

Ad.hanner


Ad.males
Imm.hanner


Imm.males

Unger/tanter


Young/aunt

8.6 0 0 2.2

17.6 13 0 2.2

23.6 18 13 3.0

26.6 6 67 _ 3.5

3.7 27 6 2.4

9.7 1 8 3.2

13.7 3




1.8

16.7 0 2 3.2
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Tabell 12. Antallog frekvensav hannerog hunnerfra flytellingerav ærfuglpå Telemarks-
kysten.Årsungerer ikkemedregnet.- Numberand frequencyof malesand femalesof com-
moneiderfromaerialsurveysin Telemarkcounty,yearlingsexcepted.

Dato

Date

antall

number

Han Hun
Male Fem.

frekvens %

frequency%

Han Hun
Male Fem.

Område
Area

Ref.

Ref.

30.6 1983 185 896 17 83 Stråholm/Jomfruland 1
21.6 1985 20 144 12 88 Jomfruland 2
21.6 1985 107 189 36 64 Stråholmen 2
2.7 1987 748 925 = 45 55 Stråholm/Jomfruland 3
7.6 1988 3 86 4 96 Jomfruland 4
7.6 1988 424 262 62 38 Stråholmen 4
1.6 1989 590 69 90 10 Jomfruland 4
1.6 1989 520 75 87 13 Stråholmen 4
24.6 1989 10 85 11 89 Jomfruland 4
24.6 1989 800 480 63 37 Stråholmen 4

Referanser- References.1:Stenmark&Wrånes1984,2:Cleve1985,3:Lorentsen&Røstadi manus,

4:NOFTelemark/denneundersøkelsen.

økning. Sammenholdtmed resultatenei tabell 12 indikerer
dette to ting: Hannfugløkningenmå skyldestrekk av hann-
fugl fra andreområder,somindikertovenfor,og algekatastro-
fen hadde, med unntak av en viss akutt ungedødelighet,
ingen negativeffektfor ærfuglbestanden.

Bergstrøm (1985) fant også at antall reir på Jomfruland
hadde gått sterkt tilbakegrunna forstyrrelseri etableringsfa-
sen,og at bestandsøkningenskyldtesekspansjonlengerinn i-
skjærgården. At antallet hunner i området Jomfruland-
Stråholmenheller ikkehar minka betrakteligsiden 1985, be-
krefterdermed at urigekullatrekkerfra indre til ytre skjærgård
etter klekking.

300


200

100

8 juni 17juni 23 juni 26 juni 3 juli 9 juli 13juli 16juli

Dato

Figur7. Antallunger(fyllt) tanter(skravert)oghunnerutenun-




ger (åpen) av cerfuglved Jomfruland.- Numbersof young
aunts (hatched),and femaleswithoutyoung(open) of

commoneiderat Jomfruland.

Sildemåke. Sildemåkenpå Stråholmsteinser ut til å ha hatt
en heller laber sesongi 1988. 7 juni ble funnet 64 egg. Den
16 juli, 39 døgn senerevar kolonien som blåst for måker
(figur 8). Det er lite tenkelig at særligmange unger hadde
kommet på vingene i mellomtida. Engod del egg/unger må
ha krepertalleredetidlig i sesongenfor ungeantallet25 juni
var under, halvpartenså stort som antall egg den 7 juni. De
åtte egga som ble registrert25 juni kunne like gjerne vært
lagt sidensistbesøk.Barefra 16 juli foreliggervoksenfuglre-
gistrering. Ingen voksne ble settl Tallgrunnlag for figur 8
finnesi vedlegg 1.

19
© 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 003

Det ble funnet endel døde unger i koloniene.Dette er opp-
gitt bare i sistehalvdel av sesongen.Med bakgrunni fore-
komstenav alger (Berge & Føyn 1988) er det også verdt å
legge merketil at Rognholmen,som liggerlengstinn i skjær-
gården tilsynelatendehadde den dårligstesuksessen.Dette
burdevært omvendt hvisalgen var dominerendemortalitets-
faktor. Feltarbeidernegjorde observasjonersom kan tyde på
andre dødsårsaker:mink (Rognholmen)og høye bølger(Lille
Danmark).

75


50


25

7 juni 25 juni 1juli 16.juli

Dato
200-

Figur 8. Antallegg (skravert)og unger(frIlt) av sildemåkeved
Stråholmstein.- Numbersofeggs(hatched)and young(filled)of
lesserblack-backedgullat Stråholmstein.

Stråholmsteinliggerrett nok midt i beltetfor Chrysochromuli-
na-invasjonen,men med måkenesopportunistiskenæringsbi-
ologi er det lite sannsynligat dette var årsakentil hekkesvik-
ten. Dette støttesogsåav resultatafor sildemåkei nabofylket
Vestfold(kapittel5). Sildemåkener riktignoknoe mer spesiali-
sertpå fiskenn de andrestoremåkenei Norge, men er nok i
standtil å utnytte annen næringdersomalgedødendesimer-
te bestandeneav fisk,ellergjorde dem utilgjengeligpå anna
vis. Resultataindikerer ingen ting om hvilke andre årsaker
som kanhavært aktuelle.Seogså12.4.1.

Makrellterne. Bildetfor de ulike kolonieneså noenlundelikt
ut (figurer 9 -12). Antallet unger økte etterhvert som egga
klekte,og avtokså relativtraskt.Ved sistedag var bare et lite
antall unger tilstede.Tallverdieneer vist i vedlegg 1. Heller

lkke fra ternekolonieneforeligger opplysningerom voksen-
fugl. Maksimaltantail reirog samlaantalldøde unger er visti
tabell 13.

I alle kolonieneble konstatertflygedyktigeunger, på Rogn-
holmen riktig nok bare én. Her var imidlertid intervallet
mellom sisteog nest sistebesøkhele 15 døgn. Den 20 juni
ble et relativt stort antall unger observert. Flestepartenav
dissevar klektetter 13 juni, men de somvar klektfør 13 juni
kan ha kommet på vingene.Påde andre holmenevar en stor
del av ungeneflygedyktigeved nestsistebesøk.Det forklarer
ogsåhvorfordet ikkevar fugl tilstedeved sistebesøk:De var
bortfløyet. Figureneviser likevelat forholdet mellom antall
unger klektog antallegg lagtvar endel lavereenn det somer
beskrevetsomnormalt (kapittel2).
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="iit
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7 juni 14juni 20 juni 3 juli 9 juli 13juli

Dato

Figur9. Antallegg(skravert)og unger(fyllt)av makrellternepå
LilleDanmark.- Numbersofeggs(hatched)andyoung(filled)of
commonternat LilleDanmark.
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Figur 10. Antall egg (skravert)og unger(fyllt) av makrellterne
på Stangskjæra.- Numbersof eggs(hatched)and young(filled)
ofcommonternat Stangskjæra.
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Figur 11. Antallegg (skravert)og unger(fyllt) av makrellterne
på sjøfugllok.55 (N forBuholmen).- Numbersofeggs(hatched)
and young(filled) of commontem at a smallskerrynorth of
Buholm.
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Figur 12. Antall egg (skravert)og unger(fyllt) av makrellterne
på Rognholmen.- Numbersof eggs(hatched)and young(filled)
ofcommonternat Rognholmen.

Tabell 13. Makrellterne.Maksimaltantall beboddereirog
samlaantalldødeungeri utvalgtekolonier.Dødeungerble
bare funnetseinti sesongen.- Maximumnumbersof occu-
pied nests,and total numbersof dead youngof common
tern.Deadyoungwerenot foundon theearliestdates.

Lokalitet Reir Døde unger Merknader
Locality Nests Deadyoung Notes

Rognholmen 24 14 Mink
Stangskjær 23 15




LilleDanmark 62 28 bølgerWaves
N for Buholmen 43 9 Mink?

7 Aust-Agder
Arter og områder. Opprinnelig var tenkt å undersøke
ærfugl, sildemåkeog makrellternei kolonier i "Tvedestrand-
sområdet,""Arendalsområdet,""Grimstadområdet"og "Lille-
sandsområdet." I tillegg til dette er "Ytre Tromøysund"
besøkt.

Materialet. Fylkesmanneni Aust-Agderhadde planlagt, og
delvispåbegynt undersøkelseri egen regi før DN kom inn i
bildet. Disseble videreført på samme måte etterpå. Kunfor
ærfugli Grimstadområdetforeliggermaterialeti en form som
er direkte anvendbar i sammenligningmed restenav fylka.
Fra de andre områda foreliggerogså endel tallopplysninger,
men vanskeliglesbart,på egne skjema.Mange opplysninger
er notert på papireti form avskjønnsmessigevurderinger.

7.1 Resultater og diskusjon

Ærfugl. Antall unger og hunner i Grimstadområdeter vist i
figur 13. Tallgrunnlagetfinnes i vedlegg 1. Det finnes ikke
opplysningerom hannfugl.Forde andre områda er resultata
presenterti tabell 14. I følge Wrånes(1982) trekkerhanner,

fra Agder-fylkaøstoverkysteni løpet av mai/juni. Resultater
fra Lillesandstår ikke i motsetningtil dette. De 56 individa
som ble observert4 juni var forsvunnetseinere.Det er grunn
til å tro at flestepartenav de voksnefuglene i Tvedestrand,
sområdetutover i juni og juli var hunner. BådeStenmark&
Wrånes(1984).og Lorentsen& Røstad(i manus) melderom
overvektav hunneri Agderfylkapå denne tida av året.
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50

25

juni 11juni 18juni 25 juni 3 juli 9 juli
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Figur 13. Antall unger(fyllt), tanter (skravert)og hunneruten
unger(åpen) av cerfugli Grimstadområdet. Numbersof young
(filled),aunts (hatched),and femaleswithout young(open)ol
commoneiderin theGrimstadarea.

200

150

21



nina forskningsrapport 003

Tabell 14. Ærfuglobservasjoner fra utvalgte områder i Aust-
Agder. - Observations of common eider from selected areas
in Aust-Agder county. TV = Tvedestrand area YT = Ytre
Tromøysund AR = Arendal area Ll = Lillesand area.

Omr.

Area

Dato

Date

Hanner /Hunner

Males / Fem.'s

Unger

Young

Merknader
Notes

TV 5.6




90 40 15 reir med egg





15 nests with eggs




10.6 ?




97 24 Stort sett nyklekte






Mostly small young




16.6




150




44 Unger fremdeles små






Young still small




26.6




175




90 15-20 større unger






15-20 larger young





130




90




8.7




53




30 Omr. bare delvis talt






Only partial counts




17.7




180




90 Stort sett store unger






Mostly large young

YT 6.6 ?




35 10




14.6 ?




15 9 Anna tiØ på døgnet






Diff. time of day




6.7




120 50 Store unger






Large young

AR 3.6




71 25




10.6




3+ 5 Endel hunner uten unger






Some fem. without young




18,6




25 0




4.7 ?





2-3 nokså store(?) kull






2-3 quite large(?) clut.




10.7 ?





Flere store unger






Many large young

L I 4.6 56




32 13




12.6 0




55 27




20.6 1




81 35




27.6 ?.




160 105 19 forskjellige kull






19 diff. clutches

Ved Tvedestrand, Arendal og Grimstad avtok antallet unger
fra 1. til 2. uke i juni, for etterpå å øke igjen. Den samme ten-
densen er beskrevet bl. a. på Jomfruland (kapittel 6), og anty-
der overdødelighet blant unger fra tidlig klekte kull.

Tabell 15. Forholdet unger/tanter hos ærfugl i Grimsta-
dområdet. - The young/aunts ratio of common eider flocks
in the Grimstad area.

Dato Unger/tanter

Date Young/aunt

. 4.6 1.7

11.6 0.3

18.6 0.3 1)

25.6 0.6 1)

3.7 1.6

9.7 1.1

1)semerknaderi vedlegg1. - Seefootnotesin appendix1

I Ytre Tromøysund og ved Lillesand ble ingen nedgang obser-
vert. I Tromøysundet kan forklaringa være at området er rela-
tivt skjerma og derved ikke ble eksponert for algene. Samme
forklaring kan ikke brukes for Lillesandsområdet. Observatø-
ren melder imidlertid om samtaler med fiskere som 4 juni
kunne fortelle at ærfuglkulla hadde blitt kraftig redusert "forri-
ge uke." Dette tyder på at det kan ha forekommet tilbake-
gang som ikke er registrert denne undersøkelsen.

I Aust-Agder var det vanskelig å vite•nøyaktig hva som ble
talt, siden telleområda var løst definerte og relativt store. Her
måtte man ha vært lokalkjent for å tolke de innkomne data
detaljert. Skjærgården er relativt smal i utstrekning, slik at
mesteparten av de talte områda trolig omfatta eksponerte
sjøområder. Likevel må enkelte lune viker og bukter ha vært
skjerma. Seint klekte kull kan forklare noe av økninga som ble
registrert i slutten av juni, men trolig var det også noe pro-
duksjon i de skjerma områda, som seinere trakk utover.

Unntatt fra Grimstadområdet ble det ikke angitt hvor mange
tanter som fulgte ungene. Talla fra Grimstad (tabell 15) er en
sterk indikasjon på ungedød. Antallet ianter var større enn
unger både 11., 18. og 25 juni. Dette ble ikke funnet i noe
annet tilfelle (som gjennomsnittsverdi for et område).
Gorman og Milne (1972) konkluderte i Skottland med at de
fleste hunner (tanter) som fulgte ungekulla hadde klekket ut
kull sjøl. Dersom dette gjelder også i Norge, og de fleste tan-
tene i Grimstadområdet var hekkefugl, må ungedødeligheten
i dette området ha vært ganske betydelig. Det er sannsynlig
at algene var medvirkende til dette. Agderfylka var av de ster-
kest ramma områda med hensyn på virkninger på bunnfauna
(Berge & Føyn 1988).
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Antallet hunner uten unger varierte sterkt, noe det også
gjorde i de andre fylkene, og som trolig har sammenheng
med stor mobilitet i samband med myteperioden (kapittel 4).
Denne hypotesen støttes av forskjellene mellom resultata fra
11 juni og 18 juni. Antallet unger og tanter var omlag det
samme, men antallet hunner uten unger økte fra null til
nesten 40.

Ærfuglen har etter alt å dømme hatt en dårlig hekkesesong i
telleområda. Resultata forteller ingenting om dødsårsaker
men algene kan godt ha vært en vesentlig faktor. Ser en
fylket under ett viser det seg likevel at det har blitt produsert
endel unger. Disse er trolig klekte i mer skjerma indre områ-
d er.

Makrellterne og sildemåke. Siden sildemåken er registrert
summarisk sammen med gråmåken er det umulig å si noe
om hekkesuksessen til sildemåken. Ungene fra de to artene
lar seg ikke lett skille i felt verken som nyklekte eller når de er
kommet på vingene, men det er opplyst at "stormåkene
klarte seg bra."

Både fra Grimstadområdet, Arendalsområdet og Lillesand-
sområdet er meldt om "stor dødelighet" av makrellterne
rundt 20 juni. I Grimstadområdet kom bare 2-3 av ungene på
vingene fra et utgangspunkt på omlag 40 reir. I Ytre Tromøy-
sund kom minimum 6-7 unger på vingene fra 14 reir, i Aren-
dalsområdet "en stor andel" av ca 55 unger fra 112 reir og i
Tvedestrandsområdet minimum 15-16 unger fra,61 reir. Fra
Lillesand foreligger ikke opplysninger om unger på vingene.

Også for makrellterne er resultatene så diffuse at de vanskelig
lar seg tolke. Ut ifra antall reir synes ungetallet for makrellter-
ne noe lite. Registrering er imidlertid vanskelig når ungene er
flygedyktige. I resultatbunken som har vært tilgjengelig fra
fylket er det tall som tyder på stor forskjell i suksess mellom
de enkelte kolonier innen områda.

Hekkefuglene i Sørlandsskjærgården er under press fra en
rekke stressfaktorer utenom algeblomstring. Strømmen av
båtturister er kanskje den største. Minken er heller ingen ube-
tydelig fare. Begge disse faktorene kan forklare en sterk varia-
sjon i suksess mellom de enkelte kolonier.

Totalt finnes ikke grunnlag for å avkrefte eller bekrefte "alge-
død" som negativ faktor blant terner eller sildemåke på Aust-
Agderkysten. Dette kan godt skyldes manglende undersøkel-
ser.

8 Vest-Agder
Arter og områder.

Art Lokalitet Kommune Reservat

Ærfugl Rauna Farsund ja
Østhasselstrand
Ulvøysund-Vrånes Kristiansand

Sildemåke Valløy Mandal
Storeskjær Mandal

Rødnebbterne Rauna Farsund
Makrellterne Terneholmen/Spind Farsund

Jakobsh./Lilleholmen
Flath./Hanangervatn
Kråga/Lundevågen
Bjørsvikskjæra
Landekilen Mandal
Klovholmane ja
Grønningen ja
Skjær v/Varoddbrua Kristiansand
Revsund ja

Materialet. Ternekoloniene i Farsund kommune er besøkt 4-
6 ganger, og materialet bmfatter alle kjente kolonier i kom-
munen. Første besøk ble gjennomført 1. eller 2. uke i juni, og
siste besøk 1. uke i juli.

Fra Kristiansand foreligger ikke resulatata på originalskjema.
Kolonien ved Varoddbrua ble opptalt bare en gang, dessuten
observert fra båt en gang, henholdsvis 16 juni og 6 juli. Rev-
sundholmen ble opptalt 31 mai, 17 juni og 28 juni, Grønnin-
gen fyr den 30 mai, 13 juni, 26 juni og 4 juli.

De to makrellfernekoloniene i Mandal ble besøkt i juni og
første uka i juli, tilsammen fire ganger.

I sildemåkekoloniene på Valløy og Storeskjær ble utført seks
opptellinger fra 1 juni til 15 juli.

Ærfugl på Rauna og Østhasselstrand er talt fem ganger
mellom 4 juni og 2 juli. På strekninga Ulvøysund-Vrånes er
ærfugl talt fire ganger, men det det er ikke spesifisert kullstør-
relser og antall tanter.

8 1 Resultater og diskusjon

Ærfugl. Resultata fra Vest-Agder var uensarta og vanskelige å
tolke. De tre telleområda for ærfugl viste ikke samme tenden-
ser, og det var også noe forskjell fra resultata i andre fylker.
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På strekningaUlvøysund-Vrånesavtok antall hanner utover i
juni (tabell 16). Ved Østhasselstrandble knapt observert
hanner (tabell 17). Likedanvar det få hanner ved Rauna,
utenomved ei anledning,2 juli (tabell 17). Dette kunnegodt
ha vært fugl under forflytningøstover(Wrånes 1982, Sten-
mark & Wrånes1984). Den 9 juni ble oppgitt en flokkpå til-
sammen42 hannerog hunner. Resultataellerstatt i betrakt-
ning antasdet at flestepartenav dissevar hunner. Lorentsen
og Røstad(i manus)fant sværtfå ærfuglhanneri Vest-Agderi
juli 1987, og bare 18 i områdetLista-Rosfjord.

Antall unger ved Ulvøysund-Vrånesøkte kraftigfra 6. til 13.
juni. Dette var motsatt utviklingi forhold til de fleste andre
områda langskysten,og derfor noe vanskeligå forholdeseg
til. Sjøl om det ble notert nedgang i samme tidsperiodei
Aust-Agder(kapittel 7) er avstandenedit så lange at noe
særligtilsigderfra er usannsynlig,særligmed tanke på at det
var tidlig i sesongen,og de fleste ungene var små. Et visst
tilsigfra fjordenvestfor Randesundkan ha forekommet Det
er ogsåen vissmulighetfor at førstetelling ble foretatt først
etter at en del av ungene hadde omkommet, og at antallet
var høyere før tellingene startet. Ei sammenligning med
andre ærfugltellinger(Rauna, Østhasselstrand,Østfold)viste
imidlertidat 6 juni skulleværetidlig nok til å registreretilba-
kegangen.

Antallethunnerminka noe etterhvert.Dette kan ha sammen-
heng med at myteperiodenstarter,og de rene hunnfuglflok-
kenetrekkerut av området.Tanter og hunneruten ungervar
summert i resultata,slik at det er umulig å finne forholdet
mellomungerog tanter i kulla.

Området Ulvøysund-Vrånesomfatter både yttersteskjærgård
og mer skjermasundog vikerinnoverfjorden mellom Høvåg
og Randesund.Telleruta er ikke nærmere spesifisert,men
dersomdenne i hovedsakdekte indre deler kan det forklare
hvorfor ungetalletviste motsatt tendens av de fleste andre
tellelokalitetenelangskysten.

Tabell 17. Ærfuglved Rauna og Østhasselstrand.Antall
hannerog forholdetunger/tanter.- Numberofmales,and
theyoung/ountsratio of commoneiderat Raunaand Øst-
hasselstrand.

Dato

Date

Rauna
Hanner Unge/tante
Males Young/aunt

Østhasselstrand
Hanner Unge/tante
Males Young/aunt

4.6 0




0 4.3
9.6 42 1) 3.8




10.6 1 2.8




11.6




0 2.7
19.6




7 2.3
20.6




4.0 2)




27.6





29.6





2.4
2.7 45 3.5




1.9

Omfatterbåde hannerog hunner,samla i en flokk.- Bothsexes,congregated
inoneflock.
Se fotnote i vedlegg1. - see footnote in appendix1.

Raunaog Østhasselstrander nære naboerog må seesi sam-
menheng med hverandre.Det ble av observatøreneantatt at
flestepartenav ungene som ble observertved Østhasselvar
klekt på Rauna.Ærfuglkullaså ikke ut til å være særligsterkt
knytta til Raunaetter klekking(figur 14). Antallet unger og
tanter varierte sterkt, men forholdet mellom dem var hele
tida innenfordet normale(tabeil 17). Den 4 juni bleflere kull
sett svømmende innover mot Østhasselstrand.Det virker
derfor logiskå sedirektesammenhengi at antalletvar lavt på

Tabell 16. Antallærfuglpå kyststrekningenUlvøysund-Vrånes,fordeltpå kjønnogalder.-
NumbersofcommoneiderbetweenUlvøysundand Vrånes,withrespecttosex,andageof
young.

Dato Ad.han Imm.han Hun Unger: Små Midd. Stor Utvokst
Date Ad.male Im.male Fem. Young: Small Med. Large Grown

6.6 29 19 702 107 65 42




13.6 11 35 797 396 269 111 16




27.6 2 23 657 346 27 280 39




7.7 1 24 564 377




131 235 11
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Rauna samme dato som det var høyt på Østhasselstrand
(figur 15). Noen systematisksamvariasajoni antall var det
imidlertidikke. Når antallet unger på evnte lokalitetminkatil
omlag det halvemellom 4. og 13 juni samtidigsom tallet på
tanter var noenlundekonstantkan det være en indikasjonpå
overdødelighet.Dette tilsvarertendenseni flere andre fylker.
Materialet fra Raunaviste for stor variasjontil at en kan se
noenlignendetendens.

4 juni 9 juni 10juni 20 juni 27 juni 2 juli

Dato

Figur 14. Antall unger (fyllt), tanter (skravert)og hunneruten
unger(åpen) av ærfuglvedRauna.- Numbersof young(filled),
aunts(hatched),and femaleswithout,young(open)of common
eiderat Rauna.

Det ble meldt om flerekull langsstrandavestoverfra Østhas-
sel (vedlegg 1). Disseområda er ikkesystematiskopptalt, og
det er svært sannsynligat mesteparten av variasjonenepå
Raunaog Østhasselstrandskyldtesforflytningertil nærliggen-
de, ikke opptalte områder. Dette gjelder ikke minst de rene
hunnfuglflokkene,som viste sværtstor variasjonfra telledag
til telledag.

Alt i alt er det vanskeligå påvisenoen effekt av Chrysochro-
mulina polylepis i dette materialet,men det antydesen over-
dødelighet i begynnelsenav juni, i likhet med i de fleste
andrefylka.

Sildemåke. Resultatai de to kolonieneligna hverandre.Egg-
produksjonenvar normal.De allerflestereiraså ut til å ha tre
egg. Ogsåklekkingaså ut til å ha forløpt normalt (figurer 16
og 17). Storeskjærkolonienvar noen dager seinere enn
Valløy, men dette kan være naturlig, siden de undersøkte
para på Valløy utgjorde et prøvefelt av en koloni på omlag
800 par, og klekketidspunktetvil variereetter hvor i kolonien
prøvefeltetlå (f.eks.Davis& Dunn 1976). Antall voksenfugl
er opptalt bare 1 juni: 83 i prøvefeltetpå Valløyog 119 på
Storeskjær.

Det ble ikkespesifisertom ungene sistetelledagervar flyge-
dyktige. Ungene flyr etter 30-40 døgn (Cramp & Simmons
1983), men bare et fåtall kan ha nådd den alderen. Produk-
sjonenhar derfor trolig vært sværtdårlig på disseto lokalite-
tene. Det antydesogså av de relativt høye talla med døde
unger. Den 21 juni ble funnet 52 på Valløy,og den 7 juli 33
på Storeskjær.Også de andre datoene ble funnet døde
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4 juni 11juni 19juni 29 juni 2 juli
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1juni 14juni 21juni 28 juni 7 juli 15juli

Dato

Figur 15. Antall unger (fyllt), tanter (skravert)og hunneruten
unger•(åpen) av ærfugl ved Østhasselstrand.- Numbers of
young (filed), aunts (hatched), and femaleswithout young
(open)at Østhasselstrand.

Figur 16. Antall egg (skravert)og unger (fyllt) av sildemåke
prøvefeltpå Valløy.- Numbersof eggs(hatched) and young
(filled)of lesserblack-backedgullin a studyplot at Valløy.
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Figur 17. Antallegg(skravert)og unger(fyllt) av sildemåkepå
Storeskjær.- Numbersof eggs(hatched)and young(filled)of
lesserblack-backedgullat Storeskjær.

Dato

Figur 18. Antallegg av rødnebbternepå Rauna.Ungerble ikke
obsetvert.- Numberof eggsof arctictern at Rauna.No young
wereobserved.

300

unger. Dødsårsakeneer ikke kjent, og døde fugler ble ikke
samla inn. Flere årsakerer tenkelige: Næringsmangel(evt. 200

somfølge av algeoppblomstring),forstyrrelserfra båtfolk,væ-
repisoderetc.

Terner. For kolonienei Farsundog Mandal, samt Grønnin-
gen i Kristiansander antall unger og egg vist i figurene 18-
26. Tallmaterialeter vist i vedlegg 1. For Revsundog Varod-
den visestil tabell 18. Antalletvoksenfuglvisesi tabell 19.
Der er også plassertoversiktover antall reir og antall døde
ungerfunnet.

Unger kom trolig på vingene i alle makrellternekolonienei
Farsundkommune,men antalletvar lite.Allerdårligstvarsuk-
sesseni den størstekolonien,Terneholmen.I de fire andreko-
loniene ble det meldt om "nestenflygedyktige unger"ved
nest sistebesøk.Dissekan ha kommet på vingene før siste
besøk.FraTerneholmenforelå ingen slik melding. Fra Bjørs-
vikskjærable antydetat flere ungerkunneha vært gjemt i ve-
getasjonen.Dette kunnekanskjegjeldegenerelt, men er ikke
nevnti resultata.

Kråga(figur 22) skiltesegut med topp antallegg seinti juni.
Det må skyldesseinereegglegging.Ved sistebesøkvar det
derfor fremdelesen god andel uklekteegg, og hekkesukses-
sen var vanskeligå bedømme. LikedanskilteJakobsholmen/
Lilleholmensegut med et størreantallunger i forholdtil egg
enn resten.Det kanskyldesstørrekl.ekkesynkronitet,noe som
også indikeresav at antallet egg ble redusertkraftig mellom
9. og 16 juni. Det er ikkeoppgitt unormal eggpredasjon.På
Bjørsvikskjærable meldt om reirødeleggelser(folk?) allerecle
før førstebesøk,slikat antalletegg opprinneligvar størreenn
det somervistpå figuren.

100

•/

9 juni 16juni 29 juni 4 juli

Dato

Figur 19. Antall egg (skravert)og unger(fyllt) av makrellterne
på Terneholmen,Spind.- Numbersofeggs(hatched)andyoung
(filled)'ofcommonternat Terneholmen,Spindarea.
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9 juni 16juni 29'juni 4 juli
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Figur20. Antallegg (skravert)og unger(fyllt) av makrellterne
på lakobsholmenog lilleholmen.- Numbersof eggs(hatched)
and young(filled)of commontern at Ulleholmenand lakobs-
holmen.
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Figur 21. Antall egg (skravert)og unger(fyllt) av makrellterne
på Flatholmeni Hanangervatn.- Numbersof eggs(hatched)
and young(filled)of commontern at Flatholmenin lake Han-
angervatn.
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Figur24. Antallegg(skravert)og unger(fyllt) av makrellternei
Landekilen.- Numbersof eggs(hatched)and young(filled)of
commontemin theLandekileninlet.
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Figur22. Antall egg (skravert)og unger(fyllt) av makrellterne
på Kråga,Lundevågen.- Numbersof eggs(hatched)and young
(filled)ofcommonternat Kråga.

Dato

Figur25. Antallegg(skravert)og unger(fyllt) av makrellterne
på Klovholmane.- Numbers of eggs (hatched) and young
(filled)ofcommonternat Klovholmane.
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Figur23. Antall egg (skravert)og unger(fyllt) av makrellterne
på Bjørsvikskjcera.- Numbers of eggs (hatched) and young
(filled)ofcommonternat Bjørsvikskjcera.
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Figur 26. Antallegg (skravert)og unger(fyllt) av makrellterne
på Grønningen.- Numbersof eggs(hatched)and young(filled)
ofcommonternat Grønningen.
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Tabell 18. Makrellterneobservasjoner fra Kristiansand. - Ob-
servations of common terns in colonies near Kristiansand.

Lokalitet •Dato Observasjoner
Locality Date Observations

Varodden 6.6 22 reir/44 egg/5 unger - nests/eggs/young
7 døde unger - dead young
48 unger utenom reir - young outside nest

6.7 15 flyged. unger - fledged young
1 død unge - dead young

Revsund 31.5 26 reir/67 egg - nests/eggs

17.6 21 reir/29 egg/15 unger - nests/eggs/young
6 døde unger - dead young

28.6 18 unger utenom reir - young outside nest
12døde unger - dead young
ca 15 unger på vingene - fledged young

Det blefunnet relativtfå døde unger, untatt på Krågaog Flat-
holmen,og de flestesom ble funnet bleoppgitt å væredrept
av mink eller værepisoder.Det ble også oppgitt at ungene
haddegjennomgåendegod kondisjon,og at foreldrenekom
inn med fisk.PåTerneholmenble det riktignoksatt spørsmål
ved mengdennæring.

Tendensenfor voksenfuglvarierte også mellom koloniene.
Barepå Terneholmenkanen snakkeom ei dramatiskminking
av antallet, noe som indikerer dårlig hekkemotivasjon.På
Krågaog Bjørsvikskjærable det ikkeregistrertnoen nedgangi
det hele tatt. I førstnevntekoloni kan dette ha sammenheng
med at hekkingavar sein, men på Bjørsvikskjæraburde en
kanskjeforventa, i likhet med for Jakobsholmen/Lilleholmen,
og Flatholmenat antalletvoksenfuglavtok mot sluttenav se-
songen,nårantallgjenværendeunger/eggvar lite.

Resultataer ikkeentydige, men det er lett å anta at invasjo-
nen av Chrysochromulina polylepis ikke hadde noen nevne-
verdig betydningfor hekkesuksesseni de fem makrellterneko-
loniene i Farsund,sjøl om suksessenvar gjennomgående
dårlig. Det er imidlertidpåfallendeat kolonienhvor nærings-
mangelble antydet også hadde relativtfærrestunger på vin-
gene (Terneholmen).

Alle de fem makrellternekolonienei Farsundligger relativt
skjerma, dels i innerskjærgården,Flatholmen til overmål i
ferskvatn.Områda har derfor antageligunngått algekatastro-
fen. På Rauna,ogsåi Farsund,liggerden enesterødnebbter-
nekolonien.Denneer sværteksponertog der ble ingen unger
observerti det heletatt, på trossav at eggantalletlå mellom
2 og 3 pr reir. Det undersøkteantallparvar imidlertidlite, og
resultatetherfraer dermed mindresikkert.

I de to kolonienei Mandal kommunevar bildet entydignega-
tivt (figurene 24 og 25). Unger kom ikkepå vingene i noen
av dissekoloniene,og ved sistebesøki sluttenav juni var det
verkenvoksneellerungertilstede.

Landekilenvar en middelstorkoloni (25-30 reir), og lå skjer-
ma i innerskjærgården.Algen kan neppe lastesfor produk-
sjonssviktenher, derimot ble det rapportertat minkenhadde
forsyntseggrådig, særligpå eggstadiet.Det ble knapt påvist
klekkingi kolonien,og figuren dokumentererogsået betyde-
lig eggtap mellom6. og 13 juni.

På Klovholmenforløp trolig klekkinganokså normalt, men
ungenedøde etterhvert.Det ble meldt at sværtfå voksenfugl
bragte mat til kolonien.Klovholmanekan derforvære et ek-
sempelpå at algekatastrofavirkeligkunnevære en katastrofe
for sjøfugl.Med sine 93 reir var Klovholmenen relativtstor
koloni, og denne ble totalt utslått. Kolonienble valgt ut til
undersøkelsennettopp fordi den lå eksponertfor algeinvasjo-
nen, og næringsmangelsannsynliggjøresnår en vet at en stor
del av de små fiskeartenesom utgjør ternenes næring ble
kraftigdesimert(Berge& Føyn1988).

Også i Kristiansandkommune så makrellternaut til å gjøre
det dårligerei ytre enn i indre skjærgård.Bare4 unger kom
på vingenefra Grønningen,mot ca 15 fra de to andre kolo-
niene. Alle tre kolonienevar i sammestørrelsesorden(20-30
par). Antall voksenfuglvar stort sett ikk registert, men på
Grønningenble observertbare 2 ind. ved sistebesøk.Dette
kanskyldesminkendehekkemotivasjon(sml. Klovholmane).

Det ble ikkegjort notater om tilførselav fisktil Grønningen,
og observatørenantok at gråmåke/svartbakvar en viktig pre-
dator. Det er imidlertid kjent at sultne unger er et lettere
bytte for predatorer enn mette unger (Hunt & MacLoon
1975).

Det er ikkeusannsynligat algeoppblomstringahadde negati-
ve følgerfor ernæringssituasjonentil makrellternai dette om-
rådet, som ligger innenfor det mest påvirkamed hensynpå
hardbunnsfauna(Berge& Føyn1988).
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Tabell 19. Antall makrellterne. Kolonieri Farsund(på Rauna: rødnebbterne). - Numbers of
common terns in coloniesnear Farsund(at Rauna: arctic tern).

Dato

Date

Lokalitet
Locality

Maks.reir

Max.nests

Voksne

Adults

Dødeunger

Deadyoung

Merknader

Notes

2.6 Rauna 5 min 11 0




9.6




ca 20 0




27.6




ca 10 0




2.7




5 0




9.6 Terneholmen 73 ? 0 Telleproblemer- Method probl.
16.6




100-150 5




29.6




ca 45 7 Matmangel? - Food scarcity ?
4.7




1




9.6 Jakobsh/Lilleh. 10 ca 20 0




16.6




ca 25 1




29.6




ca 15 0




4.7




7 1




6.6 Flatholmen 25 ? 0




15.6




ca 50




få - few
22.6




30-40 1




29.6




min 30 11




4.7




min 10 6




3.6 Kråga 15 21 0




14.6




30 0




21.6




ca 20 0




27.6




ca 25 0




7.7




34 10




5.6 Bjørsvikskjeera 14 ? 0 Egg tatt av folk - Eggs robbed by man
14.6




10 0




21.6




10 0'




27.6




15 0




'7.7




15 10




6.6 Landekilen 26 37 0




13.6




?5 1




20.6




10 0




27.6




0 0




4.6 Klovholmane 93 150 0




11.6




ca 150 0




18.6




ca 75 25




25.6




0




endel - some

30.5 Grønningen fyr 25




0




13.6





0




26.6





3




4.7




2 0
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Rogaland
Arter og områder.

Art Område Kommune Reservat

Toppskarv Urter Karmøy ja
Ferkingstadøyane " ja
Storekjør(prøvefelt) Sola ja
Hengsøy(prøvefelt) Sola ja

Ærfugl Hellestø-Orreelv Klepp delvis
Sildemåke Horje(prøvefelt) Strand ja

250

200

150

100

50

0
8 mai 7 juni 3 juii

Dato

Materialet. Ærfugl ble opptalt 31 mai, 13 juni og 27 juni.
Talla gjelder bare unger på sjøen og hunner i følge med
disse.

Toppskarvpå Storekjør ble opptalt 4 juni og 18 juni. På
Hengsøyforegikkopptellingene 32 mai, 3 juni og 18 juni.
Ferkingstadøyaneble besøkt4 ganger mellom 13 mai og 13
juli, mens Urterkolonienble besøkt5 ganger mellom 8 mai
og 9 august. Ved de to siste besøkavar ungene store og
haddeforlatt reiret. Dette vanskeliggjordesystematisktelling,
og resultataer ikkeskjemaført.Man merkersegat både Urter
og Ferkingstadøyeneble besøktogså før det ble noe snakk
om algekatastrofe.

Sildemåkekolonienpå Horje ble opptalt 1. og 26 juni. Verken
for toppskarveller sildemåkeforeligger tellinger av antallet
voksenfugl.

9.1 Resultater og diskusjon

Toppskarv. Resultatavisteingen merkbarnedsettelseav un-
geproduksjonhos toppskarvi Rogaland(figurer 27-30), og
det er grunn til å anta at de har gjennomlevdalgeoppblom-
stringautensærligenegativevirkninger.Tallgrunnlagetfor fi-
gurenefinnesi vedlegg1. Det registrerteantalletungertilsva-
rer i rimeliggrad eggantallet,unntatt på Hengsøy.Der er det
tydeligat ikkealle reirable oppdagaved førstebesøk.Maksi-
malt antallungerdividert med maksimaltantall beboddereir
ga følgenderesultat:Storekjør2.2, Hengsøy1.9, Urter 1.8 og
Ferkingstadøyane2.0. Maksimaltungetallvar i alle tilfelle re-
gistrertrelativtseini sesongen,og talla kanværei nærhetaav
den egentligehekkesuksessen.

Toppskarvensaksjonsradiuskan ha gjort at den var i standtil
å hentenæringutenomalgebeltet,enten ved å fly unna,eller
ved å dykke under. Rogalandlå dessuteni utkant av inva-
sjonsområdet,særliggjelderdette de to nordligstekoloniene,

Figur27. Antallegg (skravert)og unger(fyllt) av toppskarvpå
Urter.- Numbersof eggs(hatched)and young(filled)ofshagat
Urter.
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13mai 29 mai 23 juni 13juli
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Figur28. Antall egg (skravert)og unger(fyllt) av toppskarvpå
Ferkingstadøyane.- Numbers of eggs (hatched) and young
(filled)ofshagat Ferkingstadøyane.

Urter og Ferkingstadøyane.Eksponeringstidavar derfor kort,
og en kan anta at skarvungeneville berge bra med mindre
næringen kort periode.Seforøvrigkapittel11.

Ærfugl. Resultatafor ærfugler visti figur 31 og tabell 20.
I vedlegg 1 finnes tallgrunnlagetfor figuren. Feltarbeidetpå
Jærkystenble utført avT. Tyssesom i en rapport (Tysse1988)
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Figur 29. Antall egg (skravert) og unger (fyllt) av toppskarvpå
Storekjør. - Numbers of eggs (hatched) and young (filled) of
shag at Storekjør.

Figur 37. Antall unger (fyllt) og tanter (skravert) av ærfugl på
strekningen Orreelv-Hellstø.- Numbers of young (filled) and
aunts (hatched) between Orrelv and Hellstø. Femaleswithout
young werenot counted.
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Tabell20. Forholdetunger/tanter hos ærfugl på Icerstren-
dene. - The young/aunts ratio in common eiclerflocks at
the shoresof Iceren.

Dato Unger/tanter
Date Young/aunts'

31.5 3.4
13.6 3.1
27.6 2.4

31 mai 3 juni 18 juni

Dato

Figur 30. Antall egg (skravert) og unger (fyllt) av toppskarvpå
Hengsøy.- Numbers of eggs (hatched) and young (filled) of
shag at Hengsøy.

sammenligner resultata med tilsvarende data fra samme
område 1987:

Åra 1988 og 1987 hadde tilnærmelsesvissamme utvikling
med hensynpå antall ungerog flokkerav ungergjennomse-
songen.1988 blir antatt å ha vært et normalårfor ærfuglen.
Tysseantyderat såmyesom 70 % av ungenenormaltforsvin-

ner i løpet av sesongen.Den viktigsteårsakenantaså være
predasjonavstormåker,minkog kanskjesteinkobbePhocavi-
tulina. (Det er observert steinkobbepredasjonpå voksen
ærfugl).

Voksenfuglble ikkeopptalt i 1988, men observatørenhadde
inntrykkav at situasjonenligna 1987.

Tysse(1988) talte opp ærfuglbestandenpå hele Jærkysteni
perioden 30 juli-2 august 1987, og fant at 601 av ialt 929
voksenfuglog 63 av 114 ungekullhaddetilhold i områdetOr-
reelv-Hellestø.Dette betyr at nevnte område er den viktigste
mytelokalitetenfor ærfuglpå Jærkysten.Kulltetthetavar også
størsther. Det skyldtesenten at hekketetthetener størreenn
gjennomsnittetellerat kull kommer trekkendefra nærliggen-
de strandområderhvornæringsforholdaer mindregunstige.
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Sildemåke. Figur 32 visertellingene av sildemåkepå Horje.
MaksimaltantaHregistrertereirvar 49. Produksjonenså ut til
å være normalutifrade to besøksomforelå.Antall ungeryed
andre besøksamsvarermed antall egg ved første besøkog
varstorti forholdtil antall reir.

• 200,

150

juni 26 juni

Dato

Figur 32. Antall egg (skravert) og unger (fyllt) av sildemåkei
prøvefelt på Horje. - Numbers of eggs (hatched) and young
(filled) of lesserblack-backedgull in a studyplot at Horje.

10 Hordaland
Arter og områder. Planenvar å undersøkeærfugli to utvalg-
te skjærgårdsområderi Hordaland: Sørøyane-Espeværeti
Bømloog endelholmervesti Austevoll.

Materiale. Ingenting av materialeter skjemaført.Områda ble

mer eller mindre usystematisksynfart med båt, Bømlo-




området 31 mai, 3 juli, 18 juli og 8 august,Austevoll-området
11 juni og 21 juni.

10.1 Resultater og diskusjon

31 mai ble observert tilsammenca 575 voksne individer i
Bømloområdet,flestepartenav dissevar hanner(over 90 %).
9 ulike ungekullble registrert.I 7 av dissevar antallet unger
og tanter registrert(51 u/lOt = 5.1). 18 juli ble 5-600 voksne
individerobservert,i tillegg til fire kull (23 u/4t = 5.8). Den
3.7 og 8.8 ble ikke gjort opptellinger grunna henholdsvis
dårligværog "myefolk i området."

I Austevollble 11 juni observertca 330 voksne,alt overveien-
de hanner. Det ble bare sett ett kull med 4u/1t. Ca 500
voksne(kjønn uspesifisert)ble sett den 21 juni, i tillegg til to
kullpå henholdsvis6u/lt og 5u/lt.

Vestre Austevollog området vest for Espeværeti Bømlo er
kjent som to av fire viktige mytelokaliteteri fylket (Håland
1985). Det forklarerdet relativtstoreantallethannfuglobser-
vert. Dersommyteflokkenerekrutteresfra lokalehekkebestan-
der må mer enn 2000 par ærfuglhekkei Hordaland(Håland
1985).

Dette samsvarerdårlig med andre estimater.Røv(1984) har
estimerthekkebestandenav ærfugli Hordalandtil ca 500 par.
S. Byrkjeland(pr tlf.) melder at hekkebestandeni de to
områda i denne undersøkelsenikke er særlig tallrik. Dette
støttesforsåvidtav Langhelle(1977) som fant 31 ungekull
med tilsammen134 unger i heleAustevollkommune, og av
Munkejord(1977) som undersøktesørligedelerav Bømlo.

Antall kull som ble observertunder denne undersøkelsenvar
sværtlite. Noe av årsakenkanværenettopp en spredthekke-
bestand.Dataene forteller lite om hekkesuksess,men det er
ingen grunn til å anta noe sammenbrudd,siden det ble ob-
servertkullsåvelførstesomsisteobservasjonsdag.Overdøde-
lighet grunnet Chrysochroulina polylepis var lite tenkelig i
Hordaland,sidenalgefrontensnuddestraksinnom fylkesgren-
sa. BådeBømloområdet,og særligAustevollslappderforstort
sett unna konsekvenseneav blomstringa (Berge & Føyn
1988).

1-6—
c 100

50
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Næringsundersøke ser

11 Toppskary
Sjøl om relasjonene til hovedproblemstillinga i alge/
sjøfuglprosjektetforsåvidtvar klare,var det tre faktorersom
bidrotil å isolerenæringsanalysenefra toppskarvfra restenav
prosjektet:

A Alt materiale ble innsamlahelt i nordlige del av Chryso-
chromulina polylepis' invasjonsområde.Den tida de aktuel-
le områdene ble eksponertfor algen var derfor kort. Av-
standentil upåvirkaområdervar ogsåkort,slikat rekoloni-
sering av eventuelt desimerte fiskebestanderkunne ha
skjeddhurtig, eller skarvenekunneha henta næringi upå-
virkaområder. På Kjørøyene,der algepåvirkningatroligvar
størst,ble det ikkesamlainn gulpeboller.

Undersøkelsenei løpet av hekketidaviste ingen redusert
hekkesuksessi noen av koloniene, verken på Kjør eller
lengernord. Hovedproblemetfallerderfordelvisbort.

Det foreligger ingen bakgrunnsdata for toppskarvens
næring i det angjeldendeområdet. Foreliggendereferan-
serviserderimot at artsutvalgetavfiski die•ttenvariererge-
ografisk.Enendringblirderforvanskeligå påvise.

11 2 Metode og materiale

Næringsundersøkelsenepå toppskarvbasererseg på analyse
av 57 gulpebollerfra ulikekolonieri Hordalandog Rogaland
(tabell 21). Innsamlingable foretatt av personellfra miljø-
vernavdelingahos fylkesmanneni Rogaland,og bolleneble
oppbevartnedfrosne.

Utenom på Urter ble alle prøvenesamlainn sisteukai juni. I
tillegg til gulpebolleneble ogsåsamlainn 6 prøverav otolit-
ter funnet ved reir, 3 fra Ferkingstadøyane,2 fra Låtersøyog
1 fra Melne. Dette dreiersegom storeotolitter (>5mm), rela-
tivt lett synlige,og prøveneer derfor ikke representativefor
det totaleutvalgavfiski dietten.

På laboratorietble gulpebollenedelt med pinsetterog opp-
løsti ei petriskålmed kaldtvann. Endelotolitter kom normalt
til syne med en gang, men mange, særligde under 3 mm,
var vanskeligeå oppdage. Otolittene kanofte ligge innkapsla
i slimhylsteretsom omslutter bollen (Härkönen 1986). Hele
prøvenble derfor nøyegjennomsøktunder stereolupe(zoom
6.6-40x).

Otolittene ble plukkaut og konserverti 70 % etanol, samti-
dig som restenav innholdet ble klassifiserttil de kategoriene
som er nevnt i tabell 22. I tillegg inneholdt bollenesjølsagt
en god del ikke identifiserbartmaterialeog dun og fjær fra
fjærstell.

Tabell21. Antall analyserte gulpeboller fra toppskarykolo-
nier iRÖgaland og Hordaland. - Number of shag pellets col-
lected in colonies in Rogaland and Hordaland counties.

Koloni Kommune Inns.dato Ant.
Colony Municip. Coll.date No.

Spannholmane Utsira 29.6 9
Urter Karmøy 17.7 10
Ferkingstadøyane




23.6 18
Låtersøy Bømlo 28.6 3
Lyngsøy




28.6 11
Melne




28.6 6

11 1 toppskarvens næringsvalg

Toppskarvensøker næring generelt nærmere hekkeplassen
. enn storskarvenPhalacrocorax carbo, som regel innen 20 km
fra kolonien(Pearson1968). Ufordøyeligedeler av nærings-
emna kommer opp igjen som gulpeboller.Ungene får halv-
fordøyd næringfra foreldreneog produsererderfor ikkegul-
peboller. Toppskarven henter næring bare 1-2 ganger pr
døgn (Pearson1968).

Fiskutgjør den altoverveiendedel av dietten (Pearson1968,
Cramp & Simmons1977, Barrett& Røv1988). Arten utnyt-
ter pelagialenmer enn storskarv,men tar også endel bunn-
og strandtilknytta fisk (Cramp & Simmons 1977, Guyot
1988). Den lokale variasjoneni dietten syneså være stor.
Bådeved de Britiskeøyer og i Kvitsjøenvar silAmmodytes sp.,
sildefiskClupeidae,og torskefiskGadidaede viktigstebytte-
dyrene (Cramp & Simmons1977). På Korsikavar hoveddiet-
ten leppefiskLabridae(Guyot 1988).

Av ikke-fisker oppgitt krepsdyrCrustacea(Cramp & Simmons
1977) og pelagiskebørsteormerNerers sp. (Barrett & Røv
1988), men disseer funnet å utgjørebareen litendel av diet-
ten.
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Tabell 22. Kategorierinnholdi gulpeboller(otolitterunn-
tatt). - Definitionof differentcategoriesof contentin shag
pellets,otolithsexcepted.

Kategori Omfatter

Category includes

Fiskerester
Fish relics

Pigghuder
Echinodermes

Muslinger
Mussles
Snegler
Snails

Polychaeter
Polychaets

Krepsdyr
Crustaceans
Midd
Mites

Graminoid
Graminoids

Alge
Algae

Andre planter
Other plants

Sand

Sand

Parasitter
Parasites

Annet
Different

knokler, sidebein, kjever, finnestråler, øyelinser
bones, jaws, fins, eye lenses

skallrester, pigger
shell relics, needles

hele skall og skallrester
intact or not

hele skall og skallrester, umbo
intact or not

kitiniserte kjever
chitinized jaws

div. skallrester, klør, øyne, bein (Malacostracha)
shell remains, claws, eyes, legs (Malacostracha)
fjø rmidd
feather mites

fragmenter fra gress og gresslignende planter
grass or grasslike fragments

fragmenter fra makroalger
fragments from macro algae

fragmenter fra landplanter, graminoider unntatt
fragments of terrestrian plants, graminoids exc.
sandpartikler

small particles

nematoder, cestoder
nematodes, cestodes

stein, jord, plast eller annet søppel m.m.

stones, soil, plastics or other human wastes etc.

11.3 Bestemmelse av otolittene

De flestefiskearterkan identifiseresved hjelpav sineotolitter.
Otolittene ligger plasserti et labyrintformaorgan i forbindel-
semed det indreøret. Hvert individhartilsammenseksotolit-
ter, plassertbilateraltsymmetriskmed tre i hvertøre. Det er
den størsteav de tre, sagitta,somvanligvisanvendestil iden-
tifikasjon(f.eks.Jobling& Breiby1986).

Til hjelp i bestemmelsener benytta Breiby(1985) og Härkö-
nen (1986). Otolittene er bestemt til lavest mulige taxon.
"Gadidae"-gruppener her benyttasom ei samlegruppefor de
fire artene torskGadus morrhua, seLPollachius virens, lyr P.
pollachius og hyse Melanograrnmusaeglefinus.Otolitter fra
disse artene er relativt like, med konveksinnside, flat til
konkav utside og tilspissaender (Breiby 1985, Härkönen
1986). Materialet omfatter flere nærmere bestemte arter

innen familien Gadidae enn dissefire. Navnet på gruppa er
derforsatt i anførselstegn.

Tre utvalgteprøvermed et variertutvalgotolitter ble sendttil
kontrollbestemmelsei Tromsø.

11.4 Metodeproblemer

Gulpebollergir genereltbareopplysningerom næringsemner
med ufordøyeligedeler. Byttedyrarteruten harde deler vil
derfor falle utenfor en analyse.Lifjeld(1983) fant for eksem-
pel at fåbørstemarkOligocha&avar upåvisbareetter kun 1-4
minutter i magen på myrsnipeCalidris alpina. De fleste av
toppskarvenspotensiellebyttedyr har imidlertid harde deler.
Ut fra analyser foretatt av provoserte gulp, og krås-/
mageprøverfra skuttfugl (Pearson1968, Cramp & Simmons
1977) kan man i stor grad se bort fra dette problemet for
toppskarv.

Gulpebollenevil gjerne inneholdesekundærenæringsemner,
dvs. mageinnholdettil byttedyret.Disselar seg ikkeskillefra
primære næringsemneruten forhåndskunnskaptil dietten,
både hosskarvenog byttedyret(fisken).

Otolitter man finner i gulpeboller har gjennomgått kjemisk
slitasjei fordøyelsessystemet.Dette gjør identifikasjonenvan-
skeligere,siden struktureri overflata (sulcus, area, lober, se
Härkönen,1986)blir mindretydelige.

Duffy & Laurenson(1983) fora skarvenPhalacrocorax capen-
sis med fiskav kjent størrelse(Trachurus capensis, Engraulis
capensis) og analysertegulpebolleneetterpå. Da hadde for-
døyelsenredusertotolitteneslengdemed 25-30 %. Jobling&
Breiby(1986) eksponerteotolitterfra sildClupeaharengusog
hysefor løsningermed ulik(sur)pH ved 20° C. De fant at sil-
deotolittene løsteseglangt raskereenn hyseotolitteneunder
alle betingelser.Fordelingamellom otolitter i gulpa tilsvarer
altså ikke fordelinga av fisk fanga. Otolittundersøkelserav
faecesog gulpebollerer dårlig egnafor kvantitativevurderin-
ger (Jobling& Breiby1986). I tillegg til artsbestemmelsekan
otolittene brukestil bestemmelseav fiskensstørrelse.Forhol-
det mellom fiskelengdeog otolittlengde er noenlunde kon-
stant innen sammeart. Småotolitterer mer utsattfor erosjon
enn store,sidenden syreeksponerteoverflataer forholdsmes-
sig større. Når man ogsåvet at otolitter fra juvenile fisk har
mangefullt utviklaform og morfologi(Breiby1985), sierdet
segselvat småotolitterer vanskeligstå bestemme.

De otolittene som i denne undersøkelsenble bestemt til 0-
gruppe torskefisk("Gadidae,"2-3 millimeter lang) hadde ty-
delige lober i kanteneog var tydelig tilspissai begge ender.
Otolitter i samme størrelsesklasseuten lober, og avrunda i
minst én av endene ble bestemttil silAmmodytes sp. Forhol-
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det lengde/ bredde var også gjennomgående større hos de
otolittene som ble bestemt til "Gadidae."

11.5 Resultater

935 otolitter ble klassifisert og målt. Av disse havna bare 60,
6.4 %, i kategorien ubestemt. 35 otolitter ble i tillegg funnet
men ikke målt eller klassifisert fordi de var knust og ugjenkjen-
nelige. Med unntak av atolitter og polychatkjever ble ikke
innholdet i gulpebollene kvantitativt vurdert. Tabell 23 viser
frekvens av ulike kategorier innhold fordelt på koloniene. De
tre koloniene i Bømlo ligger så nær hverandre at en sammen-
slåing var naturlig for å gjøre materialet statistisk sterkere.

Samtlige gulpeboller inneholdt fiskerester, og det var ingen
statistisk forskjell mellom de ulike koloniene i frekvensen av
polychaëter og krepsdyr (X2=1.93, df=3, ns.). Antallet polyc-
hater og krepsdyr i bollene var lite. Krepsdyr ble bare funnet

som rester, tilsynelatende alltid etter bare ett dyr: bakkropp,
carapax el.l. Ei bolle inneholdt 12 polychaëtkjever, en annen
9, i resten av tilfella var det 1-4 kjever.

Kategorien "Annet" er en samlepost for alt som ikke kunne
plasseres i de andre kategoriene. Søppelrester ble ikke funnet,
bare steiner i størrelsesorden 5-20 mm, og en jordklump om-
spunnet av planterøtter.

Parasittene var nesten bare små rundormer, lengde mellom 5
og 30 mm. Bendelormer ble observert i ett tilfelle fra Fer-
kingstadøyane og ett tilfelle fra Spannholmane. Metodikken
dekte ikke opp for å registrere forekomst av mikroparasitter.

Frekvensen av de ulike otolittypene er vist i tabell 24. Antallet
otolitter i gulpebollene varierte fra null til over åtti, likeså va-
rierte artssarnmensetninga og størrelsesfordelinga. Størrelses-
fordelinga av "Gadidae-" og Ammodytes-otolitter innen hver
koloni er vist i figur 33 og 34.

Tabell23. Antall og frekvens av ulike kategorier innhold i de undersøkte gulpebollene. - Number and frequency of the different ca-
tegories of content in shag pellets. S = Spannholmane U = Urter F = Ferkingstadøyane Lå = Låtersøy Ly = Lyngsøy M = Melne B =
Bømlo (Lå + Ly + M).

Kategori

Category No. % No. % No. %

Koloni


Colony

Lå


No. %

Ly


No. % No. % No. %

Otolit.-Otoliths 9 100 9 90 18 100 3 100 11 100 6 100 20 100

Fiskerest.-Fish relics 9 100 10 100 18 100 3 100 11 100 6 100 20 100

Pigghud-,Echinoderms 9 100 6 60 8 44 2 67 10 91 6 100 18 90

Musling-Mussels 4 44 1 10 2 11 2 •67 2 18 1 17 5 25

Snegl-Snails 1 11 1 10 0 0 0 0 0 0 2 33 2 10

Polych.-Polychaets 4 44 6 60 7 39 0 0 2 18 2 33 4 20

Krepsdyr-Crustaceans 7 78 4 40 5 28 Q 0 4 36 2 33 6 30

Midd-Mites 9 100 2 20 8 44 2 67 9 82 4 67 15 75

Gramin.-Graminoids 2 22 0 0 4 22 1 33 8 73 3 50 12 60

Alge-Algae 9 100 10 100 16 89 3 100 10 91 6 100 19 95

A.planter-Other plant relics 0 0 3 30 1 6 0 0 2 18 2 33 4 20

Sand-Sand 2 22 1 10 11 61 1 33 3 27 1 17 5 25

Annet-Different 1 11 0 0 1 6 0 0 1 9 0 0 1 5

Parasit.-Parasites 9 100 9 90 11 61 1 33 6 55 5 83 12 60

Total-Total 9
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Barefor tre av otolittgruppenevar materialetstortnokfor en
fordelingstest.Det var ingen signifikantforskjellmellom de
fire kolonienei frekvensav dissetre gruppene("Gadidae"tot.,
X2=0.321, df=3, ns, "Gadidae">Srnm, X2=0.243, ns., Labri-
dae, X2=2.995, df=3, ns.). På Ferkingstadøyaneble otolitter
av sypike, øyepål eller skjeggtorskTrisopterus sp. funnet
spredd ved reira, men ikke i gulpebollene. Det må også
nevnesat bein av horngjelBelone belone ble funnet i endel
prøver fra Spannholrnane,uten at otolitter fra arten ble
påvist.
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Rgur 33. Størrelsesfordelingav otolitter i "Gadidae"-gruppenfra
toppskarvgulp. - Size distribution of otoliths of Gadids (cod,
saithe,pollack and haddock) found in pellets from shag.

Ferkingstadøyane
Urter
Spannholmane
Bømloarea.
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11 12
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Figur 34. Størrelsesfordelingav otolitter fra sil, alle kolonier
samlet.- Sizedistributionof otolithsfromsandeelsfoundin pel-
letsfromshag,all coloniespooled.

lengde mm

Tabell24. Antallog frekvensav uliketyperotolitteri deundersøktegulpebollene.- Num-
bersandfrequencyofotolithcategoriesin shagpellets.




Ferkingstad -Urter Bømlo Spannholmane total
Otolittype








Otolithtype No % No. % No. % No. % No. %

Gadidae tot. 13 72 7 70 16 80 8 89 44 77
Gadidae>5mm 11 61 5 50 12 60 6 67 34 60
Gadidae<5mm 3 17 5 50 11 55 3 33 22 39
Labridae 8 44 5 50 17 85 7 78 37 65
Ammodytes 9_ 50 2 20 0 0 1 11 11 19
Trisopterus 0 0 4 40 10 50 3 33 17 30
Sebastes 0 0 4 40 1 5 1 11 6 11
Clupeidae 0 0 0 0 1 5 0 0 , 1 2
Merlangius 0 0 0 0 0 0 1 11 1 2
Ubest. Indet. 8 44 6 60 6 30 3 33 23 40
Total 18
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11.6 Diskusjon

Barefiskerester,krepsdyrog polychaëterble regna som "næ-
ringsinnhold"i gulpebollene.Ut fra tidligerenæringsundersø-
kelserer det lite trolig at toppskarvengreier å identifiseretil-
nærma stillestående,bunnlevendeorganismersom nærings-
emner. Snegler, muslinger og pigghuder ble derfor regna
somsekundærnæringi den forstandat det ikkeinngårpå spi-
seseddelen,men har blitt med fanga fiskinn i fordøyelsessys-
temet. Det samme gjelder nok sandog delsalgefragmenter.
Alger, gress og andre plantedeler kan ha kommet ned i

magen underflikkingpå reiret, mensinnholdetav midd nok
er et resultatavfjærpussaktivitet.

Forekomstenav sekundærenæringsemnerhar naturlig nok
sammenhengmed hva skarvenhar spist.Fisksom leveri nær
tilknytningtil bunnen,som torsken,vil sannsynligvisinnehol-
de skallresterfra kråkebollerog sjøstjerner,menssil, som er
pelagiskikke vil ha slikt mageinnhold. Resultataviste ikke
denne sammenhengen,siden de fleste gulpebollenehadde
otolitter fra flere fiskearter.Artsutvalgeter i samsvarmed hva
som er funnet i tidligere undersøkelser(Cramp & Simmons

37



ninaforskningsrapport003

1977, Bartett& Røv1988, Guyot 1988). Blandingaavfiskear-
ter viserat toppskarvenikkeer særligselektivi næringsveien.

I "Gadidae"-gruppenvar det tydelig to størrelsesklasserfisk i
fangsten. Det gjelder trolig 0-gruppe fisk, med otolitter
mellom 1.0 og 3.0 mm og 1-gruppe, med noe mer variert
otoliffi'tørrelse,de flestemellom 6.0 og 9.0 mm. Bømlomate-
rialet var noe mindre tydelig bimodalt fordelt enn resten,
men ogsåhersådet ut til å væreto klasser.Noen få avgulpe-
bollenevar helt dominert av torskeotolitteri størrelsesorden
2-3 mm. Skarvenhar trolig funnet en stim av yngel som den
har forsyntseg av til den var fornøyd. Disseotolittenedomi-
nererfigur 33 tydelig,og det er viktig å tolke dette riktig:0-
gruppe torsk var ikke et viktigere næringsemne enn 1-
gruppe,det viserfrekvensen.Dominanseni antallskyldesde-
rimot at antalletfisk i et måltid naturlignok øker når størrel-
senpå fiskenminker.

Ferkingstadøyaneskilteseg noe ut fra de andre tre områda.
139 av ialt 156 silotolitterble funnet her. Samtidig mangla
både Trisopterus- og uerotolitterSebastes sp. i gulpa. Trisop-
terus-otolitterble imidlertidfunnet ved flere av reira,sådet er
tydelig et element i dietten også her. De andre forskjellene
kanskyldesulikforekomstav fiski sjøenmen det er lite trolig
at dette hadde noe med algeinvasjonenå gjøre, sjølom Fer-
kingstadøyaneantageligvar den hardestutsatteav de fire lo-
kalitetene.Gulpebolleneble som nevnt samla inn ei stund
etter kulminasjonav blomstringa,og både uer og sil hadde
hatt god anledningtil å kommetilbaketil området.

Størrelsesfordelingafor silotolittene er vist i figur 34. Alle
prøverer slåttsammen.Det er antatt at de 17 otolittenesom
ikkeblefunnet på Ferkingstadøyanehaddesammestørrelses-
fordeling som resten. I alle tilfelle var antallet så lite at det
ikkehadde hatt noen betydningfor fordelinga.Figurenanty-
der to årsklasserogsåfor sil, men dersomalle tre arter (Am-
modytes marinus, A. tobianus, A. lanceolatus) inngikki materi-
alet vil størrelsesforskjellenmellom dissetrolig skyggefor for-
skjellenmellomårsklassene.

12 Ærfugl, sildemåke og •

makrellterne
Tilsammen50 mager fra ærfuglble undersøktav marinbiolo-
ger tilknytta NINA/Oslo. Alle fUglene kom fra Telemark eller
Østfold. Næringsprøvenevil bli sammenholdt med undersø-
kelserav hardbunnsfaunaog publisertseparat(Christieet al.
under utarb.). Hardbunnsundersøkelseneble utført av Norsk
instituttfor vannforskning(NIVA) (Hvaler i mars)og Universi-
tetet i Oslo(Jomfrulandi novemberog februar).

Problemstillingaer særlig interessantpå bakgrunn av den
enorme rekrutteringaav blåskjellog sjøstjernersom ble regis-
trert i etterkantav algeinvasjonen.

12.1 Naeringsvalg

Sildemåke. I likhet med de flesteandre store måker er silde-
måken en typiskgeneralistog altetende. Den har likevelen
større andel fisk i dietten enn for eksempelsvartbakog grå-
make (Goethe 1975, Verbeek1977, Götmark 1984). Pearson
(1968) undersøkteprovosertegulp fra både voksneog unger
på FarneIsles,Storbritannia.Så godt som alle fisk i prøvene
tilhørte gruppene sil, sildefiskeller torskefisk.Torskefiskvar
dominerende også i Kattegat (Götmark 1984, otolitter i
faeces).

I tillegg til fisk utgjør leddormerAnnelida, muslingerBivalva,
insekter Insecta og vegetaremner som korn og frø viktige
deler avdietten (Cramp & Simmons1983)

Makrellterne. Makrellternaer en opportunistisknæringssøker
somer i standtil å skiftehurtig mellom ulikebyttedyrtyperet-
terhvert som forholda endrer seg (Cramp 1985). Ternene
fanger næringaved stupdykkingi grunne områder nær kolo-
niene,både på bløt- og hardbunn.Småfiskog krepsdyrutgjør
storpartenav dietten. Sil,sildefisk,torskefiskog stingsildGas-
terosteus sp.er de viktigstegruppenei saltvannsmiljø,men en
hel rekke fiskearter utgjør det totale næringsspekteret.Av
krepsdyrer forskjelligerekerog småkrabberi strandsonavanli-
ge byttedyr(Cramp 1985).

Antall registrerteinsektarterer ogsåstortog omfatter de fleste
større ordener: BillerColeoptera,sommerfugler Lejaidoptera,
tovinger Diptera, årevingerHymenoptera,øyenstikkereOdo-
nata etc. (Cramp 1985).
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12.2 Metode og materiale

Følgendemageprøverble undersøkt(for lokaliteterse tabell
25):

FraTelemark: 13 juvenileog 1 adult makrellterne.
1 juvenilog 1 adylt sildemåke.

FraAust-Agder:2nyklektemakrellternerfra Grimstadområdet.
FraVest-Agder:8nyklektemakrellternerfra Klovholmen.

2 juvenileog 1 adultsildemåkefra Rauna.

På allede undersøkteungene ble tatt morfologiskemål: Vin-
gelengde, nebblengdeog tarslengde(Svensson1975), samt
vekt dersomcorpusvar egna til dette. I tillegg ble samlainn,
og undersøkt4 prøver av fisk funnet ved makrellternereiri
Vest-Agder:Flatholrnen(2), Lilleholmen(1)og Terneholmen
(1). ,

Fra kolonienei Agderfylkable tilsammensamla inn adskillig
flere makrellterneungerenn de somer analysert.De flestevar
mer eller mindre råtne fordi de antagelig hadde ligget en
stundi kolonieneetter at de døde. Råtningsprosessengår re-
lativt hurtig i riormalsommertemperatur,og de ungenesom
ikkeble analysertble kassert.

12.3 Resultater og diskusjon

Sildemåke. Barth(1968) oppgir vekta i hekketidafor voksne
hunnerav underartenL. f. intermedius til å være mellom 580
og 875 gram. Hanner bør være 750-1045 gram. Det er
derfor klart at voksenfuglenfra Raunavar sværtundervektig
(tabell 26), mensTelemarksfuglenlå like i underkantav det
normale (tabell 25). Beggedissehadde spor av næringsem-
ner i magen.

I følge Harris (1964) veier 20 døgn gamle unger 400-550
gram. Dette gjaldt L. f. graellsii, men det er ingensignifikant
størrelsesforskjellmellom denne og intermedius (Cramp &
Simmons1983). De to ungenefra Raunasåut til å ha norma-
le vekter sjøl om mageinnholdet vitna om dårlig næring
(plast, alger,)(tabell 26). Alderenvar etter morfologiskemål
minst4 uker, og ungene var derfor over den generelt mest
kritiskeperioden.

I motsetningtil dette hadde ungen fra Telemark godt med
mageinnholdsjøl om den var noe undervektig(tabell 25).
Klekkevektaliggernormalt rundt50 gram (Loen1987).

Sjølom fugleneble innsamlai relativt"nydød"tilstandvil ma-
geinnholdetvære avhengigav tidspunktetfor og innholdet i
sistemåltid. Telemarksungenvar trolig fiira kort tid før død-
søyeblikket,siden bløtdeler i næringaikke var gått i oppløs-
ning.

Forsildemåkeer materialetså lite at en ikkekan generalisere
resultata,men det er ingen indikasjonerpå næringsmangel.
Ensliksituasjonvilleførstgått ut over ungene.Avmagringav
de to voksneindivida må ha andre årsaker,f.eks. sykdom.
Med måkenesnæringsbiologivar heller ikke næringsmangel
venta. De er blant anna i stand til å hente alternativnæring
på land.Dødsårsakenemå derfor regnessom uoppklarte.

Makrellterne. Vekta av makrellterneungenefra Telemark
(tabell 25) ble sammenliknamed ei vekstkurvefra amerikan-
ske terner (figur 35). Amerikanske makrellterner tilhører
samme underart som de norske, -Sterna h. hirundo, men
voksne individer har noe kortere vinger (Cramp 1985). I
denne undersøkelsenble ungenesalderestimertut fra ameri-
kanskemål (LeCroy & Collins1972). Den egentlige alderen
kanderforliggei underkantav den estimerte.

I Telemarksåalle ungene ut til å ha noe letterevekt enn for-
venta ut fra aldersestimatet(figur 35). Dette gjeldersjølom
en korrigererfor feil i estimatet.Vektenefra Telemarker også
lavereenn tilsvarendefra England(Langham 1972), særligi
sistedel av perioden.I og med at vatn fordamperfra kroppen
ogsåetter at fuglen er død, vil vekta avhengeav hvor lenge
og hvor tørt den har ligget. De fleste ungenei Telemarkvar
relativtferske,tørreog fine i fjærdraktenog ikkeråtne.

Nyklekteungerhar næringsreserveri resterav plommesekken
som kanvare i 4-5 døgn. I denne periodenhar næringsman-
gel ingen betydning (Ricklefs1968, Tschanz1979) og forel-
drene trenger heller ikkefeke intensivt.At de yngsteungene
haddetom magesekktrengerderfor ikkebety at de var utsul-
ta. Imidlertid hadde heller ikke de eldre ungene noe særlig
mageinnhold,og ingen av prøvenehadde otolitter ellerbein
etter fiskemåltid.Dette, sammen med vektdataviserat næ-
ringmangelmå ha vært medvirkendedødsårsaki Telemark.

Nebb- og tarsmålfra Telemarkfalt i førstedel av ungeperio-
den sammen med de tilpassakurveneetter data fra LeCroy
og Collins(1972). Fra 2 ukersalder lå ogsådissemåla i un-
derkantavforventa.Pågrunn av ulikvekstprioritet(Slagsvold
1983) vil nebb og tarsreagereseinereenn vekta på nærings-
mangel (Ricklefs1968), og resultatamotstriderikkenærings-
mangelhypotesen.

Resultatafra Agder-fylka(tabell 26) er mer usikre.De to indi-
vida fra Grimstadområdethadde lite mageinnhold.Sult kan
ha vært medvirkendedødsårsak.Det var ikke aktuelt å veie
disseto sidende var råtne og våte. De åtte ungenefra Klov-
holmen var ikke råtne i samme grad, men fjærdraktenvar
fuktig, og vektene derfor upålitelige. De målte verdiene lå
imidlertidinnenfordet normale(LeCroy& Collins1972).

De kasserteungenefra Agderfylkavar etter morfologiskemål

å dømme av ulikalder, fra helt nyklektetil nestenflygedykti-
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ge. Gjennomsnittsaldereni Vest-Agder synes imidlertid å
værenoe lavereenn i Aust-Agder.Beggestederble materialet
innsamlai løpetav juni.

Etterhva man genereltobserverteom utbredelsenav Ouyso-
chromulina polylepis-invasjonen liggerde undersøktemakrell-
ternekolonienei Telemark, Dynga unntatt, for langt inn i
skjærgårdentil at de ble påvirka. Siden ternene henter
næringrelativtnær koloniene,må en eventuellnæringsman-
gel ha hatt andre årsaker.De undersøkteungene ble samla
inn 3-4 ukeretter at invasjonenkulminerte.Til den tid må en
anta at i allefall fiskhadde startarekoloniseringa.Dersomfo-

reldrene, og særlig hunnfuglen hadde problemer med å
skaffenok næring til seg sjøl i tida like før egglegging, kan
dette påvirkeungenesoverlevelsebl.a. gjennom eggkvalite-
ten (Schreiberet al. 1979, Houstonet al. 1983).

Invasjonenble ikke detaljkartlagtover alt, og det var store
lokaleforskjelleri bunndyrpåvirkning(kapittel 2). Påvirkning
ble også observerti enkelte tilsynelatendeskjermaområder
og fjordmunninger(Bergeet al. 1988, Berge & Føyn 1988,
Edvartsenet al. 1988). En kanderfor ikkefullstendigutelukke
algenesom årsak.

Tabell25. Resultaterfra undersøkelseav dødefuglfunneti Telemark.Fuglensalder,størrelseogmageinnhold.Alderer estimertut
fra vekstkurveri litteraturenav nebb, tarsogvinge.- Age,bodysizeand stomachcontentof birdsfounddeadin coloniesin Tele-
markcounty.Ageisestimatedfrompublishedgrowthcurvesofbill, tarsus,and wing(LeCroy& Collins1972, Langham1972, Loen
1987).

Funndato Lokalitet
Date Locality

MakrellterneCommontern

Vekt

Weight

Nebb

Bill

Tars

Tarsus

Vinge

Wing

Alder

Age

Mengde

Volume

Relative

Type

Type

27.6 Stangskjæra 10.3 10.9 14.8




<5 Tom Empty




27.6 11.0 10.5 13.0




<5 Tom Empty




27.6 14.6 12.9 15.1




<5 Tom Empty




26.6 Rognholmen 9.8 9.9 13.8 17.2 0-2 Tom Empty




3.7 N for Buholmen 73.8 21.2 20.5 141.3 21-26 <1/2 PlanteresterPlant remains
3.7 56.8 21.3 21.3 103.7 15-23 SporTrace AlgefragmentAlgae remains
3.7 68.0 23.0 21.0 125.4 18-26 SporTrace AlgefragmentAlgae remains
3.7 47.7 18.9 19.3 80.4 12-19 Tom Empty




3.7 47.9 18.1 20.9 78.8 12-19 Tom Empty




3.7 18.0 18.6 15.1 23.9 3-8 SporTrace PlantefibreFibres
3.7 16.6 12.5 15.5 23.6 3-8 SporTrace PlantefibreFibres

13.7 Dynga 91.3 32.6 20.2 274.0 Adult Tom Empty




13.7 70.0




19.8 181.0 >27 Tom Empty




13.7 67.8 26.9 19.6 201.5 >27 SporTrace Uidentif.Unidentif.

SildemåkeLesserblack-backedgull






3.7 N forBuholmen 38.9 15.4 22.0




>1/2 LeddormerAnnelids







LarverLarvae







Planter Plants
1.7 Stråholmstein 575.0 49.5 60.3 413.0 Adult SporTrace TdvingerDiptera







FiskebeinFishbones
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Engod del unger kom på vingene. Dissehar man ikkevekst-
data på. Man vet hellerikke hvilkekullde døde fuglene kom
fra, hvor store kullavar eller når ungen var klekt i forhold til
eventuellesøsken.I tillegg vet man ingentingom foreldrenes
alder, hekkeerfaringeller territorietsrelativeplasseringi kolo-
nien. Alle dissefaktorer er kjent å ha betydningfor ungenes

overlevelseog vektutvikling(f.eks. Harris1964, Nisbet 1978,
Graveset al. 1984, Slagsvoldet al. 1984, Pierotti& Bellrose
1986). Siden materialeter såvidt lite, vet man altsåikkeom
næringsmangelvar en generelltrend, ellerom det baregjaldt
de undersøkteungene.

Tabell26. Resultaterfra undersøkelseneav dødefuglerfunneti Agder-fyikene.Fuglenesstørrelse,alderogmaginnhold.Aldersomi
tabell25. - Age,bodysizeand stomachcontentof birdsfounddeadin coloniesin Aust-Agderand Vest-Agdercounties.Ageas in

Table25.

Funndato Lokalitet
Date Locality

Makrellterne Common tern

Vekt

Weight

Nebb

Bill

Tars

Tarsus

Vinge

Wing

Alder

Age

Mengde

Volume

Relative

Type

Type

-.6 Grimstadområdet




21.6 19.9 97.3 14-19 Spor Trace Uidentif. Unidentif.
-.6




14.8V 16.7 33.1 6-10 Tom Empty




11.6 Klovholmen 21.2 11.4 15.4 18.5 1-3 >1/2 Fiskebein Fish bones







Algefragm. Algae remains







Grus Grit
18,6 16.9 10.9 13.6 15.3 0 <1/2 Gasterosteus ? 2 otolit.







Fiskebein Fish bones
18.6 19.5 11.9 14.6 19.8 2-4 Spor Trace Fett ? Fat ?
11.6 14.3 10.9 13.0 16.1 0-1 <1/2 3 otolit. GasterosteuslGobidae







Fiskebein Fish bones







Algefragm. Algae remains
18.5 13.6 10.6 14.6 19.2 2-3 Spor Trace Algefragm. Algae remains







Plantefibre Fibres
18.6 13,9 11.0 13.2 17.2 0-2 <1/2 Fiskebein bones_Fish
18.6 20.1 11.9 16.0 17.3 0-2 Tom Empty




18.6 15.8 11.2 13.3 15.3 0 >1/2 OtolithsGasterosteuslGobidae







Krepsdyr Crustaceans







Algefragm. Algae remains

Sildemåke Lesser black-backed gull






7.8 Rauna 413.5 50.2 60.3




-t SporTrace Krepsdyr Crustaceans







Algefragm. Algae remains







15-20 rundormer Nematodes







Plantefibre Fibres
7.8 491.3 39.6 48.9




>20 SporTrace Algefragm. Algae remains







Plantefibre Fibres
15.8 414.8 42.4 65.9




>20 >1/2 Mest plastikk Mostly plastics







Polychaeta børster Chaeta







Plantefibre Fibres

1) Utfargahann- Adultmale
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alder - døgn

Figur 35. Vektkurver makrellterne. Stående søyler er hentet fra
LeCroy & Collins 1972, liggende linjer beskriver yttergrensene i
aldersestimatet for de ungene som er beskrevet i tabell 26. -
Growth curves for common tern. Vertical bars are from LeCroy &
Collins 1972. Horizontal lines show the range of the estimated
age'of young in Table 26

I Agderfylkakan man nestenpåståå ha hatt den motsattesi-
tuasjonen. Her påvistematerialet fra Klovholmenat unger
som definitivt var utsatt for algen, ikke var underernærte.
Disseungene ble samlainn bare 1-2 uker etter at algeblom-
stringakulminerte,og haddemageinnholdsomvitnaom fisk.
Det bleogsåfunnet fiskved reira(tabell 27). Stingsildog lep-
pefisk-ser ut til å være viktig næring. Tross dette døde
ungene.

Ternene er mer avhengigeav littoralsonenenn måkene,og
derved mer sårbarefor endringer i bunnfaunaen. Det ble
funnet et stortantalldøde unger i ulikalder, men næringsun-
dersøkelsenetyda ikke på at algeinvasjonenhar ført til næ-
ringsmangelfor ternene. Etsammenfallmellom "redtide" og
dårlig hekkesuksesskan derfor være tilfeldig. Algenesdirekte
giftvirkninger ikkeundersøktog kanvære noe avforklaringa.

150

E 100
(.2

a.)
50

10 15 20 25 30

fl

Tabell 27. Fire prøver av fisk funnet ved makrellternereir i Vest-Agder. SL = standard fiske-
lengde (mm), fra snutespiss til bak siste halevirvel (Breiby 1985). - Four fish samples found
near common tern nests in Vest-Agder county. SL = standard fish length (mm), from tip of
snout tilt behind hindmost backbone (Breiby 1985).

Koloni Dato Art SL Merknader
Colony Date Species SL Notes

Terneholmen 29.6 bergnebbCtenolabrus rupestris
Flatholmen 22.6 stingsildGasterosteus aculeatus

Flatholmen 29.6 bergnebbC. rupestris

stingsildG. aculeatus


stingsildG. aculeatus


stingsildG. aculeatus

Lilleholmen 16.6 svartkutlingGobius niger

sildClupea harengus 


101 råtten
•74
85 råtten

68
63
53
79

fragment
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Vintersesongen

13 Vintertellingene

13.1 Metode og materiale

Hvert år medio januar blir det i regi av Sjøfuglkartverket,
NINA, gjennomført totaltellinger av ender, skarv, måker,
vadereetc. i fasteområder langsnorskekysten.Som et ledd i
oppfølging av algeundersøkelseneble det vinteren 1988/89
utført to supplerendetellinger,ei omkring månedsskiftetno-
vember-desemberog ei i månedsskiftetfebruar-mars.Følgen-
de områder ble dekt: Jærkystenfra Tungenesi Randabergtil
Ogna, Listalandetsamt strekningafra Lindesnesfyr til AiO i
Vest-Agder.Hvaleri Østfoldble talt bare i november.I tillegg
finnesendeldata fra Jomfrulandi Telemark(ikkefasttelleom-
råde). På Hvalerble brukt båt, forøvrigvar tellingenelandba-
serteog teleskopmed minst20 x forstørrelseble benytta.Tel-
lestrekningeneer inndelt i soner.

Fra de faste telleområda er bakgrunnsmaterialetgodt, i alle
fall for januar. Arter som lomvi Uria aalge, toppskarv,stor-
skarværfugl og sjøorreMelanitta fusca er knytta kun til salt-
vatn. Resultatalar seg derfor lett sammenlignefra år til år.
Andre arter som stokkandAnas platyrhynchos, brunnakke
Anas penelope og kvinandBucephala clangula er vanligebåde
i saltvatnog ferskvatn,men tilholdet i ferskvatner begrensa
av isforholda.Av de artene som ble fulgt gjennom hekkese-
songenforlater makrellternaog sildemåkenNorge om vinte-
ren. Toppskarvenovervintrer,men antalleter ikkesærligstort
langs Skagerrakkysten.Ærfuglener vanlig forekommende i
allefylka.FraJærener ærfugl,toppskarvog stokkandbehand-
la nedenfor,fra Vest-Agderærfuglog stokkand,fra Telemark
ærfugl, storskarv,sjøorreog kvinand og fra Østfold lomvi,
storskarv,ærfuglog kvinand.

13.3 Resultater og diskusjon

Data fra NINA's sjøfugldatabaseer vist i tabellene sammen
med data fra denne undersøkelsen.Tabell 28-30 visertellin-
ger fra Jærkysten,tabell 31-32 fra Vest-Agder,tabell 33 fra
Telemarkog tabell 34-35 fra Østfold.

Et utall faktorervirker inn på fordelingog antall av vinterpo-
pulasjonene.Barefå av disseer sågodt kjentat en med rime-
lig sikkerhetkan si hvordande vil virke inn. En episodesom
blomstringa av Chrysochromulina polylepis måtte gi svært
omfattende skadevirkningerdersomdet skullekunne påvises
gjennomsliketellingersomer gjennomførther. Enskalderfor
ikkeutelukkeat algekatastrofenhar hatt effektogsåfor vinter-

populasjonene,men den har i allefallikkevært fatal. Enkelte
arterbar troligfått en letterevinter på grunn av ekstraordinær
rekruttering av blåskjellog sjøstjernerAsterias rubens (se
Christieet al. under utarb.), men heller ikkedette ble påvist
ved dissetellingene.Materialet som ble innsamlasom konse-
kvensav algeblomstringaer imidlertidi helhetlagt inn i data-
basenfor sjøfuglog utgjøren verdifulltilveksther.

Ærfugl. Overvintrende ærfugl langs Jærstrendeneomfatter
trolig mer enn bareden lokalehekkebestanden.Tysse(1988)
anslårat minst150 par ærfuglhekkerlangsJærstrendene.An-
tallet overvintrendefugl er gjennomgående,langt størreenn
dette (tabell 28), sjøl når man inkludererrekrutteringav et
stortantall ungfugl. Hekkebestandeni hele fylket er estimert
til minst 600 par (Røv 1984), og vinterbestandenlangsJær-
strendenekanværedeler av disse.Det er imidlertidkjentvin-
terbestander også lenger nord i fylket (Kvitsøy, Karmøy,
øyenesøri Boknfjorden,Utsira)(NINA,upubl.data)

ÆrfuglbestandenlangsJærkystenvariertelitefra novembertil
marsi perioden1966-75 (Byrkjedal& Eldøy1980). Tabell 28
viserat både både november-og marstallalå innaforde ver-
diene som er registrerti januar fra 1980 og utOver. I 1966-
1975 lå gjennomsnittetfor januar på omlag 700 individer
(Byrkjedal& Eldøy).Dette var betrakteliglavereenn i de 1250
individenei perioden1980-89 (tabell 28). Ingen av undersø-
kelsenevisernoen markertstigninggjennom respektivetiår-
sperioder.Forskjellenmå skyldeskraftigøkning i de fem åra
mellom periodene,eller mer sannsynligforbedra tellemeto-
dikki sisteperiode,sidenteleskopeter blitt alminneligi bruk.

Totaltalla fra 1988/89-sesongen viste ingen markante avvik
fra tidligerepå 80-tallet (tabell 28). Sammenligninginnenen-
keltsoneneindikererimidlertiden forskyvningav tyngdepunk-
tet. I sone5 hadde 35 % av totalantallettilholdi januar1989.
Dette var markerthøyereenn i perioden1980 til 1988 da an-
delenvariertemellom 5.2 % og 17.3 %. I sone4 var resulta-
tet omvendt. Mens antallet i 1989 utgjorde8.3 % av totaltal-
let,har det tidligere aldri vært lavereenn 15.7 %, og i 1988
vardet så høyt som 69.6 %. I allede andreområda lå verdie-
ne fra januar 89 nær de verdier som er registrerttidligere.
Tallafra mars1989 indikerersammeforskyvningsomjanuar-
talla, mensnovembertallai 1988 var mer i pakt med tidligere
fordeling.

Somnevntovenforvar rekrutteringaav blåskjellog sjøstjerner
megetgod i etterkantav algekatastrofen.Dette gjaldtsærligi
de områder hvor algenegjorde mest skadepå annen bunn-
dyrfauna.I Rogalandvar de størsteskadenenaturlignoki den
sørligstedelen, i og med at disse områda ble eksponert
lengst.De ekstraordinæreforekomsteneav unge blåskjellkan
havirkagunstigfor ærfuglen,slikat fleresamlaseglengersør
enn vanlig tidligere år. Inntil videre er dette rene spekulasjo-
ner, men seChristieet al.(underutarb.).
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I Vest-Agder lå antallet ærfugl rundt Listalandet noe lavere
enn toppnoteringene fra 1987 og 1988, men lavere verdier
er notert tidligere (tabell 31). Forfølger man spekulasjonene
fra Jæren, skulle man tvert imot venta topptall på Lista, som

, ble hardt ramma av algeinvasjonen. Datarekkene er mer man-
gelfulle fra de andre lokalitetene i Vest-Agder, og de data som
finnes viser ingen store uregelmessigheter.

Flytellinger av ærfugl i regi av NOF avd. Telemark vil bli publi-
sert separat, men foreløpige resultater viser at ærfuglantallet
vinteren 1988/89 ikke avvek nevneverdig fra det man hadde
forventa ut ifra tidligere flytellinger. Arealspredninga var
heller ikke avvikende (Rune Bergstrøm pers. medd.). Resultata
fra Jomfruland motstrider ikke dette (tabell 33), men variasjo-
nen i antall innen samme måned forteller tydelig om store
lokale forflytninger.

Ferskvannstilførset fra Glomma gjør at isen ligger rundt store
deler av Hvaler om vinteren, vanligvis fra januar og utover.
Dette skjedde ikke vinteren 1988/1989. Derimot lå det is en
periode i november. Isforholda har trolig betydning for forde-
linga av sjøfugl, men det foreligger ikke tellinger fra både ytre
og indre skjærgård fra samme dato denne vinteren. Det ble
meldt om svært lite fugl generelt og ærfugi spesielt i januar
1989 (Akerøya ornitologiske stasjon, i brev). Dette var basert
på tellinger med teleskop fra land, og den ytterste skjærgår-
den ble derfor ikke dekt. Antallet ærfugl var noe i underkant
av tidligere når Søstrene og Tisler-Heia-Torbjørnskjær ble talt i
november 1988 (tabellene 34 og 35), men da mangler data
fra områda lenger inn. Resultatene forteller ingenting om på-
virkning fra algeinvasjonen.

Skarvene. Overvintrende toppskarv i Rogaland stammer
både fra lokale hekkepopulasjoner og fra britiske' kolonier
(Cramp & Simmons 1977). Antallet langs Jærkysten var rela-
tivt lite gjennom hele tiårsrekka (tabell 29) og det ble heller
ikke notert avvik vinteren 1988/89. Rundt Jomfruland så det
ut til å ha vært noe mer storskarv i januar/februar 1988 enn
samme periode i 1989 (tabell 33). Variasjonen i antall er
imidiertid stor og resultatet kan godt være tilfeldig.

Bare 5 storskarv ble registrert i de to områda som ble talt i
Østfold. Dette er adskillig lavere enn ved tidligere tellinger,
særlig i området Tisler-Heia-Torbjørnskjær (tabell 34 og 35).
Edvartsen et al. (1988) rapporterte om mindre antall individer
og arter av strandtilknytta fisk enn forventa etter prøvefiske i
ytre Oslofjord i juni 1988. Storskarven er mer knytta til
bunnen enn toppskarven, og fiskemangel kan ha hatt betyd-
ning hvis forholdet var gjeldende også videre utover høsten
og vinteren. Dette er imidlertid lite trolig siden fisk har relativt
raske prosesser for rekolonisering. Antagelig er resultatet tilfel-
dig. Arten hekker ikke langs Skagerrakkysten. Vinterpopulasjo-
nen består av fugl fra hekkeområda i Trøndelag og nordover,
og de forflytter seg trolig mye i løpet av vinteren.

Andre saltvannsbundne arter. Det så ut til å være flere sjø-
orrer rundt Jomfruland i 1989 enn i 1988 (tabell 33). Også
sjøorra lever for en stor del av muslinger vinterstid, og
kommer derved i samme stilling som ærfuglen. Sjøorra er inn-
landshekker, og ble derfor i motsetning til ærfuglen ikke ek-
sponert for algen i hekkesesongen. Dersom den skisserte mo-
dellen med bedre blåskjellrekruttering => bedre næring har
noe for seg, vil sjøorra kunne ha hatt netto profitt etter al-
g einvasjonen.

Antallet lomvi lå også innefor det forventa (tabell 34 og 35),
men det ble fra flere hold (miljøvernavdelinga, NOF) meldt
om et større antall lomvi innaskjærs enn normalt. Hoved-
mengden av lomvi i Østfoldskjærgården vinterstid, hekker i
Storbritannia (Anker-Nilssen et al. 1988).

Arter 1 både salt- og ferskvatn. Totaltallet for stokkand på
Jæren vinteren 1988/89 lå nær det som er registrert før.
Tabell 30 viser at variasjonene innen de ulike sonene var
svært stor. Slik var det også siste vinteren. Arten benytter
ferskvåtn like gjerne som saltvatn og talla vil trolig svinge
med isforholda i innlandet, men maksimumstall på kysten fo-
rekommer helst i januar (Byrkjedal & Eldøy 1980). Vinteren
1988/89 var ekstremt mild og isdekke mangla på de viktigste
Jærvatna. På tross av dette var antallet stokkender på kysten
relativt høyt. Også i Vest-Agder viste resultata bare små awik
fra tidligere (tabell 32). At antallet langs Listalandet synes
mindre enn før kan ha sammenheng med isforholda. Det er
derfor ingenting som tyder på negative effekter for denne
arten. Det var heller ikke venta. Arten har et stort spekter
næringsemner på menyen, animalske som vegetabilske.

Isforholda kan også være forklaringa på at antall overvintren-
de kvinender rundt Jomfruland var mindre i 1989 enn i 1988
(tabell 33): Artens diett er mangfoldig og omfatter krepsdyr,
mollusker, fisk, diverse ormer og plantedeler. Som fOr ærfugl
utgjør blåskja et viktig næringsemne. Også kvinanda skulle
derfor kunne nyte godt av den eksepsjonelle blåskjellrekrutte-
ringa i 1988. I likhet med sjøorra er arten innlandshekker og
kom således ikke i direkte kontakt med algeinvasjonen.

I Østfold lå antallet kvinender innefor det som er registrert
tidligere (tabell 34 og 35).
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Tabell28. Antallærfugllangskerkystenvinteren1988/89 sammenlignetmedjanuartellin-
ger fra tidligerevintre(allejanuardatafra sjøfuglkartverket).- Winter1988/89 numbersof
commoneideralongtheshoresofkeren, comparedto earliercounts(all januarydata due
to the Nationalseabirdmappingproject).Sonerzones= 1 Tungenes-låsund,2 låsund-
Hellestø,3 Hellestø-Orreelv,4 Orreelv-Horr,5 Horr-Ogna,6 Hafrsfjorden.

1 2

SoneZone

3




6 Total

82 289 183 601 192 170 1517
229 388 94 160 109 40 1021
151 160 105 744 82 315 1557
140 113 91 278 64 222 908
133 110 75 193 28 156 695
244 166 319 709 103 160 1701
184 237 223 219 94 91 1048
123 179 259 564 96 130 1351
42 130 1V 815 57 101 1272

140 69 178 254 167 153 961
187 226 297 125 530 150 1515
79 369 436 85 274 122 1365

DatoDate

jan. 1980
jan. 1981
jan. 1982
jan. 1983
jan. 1984
jan. 1985
jan. 1986
jan. 1987
jan. 1988
nov. 1988
jan. 1989
mar. 1989

Tabell29. Toppskarvpå keren. Data ogsonersomi tabell28. - Shagat theJærenshores.
Data andzonesparallellto Table28.




2

SoneZone

3 4




6 Total

1 14 12 17




0 44
3 9 22 19 3 0 56
6 11 26 1 36 0+ 80+
4 25 21 21 5 0 76
7 69 71 9 9 0 165
5 83 109 25 13 3 238
4 8 45 10 2 0 69
2 5 140 20 1 2 170

7 0 31 9 0 0 47
9 34 86 4 9 0 142
2 7 43 17+ 9 0 78+

20 21 59 30 1 1 132

DatoDate

jan. 1980
jan. 1981
jan. 1982
jan. 1983
jan. 1984
jan. 1985
jan. 1986
jan. 1987
jan. 1988
nov. 1988
jan. 1989
mar. 1989
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Tabell30. Stokkandpå Jæren.Data ogsonersomi tabell28. - Mallardsat thelærencoast.
Data andzonesparallellto Table28.

1 2

SoneZone


3 4 5 6 Total

579 724 401 1371 93 425 3593
561 1466 166 466 190 335 3184
430 482 360 907 39 520 2738
614 518 30 38 157 778 2135
535 680 230 633 6 554 2638
361 723 613 1094 118 101 3010
562 797 472 1037 276 85 3229
608 973 745 1262 265 253 4106
498 1745 33 724 43 615 3658
548 1699 90 1165 92 345 2990
678 751 0 370 295 , 896 3939
408 814 0 342 158 790 2512

DatoDate

jan. 1980
jan. 1981
jan. 1982
jan. 1983
jan. 1984
jan. 1985
jan. 1986
jan. 1987
jan. 1988
nov. 1988
jan. 1989
mar.1989

Tabell31. AntallærfugllangsVest-Agderkystenvinteren1988/89 sammenlignetmedjanu-
artellingerfar tidligereår (data fra sjøfuglkartverket).- Winter 1988/89 numbersof
commoneideralongtheshoresof Vest-Agdercounty,comparedtoearliercounts(alllanua-
ty data due to the Nationalseabirdmappingproject).Sonerzones= 1 Topdalsfjorden,2

3 Listalandet,4 Spangereid-Kåfjord,5 lindesnes6 Alo-Holskogen.




SoneZone

3 4 5 6 Total




102





-




107





41




427





12




174





0




352





9




529





104 - 207 - - 125




1 30 515 145 111




0 179 741 73 10 8 1011
0 19 271 17 205 4 516
0 155 145 86 70 13 469
0 201 155 152 13 6 527

DatoDate-

jan. 1980
jan. 1981
jan. 1982
jan. 1983
jan. 1984
jan. 1985
jan. 1986
jan. 1987
jan. 1988
nov. 1988
jan. 1989
mar.1989
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Tabell 32. StokkandlangsVest-Agderkysten.Data og sonersom i tabell31. - Mallards
alongthe Vest-Agdershores.Data andzonesparallellto Table31.

1 2

SoneZone

3 4 5 6 Total




105





6





12





71





104




24




- 131 119 1 36




220 185 216 0 114 0 735
0 90 185 0 6 46 327

0 93 ' 30 0 173 0 296
0 42 64 0 0 0 106

DatoDate

jan. 1982
jan. 1983
jan. 1984
jan. 1985
jan. 1986
jan. 1987
jan. 1988
nov. 1988
jan. 1989
mar. 1989

Tabell33. Antallstorskarv,cerfugl,sjeforreogkvinandobservertvedlomfruland,Telemark,
vintrene 1988 og 1989 (JomfrulandOrnitologiskestasjon). - Numbersof cormorants,
commoneiders,velvetscoter,and goldeneyesat lomfruland,Telemarkcounty(data from
lomfrulandbirdobservatory).

Dato

Date

Storskarv

Cormorant

1988 1989

Ærfugl

Commoneider

1988 1989

Sjøorre

Velvet scoter

1988 1989

Kvinand

Goldeneye

1988 1989

1.1




15




40




30




15
3.1 150




150




0




100




8.1




1




20




30




7
17.1 10




6




20




70




22.1




40




100




60




20
29.1 15 8 60 50 0 8 100 1 10
21.2




10




75




, 6




30
14.2 60




50




10




150




19.2




15
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Tabell 34. Endel resultater fra vintertellingerTisler/
TorbjørnskjærMeiai Hvaler.Tallenefra november1988 er
fra denne undersøkelsen,de andre fra sjøfuglkartverket.-
SomeobservationsfromTisler/Torbjørnskjær/Heiain Østfold
county.Data from nov. 1988 are from thisstudy,the rest
arefromtheNationalseabirdmappingproject.

Dato Ærfugl Storskarv Kvinand Lomvi
Date Commoneider Cormorant Goldeneye Guillemot

50 25 19 0
90 102 60 2

166 90 0 11
41 64 0 9
77 109 11 . 27
51 52 0 34

170 79 10 22
63 94 0 9

117 233 62 45
164 79 30 10

10 3 1 10

nov. 1980
jan. 1981
nov. 1981
nov. 1982,
jan. 1983
nov. 1983
jan. 1984
nov. 1984
jan. 1985
jan. 1986
nov. 1988

Tabell35. Endelresultaterfra Søstrene,Østfold.Data somi
tabell34. - Countsat the Søstreneislets,Østfoldcounty.
Dataparallellto Table34.

Dato Ærfugl Storskarv Kvinand Lomvi
Date Commoneider Cormorant Goldeneye Guillemot

0 0 0 2
47 0




4
0 3 0 12

21 11 5 8
28




1 38

nov. 1982
nov. 1983
jan. 1985
jan. 1986
nov. 1988

Sammendrag

14 Sammendrag

14.1 Bakgrunn

Store akutte skaderpå undervannsfaunaenble påvist langs
hele kystlinjafra svenskegrensatil Hordalandetter blomstrin-
ga av Chrysochromulina polylepis i mai/juni 1988. Ytreskjær-
gård var mesteksponertfor algen, men det finneseksempler
på skadevirkningerogså lenger inn. Skadenevar, størst på
hardbunnsorganismer,men effekter ble også påvis'tpå bløt-
bunn og påfiski strandsona.

På toppen av havetsnæringskjederstter blant anna sjøfugl
og skallivbergesegpå produksjoneni laverenivåer.Enmåtte
derfor kunnevente å påviseeffekterogså i sjøfuglpopulasjo-
nene.To prinsipieltulikevirkemåtervar tenkelige:

1 Direkteforgiftningvia inntakav infisertnæringellervatn.

2 Indirektevirkningi form av underernæringfordi utvalgog
mengdebyttedyrble redusert.

Masseblomstringerav alger ("red-tides") har også tidligere
hatt negativefølgerfor sjøfugl.Problemethar imidlertidvært
lite aktuelt i norskefarvatn inntil 1981, da det ble påvist
skaderpå ærfugletter blomstringav Gyrodinium aureolum. I
alledissetilfellahar algavirkadirektegjennom sinegiftstoffer.

"Redtides"er imidlertid mest påakta 'Somproblem-for men-
neskergjennomgiftigeskalldyrfor konsum(ParalyticShellfish
Poisoning (PSP), Diarrhoetic Shellfish Poisoning (DSP).
Grunna manglende analysekapasitetble ikke giftinnholdet i
sjøfugl etter 1988-blomstringa undersøkt. Rapporten er
derfor konsentertom den indirektevirkemåten.Omfattende
voksendødelighethosfugl ble ikkeregistrert.

14.2 Metode og materiale

Fylkesmannensmiljøvernavdelingerhadde i samtlige berørte
fylkeransvarfor utvelgelseav undersøkelsesområderog prak-
tiskutførelseav feltarbeid.Sjøfuglgruppaved Direktoratetfor
naturforvaltningla rammenefor feltarbeidet, utarbeidetme-
todikk og valgte toppskarvPhalacrocoraxaristotelis,ærfugl
Somateria mollissima, sildemåkeLarusfuscusog makrellterne
Sterna hirundo som objekterfor undersøkelsene.Undersøkel-
seneomfatta tre ulikeaspekter:sommersesongmed hekking
og myting (kapittel 3-10), næring (kapittel 11-12,) og tellin-
ger følgendevintersesong(vinteren1988/89)(kapittel 13).
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• Sommersesongen. Fortoppskarv,sildemåkeog makrellterne
blefølgendeparametreinnkrevdpåstandardisertskjema(ved-
legg 6): antall beboddeog tomme reir,antallkullav uliktype,
antallvoksnefugler i koloniene,antall unger utenfor reir. Ær-
fuglungergår på sjøenstraksetter klekkingog metodenmåtte
derfor bli noe anderledesenn for de andreartene. Det ble re-
gistrertantall kull på sjøen,antall unger ledsagendehunner,
kalt tanter, antall hunner uten unger samt antall utfarga og
unge hanner.

Skjemable etter feltsesongenreturnertmed sværtvarierende
utfyllingsgrad.Endel resultaterble også returnert på annen
måte. Dette skapteproblemermed analysenavdataene.

Antall kolonier og undersøktearter varierte mellom fylka
(tabell 36). Fra Vest-Agderforeligger også data fra en rød-
nebbternekoloniSternaparadisaea.

Næring. Det var i utgangspunktetlagt opp til analyserav ma-
geprøverinnsamlafra døde unger i makrellterne-og sildemå-
kekoloniene,oppgulp fra toppskarykolonieneog mageprøver
fra skuttærfugl.

Materialet ble noe reduserti forhold til intensjonene.Det var
fire årsakertil dette:

- Detvarvanskeligå finnedøde ungeri noenlundefersktil-
stand,egnafor mageprøveanalyser. .

- Det innsamlamaterialetble ikkelagraforsvarlig.
- Det varvanskeligå få ærfuglpå skuddhold.
- Innsamlingble ikkeprioritert.

Næringsprøverfra tilsammen50 ærfuglble undersøktav ma-
rinbiologertillknyttaNINA/Oslo. I en egen rapport(Christieet
al. underutarb.) er dissesammenholdtmed hardbunnsunder-
søkelserfra Jomfruland(primo novemberog ultimo februar)
og Hvaler (mars). Hardbunnsundersøkelseneble foretatt av
Universiteteti Osloog NIVA.

De andre næringsprøveneble analysertved NINA i Trond-
heim.

Vintertellinger. Endringeri vinterbestandeneble forsøktre-
gistrertved november-og marstellingeri tilleggtil NINNs år--
vissejanuartellingi fastetelleområder.,De fastetelleområdaer
Hvaleri Østfold,sågodt somheleVest-Agderkysten,samtJær-
kystenfraTungenestil Ogna. Hvalerble baretalt i november.

FraTelemarkforeliggerresultaterfra flerevintertellingerrundt
Jomfruland.Dissetellingeneer utført av Jomfrulandornitolo-
giskestasjon.

Tabell36. Hekkesesongen.Undersøktearter,antall lokaliteterog visitteri deulikefylkene.-
Studiesof hatchingsuccess.Spedesstudied,numberof localitiesin the differentcounties,
andnumberofvisits.

Fylke Toppskarv Ærfugl Sildemåke Makrellterne
County Shag Commoneider L.b-b.gull Commontern

Østfold
Vestfold
Telemark
Aust-Agder1)
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland2)

	

Lok Visit Lok Visit Lok Visit Lok visit

3 4-6 2
2 3 3 3 3 3
1 8 • 1 4 4 3-6
1 .6

4-5 2 4-6

	

2-4 1 3
2 2

For ærfugl finnes usystematiskeobservasjonerfra fire områder i tillegg. Sildemåke ble summariskregistrert i én
koloni,sammenmedgråmåke.Et utallmakrellternekolonierble besøkt,menettermetodelagtoppav MVAfør DN kom
inn i bildet. Resultatenevar svært tungt tildengelige og er ikke behandlet.- Supplementarydatawere collected,but
unsystematically.They are not treated in this report.

Antallet ærfugl i de to lokalitetene var lite og resultatene ble overlevert i deskriptiv form. - Few eiders were
observed,and the resultswere given anecdoticallyratherthan as filled forms.
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Langs kyststripafra Kristiansandtil svenskegrensahar det
gjennomflereårvært drevetærfugltellingerfra fly. Dette er et
prosjekti regi av NOF avdelingTelemarkmed støttefra blant
anna Verdensnaturfond.Etteralgeinvasjonenble dissetellin-
gene foretatt månedlig, delvisfinansiertgjennom denne un-
dersøkelsen.

14.3 Resultater og diskusjon

Toppskarv. Det ble ikke påvisthekkesvikti noen av de fire
toppskarykolonienesom ble besøkt.Antall besøkvar relativt
lite (2-4), og godt spredd i tid. Vanligvisforekommer den
størstemortalitetenpå eggnivåog i tidlig ungestadium.Seint

juni ble det observertmellom 1.8 og 2.2 unger i gjennom-
snitt pr bebodd reir. Det er antatt at det observerteresultatet
ligger nær sesongensendelige hekkesuksess.1988-resultatet
var derforgodt innenfor rammen av hva som betraktessom
normalt. Sammenligningav antall unger med antallegg ob-
serverttidligerei sesongenvistehelleringen markanteavvik.

Samtligegulpebollerinneholdtfiskerester.Analyseavotolitter
visteingen signifikantforskjellmellomde fire kolonienei fre-
kvensav Gadidae (torskefamilien,omfatter her torsk Gadus
morrhua, seiPollachius virens, lyrP. pollachius og hyseMela-
nogrammus aeglefinus, x2=0.321, df=3, n.s.) eller Labridae
(leppefisk,x2=2.995, df=3, n.s.). Gadidae-otolittenesynteså
fordele seg i to størrelsesklasser,trolig fra 0-gruppe og 1-
gruppe fisk(klekt hhv. samme år og året før). Det var heller
ikke noen signifikantforskjellmellom kolonienei frekvensav
Gadidae-otolitter større enn 5 mm (antatt 1-gruppe,
x2=0.243, df=3, n.s.).

Otolitterfra silAmmodytes sp.var vanligerepå Ferkingstadøy-
ane enn ellers.Andre otolittypervar sjeldne,og antalletube-
stemteotolittervar lite (6.4 %). Det var ingenforskjellmellom
kolonienei frekvensav polychater og krepsdyr.

Alle artsgruppenesom ble påvisti gulpa i denne undersøkel-
sen er påvisti andre områder tidligere,og variasjonmellom
lokaliteter er normalt. Algefenomenet hadde derfor ingen
effektsomlot segpåvisegjennomnæringsprøvene.

Hellerikkevintetellingenevistenoeneffektfra algeinvasjonen.

Ærfugl. I såog siallede undersøkteområdable det observert
en tendenstil synkendeantall ungerog tanter i tida rett etter
algeinvasjonen.Årsaken kan være en overdødelighetblant
ungersomvar nyklektei denne perioden,og det er en peke-
pinnom at invasjonenkanha hatt betydningfor hekkesukses-
sen.Dette var særligklarti Grimstadområdet.Feltpersonelleti
Agder-fylkafikk muntlige rapporterfra fiskereog lokalbefolk-
ningsomogsåtyder påstorungedødeligheti denneperioden,
og Agder-fylkavarde verstrammedemhp. bunnfaunaskader.

Hekkebestandeni telleområda i 1988 ble ikke registrert.
Områda ble valgt der man vet at ærfuglkullsamles,derfor
antasat ungenedgangenvar reell.De flestesamlingsområder
ligger i ytre skjærgård.Endelærfugl hekka lenger inn. Disse
hekkeplasseneblegenereltforskåntfor algeinvasjonen,og ny-
klekteungerfra disseområda antaså ha klart seg bedre.An-
tallet ungerog hunner i undersøkelsesområdaøkte igjensei-
nere i juni. Trekkav kullfra indre strøk,sammen med bedre
overlevelsefor seinekullkanforklaredette.

Hovednæringafor voksenfuglener blåskjellMytilus edulis
som ikke ble påvistskada etter algekatastrofen.Ungene er
trolig i størregrad avhengigav små krepsdyri littoralen(Iso-
poda, Amphipoda). Metodikkenfor hardbunnsundersøkelser
dekte ikkeopp for registreringerav denne dyregruppa,men
det ble antyda redusertantall enkeltesteder. Dette kanskyl-
des overdødelighetog/eller at dyra hadde trukket unna de
verstealgekonsentrasjonene.Slikeforhold kan ha hatt betyd-
ning for ærfuglungeren vissperiode. Algenesgiftighet kan
ogsåha hatt betydning.

I Vest-Agderog Telemark ble ikke påvistnoen markertend-
ring i fordelingellerantallærfuglvinterstid,men i Østfoldble
antalletoppgitt å være mindre enn vanlig. Her ble imidlertid
ikke tellingenegjennomført i samme omfang som tidligere,
og dette er den sannsynligeårsakentil avviket.

I Rogalandvar det indikasjonerpå en viss forflytning av
ærfuglfra strekningaOrreelv-Horrog sørovermot Agdergren-
sa.Nord for Orreelvbledet ikkepåvistendringer.

Områder som ble ramma av algekatastrofenhadde i ettertid
en formidabel rekrutteringav blåskjellog sjøstjerner.Dette
kan ha virka positivtpå ærfuglensnæringssituasjongjennom
vinteren, se forøvrig Christieet al.(under utarb.). Vinterdata
gir ikkegrunnlagfor annaenn spekulasjonerom dette (jf. Ro-
galand). Tidspunktetfor tellingene er trolig det mest avgjø-
rendefor fordelingamellomsonene,sidenflokkeneer i konti-
nuerligbevegelse.

Sildemåke. De undersøktesildemåkekolonienevistesværtva-
riert hekkesuksess.Stråholmsteini Telemark,Valløyog Store-
skjær i Vest-Agder,Møkkalasseti Østfold og Fugløyrogna
Vestfold hadde alle dårlig suksess.Ingen eller kun enkelte
unger kom på vingene.Bedrevar resultatetpå Heiai Østfold,
Rauerog Færderi Vestfoldog Horje i Rogaland.I Aust-Agder
ble ikkesildemåkentalt separat,men det angitt at "stormåke-
ne klartesegbra."

Hekkesuksessenviste ikke noen geografiskvariasjonsom kan
relaterestil algeinvasjonen.Bortsettfra Horje og Møkkalasset
ligger alle koloniene i ytre skjærgårdog ble såledesalge-
eksponert.Hosmåkenevariererhekkesuksessenmye bådefra
år til annaog fra kolonitil koloni,uten at dette har værtsatt i
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sammenheng med synlige situasjoner. Det er derfor antatt at
hekkesvikten hos sildemåke ikke hadde algeoppblomstringa
som hovedårsak.

De tre analyserte rnageprøvene fra Vest-Agder hadde lite næ-
ringsinnhold, mens de to fra Telemark var godt fyllt. Materia-
let her var imidlertid så lite at en ikke kan trekke konklusjoner.
Sjøl om sildemåken normalt har en større andel fisk i dietten
enn gråmåke Larus argentatus og svartbak L. marinus, er det
velkjent at den er i stand til å utnytte andre næringsemner.
Døde dyr og fisk i strandsona i løpet av algeepisoden kan ha
utgjort en ekstra næringsressurs for måkene, og det er 'ingen
grunn til å anta at næringsmangelen var påtrengende.

Ternene. På det tidspunkt algeblomstringa kulminerte hadde
knapt noen terneunger klekt. Dersom algeblomstringa hadde
noen effekt på ungene måtte det dreie seg om effekter utover
de akutte.

De fire undersøkte koloniene i Telemark fikk alle endel unger
på vingene, men tallet var relativt lite i forhold til antall egg.
Mageanalyser av døde unger tyder på at næringsmangel
kunne være en årsak til dette. Algeinvasjonen kan neppe
lastes for den dårlige hekkesuksessen til makrellterna i Tele-
mark. Tre av koloniene ligger relativt skjerma og ble neppe
ramma særlig hardt av algene. Ternene henter normalt nær-
inga nokså nær koloniene. I den fjerde koloniene, som kunne
ha blitt noe mer eksponert for algen ble hekkesuksessen redu-
sert ved at bølger skylte flere reir på sjøen.

I Vestfold lå alle de undersøkte koloniene helt ytterst i skjær-
gården. Tidsrommet mellom undersøkelsesdatoene var noe
stort, men hekkesuksessen ser ut til å ha vært svært dårlig.
Elendig hekkesuksess ble også påvist i Vest-Agders utskjær-
gård. Dette gjaldt også rødnebbternekolonien. Algeinvasjo-
nen kan ha vært medvirkende årsak til overdødelighet blant
unger. Mageprøvene fra makrellterne i Vest-Agder ga ingen
indikasjon om næringsmangel. Alle stamma fra samme koloni
helt ytterst i skjærgården, og flere hadde godt med innhold,
også fisk. Vektene var tilsynelatende normale. Sult kan derfor
trolig avskrives som dødsårsak, noe som henleder oppmerk-
somheten mot algenes giftvirkning. På Mølen i Vestfold ble
notert at ternene i større grad enn tidligere år trakk inn i fjor-
dene etter næring i stedet for til eksponerte gruntområder.
Det ble også rapportert om større andel av krabber i fang-
sten, på bekostning av fisk. Dette tyder på at en viss endring i
næringstilbudet likevel fant sted.

Også i indre del av Vest-Agderskjærgården hadde makrellter-
nekoloniene dårlig hekkesuksess. Her påpekte imidlertid felt-
personellet alternative dødsårsaker som mink Mustela vison,
værepisoder og forstyrrelse fra båtturister.

Hekkesuksessen var altså dårlig i alle de undersøkte ternekolo-
niene. I ytre strøk antydes at algeinvasjonen kunne være med-
virkende til dette. Det fantes lite som tyder på sult, men kan-
skje spilte den direkte giftvirkninga en rolle. I indre skjærgård
hadde hekkesvikten andre årsaker.

14.4 Konklusjon

De fire sjøfuglartene som ble undersøkt gjennom hekkeseson-
gen representerer hver sin næringsøkologiske strategi. Ærfugl
og makrellterne, som trolig fikk nedsatt hekkesuksess, er på
hvert sitt vis avhengige av kystnære gruntvannsområder. Ær-
fuglen dykker etter muslinger og andre hardbunnsorganis-
mer, mens ternene stupdykker etter småfisk og krepsdyr. Det
var i ytre gruntområder Cluysochromulina polylepis gjorde
størst skade på den marine fauna, både i hardbunnssamfunn
og på fisk. Dette fikk ærfuglen og makrellterna erfare, enten
som redusert mattilgang, eller i form av forgifta mat.

Toppskarven er mer bundet til pelagialen, og henter sin
næring blant fisk i åpne vannmasser noe lenger ut fra land.
Denne arten viste ingen hekkesvikt på grunn av algekatastro-
fen. Det gjorde heller ikke sildemåken, som i likhet med
måker flest er generalist med hensyn på næring, og i stand til
å utnytte alternative næringskilder dersom den opprinnelige
skulle svikte.

Sjøl om de fire artene møtte algeinvasjonen på ulik måte, har
de det til felles at reproduksjonspotensialet er spredd over re-
lativt mange sesonger (k-strateger). Dårlige hekkesesonger
innimellom er en naturlig del av disse artenes livsbetingelser,
og har liten betydning i regulering av bestandsstørrelsen.
Slike arter er langt mer ømfiendtlige for faktorer som endrer
voksendødeligheten. 1988-blomstringa ga ingen påvisbar
voksendødelighet, og en må derfor anta at denne "algekata-
strofen" ikke var noen katastrofe for sjøfugl langs Skagerrak-
kysten. Oppblomstring av andre algearter kan imidlertid gi
helt andre konsekvenser.
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15 Summary

15.1 Preface

The planktonic algae Chrysochromulina polylepis damaged
submarinefauna and flora from the Swedishborder west-
ward to the Bømloarea,where the algaefront retired(Figure
1). Damagewasworst in the outer skerriesand on rockysub-
strates.Seabirdsare usuallyat the top of food webs, and one
expected that detrimental effects on lower trophic levels
would have an impact'on higher levels.Therefore seabird
studieswere initiated.

Algae may generallydamage seabirdsin two fundamentally
differentways:

A Directly,through poisoningbirdsvia infectedfood or wa-
ter.

B.Indirectly,becauseof elevatedmortalityor altereddistribu-
tion among prey organisms,which may leadto food scar-
city.

Toxic algae blooms, or so-called "red-tides,"which render
shellfishdangerousfor human consumptionare familiar to
mostpeople.Paralyticshellfishpoisoning(PSP)and diarrhoet-
ic shellfishpoisoning (DSP) are annual problems in many
partsof the world, includedNorway.

Seabird epizooticscaused by "red-tides"were unknown in
Norway until 1981, when Gyrodinium aureolum seemed to
killcommon eidersSomateria mollissima alongthe Skagerrak
coast. Hitherto, all documented seabird mortality has been
attributedto direct poisoning.

Capacityproblemsmade it impossibleto analysethe content
of algaetoxins in dead seabirdsin 1988. In addition no ab-
normal adult mortality was observed during the bloom.
Thereforeonly indirecteffectsare emphasizedin thisstudy.

15.2 Methods and materials

Localauthoritieswere responsiblefor the selectionof study
sites,and for practicalmanagementof the fieldworkin all af-
fectedcounties.The frameworkwasset by the Seabirdgroup
at the Directorate for nature management (following
1988.09.01 the Seabirdgroup is part of the Norwegian Insti-
tute for Nature Research,NINA). The Seabird group also
chosethe methods used, and the study objects,which in-
cluded shag Phalacrocorax carbo, common eider, lesser
black-backedgull Larus fuscus intermedius, and common tern

Sterna hirundo. The specieschosenrepresentedfour different
feeding ecologies.

Three aspectswere studied.The report is divided afterthese:
Summerseasonwith breedingand moulting (Chapter 3-10),
food (Chapter 11-12), and wintering numbers(Chapter 13).
However, terns and lesserblack-backedgulls leave Norway
during the autumn,and in the areasconcernedthe shagonly
wintersin minor numbers.

Breeding season. A standardizedform was worked out (Ap-
pendix 6). The following parameterswere drawn for shags,
terns,and gulls:numberof occupiedand empty nests,num-
ber of adultspresentin the colony,number of young outside
the nests,and numberof clutchesof differentcategories(dif-
ferent numbersof eggsand young in nests).

Becausethey leave their breeding grounds shortly after
hatching the situation was somewhat different for eiders.
Number of clutchesat sea,and numbersof pulli and "aunts"
were counted. Femaleswithout young and maleswere also
counted.

Resultswere of varyingquality. Formswere not alwayscor-
rectly filled out, and some resultseven appeared in a non-
standardized form. This distorted the analysis.Table 36
showsthe speciesstudied, and the number of localitiesand
visitsmade in each county. A data set on arctic tern Sterna
paradisaea from Vest-Agdercountywas included.

Food. The intentionwas to analysethe stomachcontentsof
birdsfound dead in the study areas,pelletsfrom shagcolo-
nies,and stomachcontentsof common eidersshot in select-
ed areas.

Therearefour reasonsfor difficultiesin fullfillingour aims:

Fewfreshlydeadyoungwere found. Rottenbirdsare not fit
for stomachanalysis
Collectedmaterialwas improperlystored
Huntersdid not comewithin firing rangeof common ei-
ders
Collectionwasgivenlow priorityby localmanagers.

Finally,57 shag pellets,5 lesserblack-backedgull stomachs,
and 23 common tern stomachswere analysed.Stomachsof
50 common eiderswere analysedby NINA staffin Oslo.Eider
resultswill be publishedelsewhere,and compared with re-
sultsfrom under water fauna investigations(Christieet al. in
prep.).

Winter counts. NINA'sannualJanuaryseabirdcountsare the

basisfor this study. November and March numbers were

added in Rogaland and Vest-Agder counties. November
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counts were the only counts made in Østfold this winter.
jomfruland bird observatorykindlypermitted the useof their
countsin Telemarkcounty.

This projectalsosupportedextra aerialcountsof eidersalong
the outer shoreline,from the Swedishborder to the town of
Kristiansand.These countswere originallyconducted under
the directionof Telemarkornithologicalsociety,and support-
ed byWWF.

15.3 Resultsand discussion
Shags. Lowered breeding successwas not noted in any of
the four shagcoloniesstudied.The numberof visitswas rath-
er small, but spreadover a reasonablylong time interval.The
major mortality usuallyappearsin the egg- or early young
stages.In late Junethe number of young per occupied nest
averagedbetween 1.8 and 2.2 in the fourcolonies.Thisisas-
sumed to reflectsome nearbythe final success,sinceit was
quite late in the season,and young were quite large.Success
in 1988 must therefore be assumedto be within a normal
range.A comparisonbetweenthe ,numberof young and the
number of eggs observedearlier(showedno marked devia-
tions, except for at Hengsøy,were a number of nestsmust
haveescapednoticeduringthe firstvisit.

All pelletscontained fish remains.There was no significant
difference between the four localitiesin the frequency of
Gadid otoliths(all sizes)(Gadidaeis herecod Gadus morrhua,
saithe Pollachius virens, pollackP. pollachius, and haddock
Aeglefinus melanogrammus), Labridotholiths,or Gadid otho-
liths greater than 5 mm (X2=0.321 df=3, X2=2.995 df=3,
X2=0.243 df=3 respectively).Gadid otholith size seemedto
be bimodallydistributed(Figure 33).

The appearanceof other otholith groupswas too limited for
statisticalanalyses,but SandeelsAmmodytes sp. were more
frequent at Ferkingstadøyane.The size of sandeel otholiths
also tended to be bimodallydistributed(Figure 34). There
was no marked differencein the content of crustaceansor
polychaëtsbetweencolonies.

The smalldifferencesbetween Ferkingstadøyaneand the rest
of the coloniesprobably has nothing to do with the Chry-
sochromulina polylepis-bloom. It is more likelythat smalldif-
ferencesin habitat hasled to differencesin the composition
of fishspeciespresent.

Winter countsgave no indicationof negative effectson the
Shag.

Common eiders. Estimatingthe breeding successof com-




mon eiders implied certain methodological problems. The

timing of the algae invasionmade it impossibleto estimate
the breedingpopulationby counting males,and nestcount-
ing placedhigh demandson limitedresorcesavailable.Hence
the numberof young could not be correlatedto any number
of breeding pairs. Furthermore the mother-young affinity
weakensasthe clutchescongregatein flocks,guardedbyone
or more "aunts."Asmortalityof young reducesthe clutchsiz-
es,the "aunts"withdraw, and the young/aunt ratio is usually
relativelyconstantthroughout the summer. Flocksare quite
mobile, and readilyswim up to 30 km awayfrom the breed-
ing grounds.

Nevertheless,the resultsseemedto indicateincreasedmortal-
ity of young. In most areasthe number of young declined
markedlyduring the two week periodfollowingthe culmina-
tion of the bloom. In one area, nearGrimstad,in Aust-Agder
county, the mean young/aunt-ratio was lower than 1. This
was not seenin any other area. Localcitizensand fishermen
also reported supernormalmortality of young in the Agder
counties in this period. Later the number of young rose
again.

Someof the eider populationbreedsin shelteredwatersclos-
er to the mainland.Thesewere not generallystrickenby al-
gae, and young may havesurvivedbetter.After a while these
clutchesmove outward. Together with better survivalof late
hatchedchicksin the outer skerries,this may explainthe ele-
vation in numberslate in June.

Eidercountswere conductedin areaswhere eidersempirical-
ly congregate, and observedtendenciesare assumedto be
general. Most of these areasare located in the outer coast-
line. One knowsthat the algae bloom strucktheseareasseri-
ously,and someextralimitalmortalitywasnot unexpected.

The main food item for common eidersisthe musselMytilus
edulis. However,during the firsttwo weeksof life,smallcrus-
taceanslike Isopodaand Amphipoda make up an important
part of the diet. Althoughthere isno concreteevidence,low-
er than normal populationsof these were sugjested during
the algae bloom. The musseldid not appear to be affected
by the bloom. In contrast,an exceptionallygood recruitment
was shown later on. This alsoapplied to starfishAsterias ru-
bens. Superabundancyof these prey items may with time
evenhave led to better conditionsfor the common eider,but
seeChristieet al. (in prep.).

Winter counts provided little informationabout sUchthings,
but small irregularitiescompa'redto earliercounts in Roga-
land county indicatedincreasedimportanceof someareasat
the expenseof others.The reasonsare unclear.Aerialcounts
will be publishedelsewere, but preliminary resultsdid not
showany markeddeviationfrom the expected.
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Lesserblack-backed gulls. Breeding success varied greatly
between colonies. This variation can by no means be related
to the "red-tide." All colonies, except Møkkalasset and Horje
are in the outer skerries, and therefore exposed to Chryso-
chromulina-invasion.Breeding success in gulls normally varies
greatly, without any visible explanation.

The (three) stomachs from Vest-Agder county were almost
ernpty of food, whereas the (two) stomachs from Telemark
contained remains of fish, insects and/or annelids. The mate-
rial is to small to draw any conclusions, but gulls are the text-
book example of food generalists. During the algae bloom,
dead fish and invertebrates in the tide zone could have made
up an extra food resource for the gulls. Food scarcity is there-
fore unlikely.

The terns. As the algae bloom culminated, tern broods were
mainly at the egg stage. Any algae effects on the breeding
success must therefore have been of a long-term kind.

Telemark-colonies all produced only a few fledglings. Analysis
of 'dead young suggests food scarcity as a probable cause of
mortality. However, three of the colonies were quite shel-
tered from the algae-invasion. Terns generally feed in the vi-
cinity of the colony, so food scarcity must have had another
cause. In the fourth colony, several nests were washed away
by waves.

In Vestfold county all investigated colonies were located far
out on the coast. The interval between visits was long in
some cases, but overall success seemed to be very low. These
results may readily be compared to Vest-Agder results. Here
the outer colonies also had low, or no success, the arctic tern
colony included. Confusingly, most stomachs from Vest-
Agder were not empty, and fish remains were found, even
though all chicks were leSsthan five days old. Corpus weights
also appeared to be normal. These facts direct attention to-
ward the toxic effects of the algae. At Mølen, in Vestfold
county, the bird station staff noted in 1988, that the terns
mainly flew, northward in search of food in the sheltered
fjords and inlets. During earlier years, they fed on banks
south of the colony. This suggests some change in food avail-
ability.

Also inner skerry colonies in ,Vest-Agder had low success.
Here, the main cause of death was always'visible, and report-
ed by field workers. Mink Mustela vison, heavy weathers, and '

boating tourists were the most important.

As an epilogue for common terns, all colonies studied had
low or no success. Algae probably did increase mortality in
the outer skerries, while alternative factors caused' the death
in inner parts.

15.4 Conclusion

Each of the four chosen species represents a special feeding
strategy. Common eiders and com mon terns, to which algae
invasion caused extralimital mortality, both depend on shal-
low, inshore waters during the breeding season. The eider

dives for mussels and other rocky bottom organisms, while
the terns plunge for small fish and crustaceans near the sur-
face. Chrysochromulinapolylepis cauSed greatest damage in
outer, shallow areas, experienced by these two species as re-
duced food availability or as toxic food.

The shags are more pelagic, and feed on highly mobile fish
farther off-shore. The algae did not confer any negative ef-
fects on the shag or its prey stock. The lesser black-backed
gull, which as most gulls is a food generalist also came
through without any harm. When one food supply fails, it
readily switches to another, and may well have profitted on
the appearance of invertebrate and fish carcasses in the tide
zone.

The potential of reproduction in sea-birds is generally spread
for several seasons (k-strategy). Occasional low-success sea-
sons are part of the circumstances, and have small regulatory
effects on the size of populations. K-selected species are
much more sensitive to adult mortality. The 1988-bloom of
Chrysochromulinapolylepis did not involve adult mortality of

any significance, hence no "disaster" occured among seabirds
along the Skagerrak coast. However, there are other algae
species which represent a potential threat of more serious
consequences in the future.
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Vedlegg
Vedlegg1 Taligrunnlagforfigurene,hekkesesong.- Breedingseasoncounts.Basisforthefigures.

ToppskarvShag

Lokalitet Dato Egg Unger Beboddereir
Locality Date Eggs Young Occ.nests

ÆrfuglCommoneider

Lokalitet Dato
Locality. Date

Tanter

Aunts

Hun u/ung
Fem.with-
out young

Unger

Young

18.6 21 238 110 Akerøya 14.6 43 54 122
Hengsøy 31.5 61 29




25.6 47 10+ 138
3.6 58 116 66




5.7 30 23+ 127
18.6 17 126




13.7 38 61+ 144
Urter 8.5 192 0




21.7 65 2 152
7.6 67 130 79 Tisier 8.6 9 75 22
3.7 8 129




14.6 3 72 9
Ferkingstad- 13.5 180 32




25.6 10 39 0
øyane 29.5 80 118 ' 79




5.7 33 158 110
23.6 19 157




13.7 45 148 57
13.7 2 24




21.7 27 10+ 76




Heia 8.6 11 35 21




14.6 2 + 9




25.6 4 + 14




13.7 0 0 0




Jomfruland 8.6 95 0 206




17.6 35 63 93




23.6 47 210 140




26.6 73 324 258




3.7 30 228 73




9.7 43 171 171




13.7 17 82 31




16.7 14 123 45




Grimstad 4.6 29 34 44




1)11.6 30 0 8




2)18.6 36 40 9




25.6 56 13 32




3.7 21 27 . 34




9.7 37 7 , 42




Rauna 4.6




egg




9.6 9 + 34




10.6 4 17 11




1)20.6 1 0 4




27.6 0 1 0




2.7 4 6 14




Østhassel- 4.6 14 0 60

	

1) Bareettkull.-Oneclutchonly.

	

2) Ettkullmed1 storungeog 30 hunnerdominererresultatet.- Onecreche

strand 11.6

19.6

11

11

1
2

30

25

dominates:1 pul1/30aunts.




29.6 13 1 31
3) Tilleggsopplysningerfrastrahdområdavestfor Østhassel.- Supplementary




2.7 11 2 21
datafromtheshoreswestofØsthasselstrand. V for ØHS3) 29.6 15 1 46
Datamangler.- Nodata. Orreelv- 31.5 65




218
FlokkermedvoksneindMderregistrert(i tillegg),menikkekjønnsbestemt.- Hellestø 13.6 50




156
(More)adultsobserved,sexnotspecified. .




27.6 59




140
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SildemåkeLesserblack-backedgull




N for Buholmen 31.5 113 0




7.6 101 4

Lokalitet Dato Egg Unger




13.6 68 24
Locality Date Eggs Young




20.6 56 32





3.7 27 27

Møkkalasset 8.6 66 27




13.7 0 0




14.6 36 54 Terneholmen 9.6 162 18




25.6 10 20




16.6 80 22
Heia 8.6 119 33




29.6 41 30




14.6 50 66




4.7 0 0




25.6 4 67 Jakobsholmen/ 9.6 19 11
Stråholmstein 7.6 80 0 Lilieholmen 16.6 3 20




25.6 12 31




29.6 3 8




1.7 7 16




4.7 '0 1




16.7 0 0 Flatholmen 6.6 53 0
Valløy 1.6 169 0




15.6 45 17
(prøvefelt) 14.6 68 83




22.6 32 22
(studyplot) 21.6 29 40




29.6 20 16




28.6 11 10




4.7 8 6




7.7 0 9 Kråga 14.6 24 5




15.7 0 0




21.6 35 7
Storeskjær 1.6 207 0




27.6 32 14




14.6 144 90




7.7 20 8




21.6 69 127 Bjørsvikskjæra 14.6 12 2




28.6 17 69




21.6 14 4




7.7 0 11




27.6 6 3




15.7 0 8




7.7 0 3
Horje 1.6 112 0 Landekilen 6.6 54 0




26.6 27 105




13.6 19 0






20.6 0 1

MakrellterneCommon tern





27.6 0 0





Klovholmane 4.6 252 0

Lokalitet Dato Egg Unger




11.6 89 96

Locality Date Eggs Young




18.6 33 15






25.6 0 0

Rognholmen 13.6 67 9 Grønningen 30.5 51 0




20.6 48 26




13.6 24 30




5.7 0 1




26.6 2 8

Stangskjæra 13.6 67 14




4.7 0 0




20.6 57 10






5.7 4 22 RødnebbterneArctictern





8.7 0 ca 17






13.7 0 16 Lokalitet Dato Egg Unger




16.7 0 0 LocaIity Date Eggs Young

LilleDanmark 7.6 163 1






14.6 112 40 Rauna 4.6 6 0




20.6 94 49




9.6 8 0




3.7 7 ca 35




27.6 2 0




9.7 0 ca 34




2.7 1 0




13.7 0 5
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Vedlegg2 Feltpersonellhekkesesongen.Breedingseasonfield Vedlegg3
workers.

Notat
Alendal,Einar DIREKTORATETFORNATURFORVALTNING
Barane,Hans 2.6.1988
Bekken,Ola
Brynjelsen,Dag Sjøfuglundersøkelseri forbindelsemed algekatastrofenlangs
Byrkjeland,Stein kystenfra Østfoldtil Hordaland: Prosjektbeskrivelseog kost-
Eldøy,Steinar nadsoverslag
Flingtorp,Anders
Folkedal,Stein
Gade,KariP. Det henvisestil notat av 31.05.88 til MD og brevav 01.06.88
HansenTor 0. til fylkesmennenei de berørte fylkene fra førstekonsulent
Hauge,Finn ReidarHindrum,her.
Heggland,Arne
Heggland,Håkon I det følgende skissereset kostnadsoverslagfor de anbefalte
Jacobsen,Eirik undersøkelser.Dette er utarbeidet på bakgrunnav situasjo-
Jørgensen,Finn nen slikden er kjent pr dato. Opplegget må imidlertidvære
Jåbekk,Runar gjenstand for en løpende vurdering og tilpasseseventuelle
Klaveness,Geir endringeri skadebildet Dersom algebeltet brer seg lenger
Krohn,Ottar nordover,ellerdet viserseg at voksnesjøfuglerblir utsattfor
Larsen,RunarS. direkteskader,må undersøkelsesoppleggog økonomivurde-
Lorentzen,NilsH. res på nytt. Fra Sogn og Fjordaneog nordovervil ogsåfu-
Meyer, UlfA. glefjell av nasjonal og internasjonal betydning kunne bli
Munkejord,Aanen berørt.
Numme, Gunnar
Olsen,ArntT. Foreløpigprioriteresundersøkelserav hekkesuksesshosartene
Olsen,Knut toppskarv,sildemåke,makrellterne(ev også rødnebbterne)
Olsen,Kåre og ærfugl. I tabellen nedenfor er det angitt hvilkeav disse
Paulsen,Gunnar artene som skalundersøkesi det enkeltefylke. Her er også
Repstad,Pål feltinnsatsenstipulerti relasjontil hva vi ansersom et nød-
Roalkvam,Rune vendigantallfeltturer,antallpersonerog\varighetav hvertur.
Rønningen,Odd Enfeltdag(1F) representereren mann i felt i en heldag (8t).
Sandlø,Sølve
Sandersen,Sverre Tabell. Grovplanskisseoveranbefalteundersøkelseravhekke-
Skipnes,Kolbjørn suksesshvorT = antall"feltturer,t = antall timerpr tur (4t =
Steel,Christian
S ertsen Kåre

halvdag, 8t = hel dag), d = antall døgnmellomhvertur,p =
yv,  antallpersoneri feltpr tur,og F= antall feltdøgn




FYL- Toppskary

KET tdp F T

Ærfugl

tdpF T

Sildemåke

tdpF

Terner


T tdpF

Sum

F




ØF - 0 6 4 7 1 3 3 8 7 2 6 - - - - 0 9




VF - - 0 - - - - 0 3 8 7 2 6 4 4 7 1 2 8




TM - - - - 0 6 4 7 1 3 3 8 7 2 6 - - - - 0 9




AA - - - - 0 6 4 7 1 3 3 8 7 2 6 8 4 5 1 4 13




VA - - - - 0 - - - - 0 3 8 7 2 6 4 4 7 1 2 8
= RO 5 8 7 2 10 6 4 7 1 3 5 * 7 2




- - - - 0 13




HO - - - - 0 6 4 7 1 3 - - - - 0 - 0 3




SUM F 10




15




30 8 63

I tilleggtil dette kommerflerepersonerder bareinitialerer
oppgitt, og sikkertnoentil. Alletakkesfor innsatsen.

* forutsetteskontrollertparalleltmed toppskarvundersøkdsen

Syvertsen,Ragnar
Sætre,Jan
Toft, Geir0.
Tysse,Toralf
Udø,Ovin
Wrånes,Eldar
Østvik,Ellen

Akerøyaornitologiskestasjon
Jomfrulandornitologiskestasjon •
StoreFærderornitologiskestasjon
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Metodikk

Valg av lokaliteterinnen hvert fylkefor kontrollav hekkesuk-
sessforetasav fylkesmennene,gjerne i samråd med DN og
NOF. Det må tilstrebeså velgede(n) lokalitet(er)hvordet ek-
sisterendedatagrunnlagetfor angjeldendeart er best,samti-
dig som de mest ekspônertelokaliteterbør foretrekkes. For
sildemåkei Vest-Agderog Rogalandmå koloniersominngåri
det nasjonaleovervåkningsprogrammetprioriteres. Lokalite-
tetenes antall og størrelsermå tilpassesslikat det anbefalte
programmet gjennomføresinnenfor rammene av disponible
midlerog personell.

Toppskarv. Ved hver kontrollsjekkesalle reir og reirinnhol-
det registreres. Det vil være en fordel om hvert enkelt reir
nummereresog merkesog at dataene noteresi relasjontil '
reirnumre. Det er dessutenviktig å følge den metodikksom
er benyttet i dissekolonienetidligere

Ærfugl. Ved hver kontroll gjennomsøkesområdet og alle
voksneog unge ærfuglertellesopp. Kullstørrelserog antatt
alder for ungene (nyklekte,ca 1 uke, ca 2 uker, osv.) i hvert
kull registreres.Av hensyntil at flere kull kan holdesammen,
må ogsåantall ledsagendehunnernoteres.

Sildemåke og terner. Lokalitetenemå kun omfatte naturlig
avgrensedekolonier. Ved hverkontrollmå alle reirsjekkesog
innholdet registreres.Samtidig må hele koloniarealetgjen-
nomsøkesfor å telle opp antall unger som har forlatt reiret.
Ringmerkingav ungerfor senerekontrollvil bidra til å styrke
materialet. Samtligevoksenfuglertilstedei/ved kolonienskal
ogsåtellesopp ved hvertbesøk.

Registreringsskjemavil bli utarbeidetog ettersendti løpet av
kort tid. Reirinnholdskal,noteresv.hj.a. notasjonsprinsippet
XeYuder X a antallegg (e) og Y angirantallung'er(u) i reiret,
f.eks:2e1u = 2 egg+1 unge. Fortomme reirbygget/
benyttet inneværendeår brukesforkortelsenT.

mumsløsningbegrensetav de kostnadsrammerMD har sig-
nalisert. Nri har bl.a. forutsattfylkesmennenekan stilletil rå-
dighet det nødvendigeutstyr(inkl, båter) for feltundersøkel-
sene. Vi ber derforom at eventuelleinnsparingeri de enkelte
fylkene blir benyttet til å komplettere undersøkelsenepå
beste måte, og da gjerne i samråd med DN/
Forskningsavdelingen.

Det bør utpekesen personved hver miljøvernavdelingsom
gis ansvaretfor at de skisserteundersøkelseneblir gjennom-
ført på best mulig måte og i tråd med det skisserteoppleg-
get. Såsnartdissepersoneneer i svingbervi om at de tar te-
lefoniskkontaktmed DN.

Inntil viderevil de undertegnedepersonerfungeresom DN's
"kriseteam"vedrørendeproblemetalger/sjøfugl.

Med vennlighilsen

TychoAnker-Niissen Arne Follestad ReidarHindrum
DN/Forskningsavd. DN/Forskningsavd. DN/Forvaltningen

Kostnadsoverslag

(beløpeneer utelattforf. anm.)

Kostnadsberegningener foretatt uten hensyn til detaljplan-
leggingog organisering,sidendisseforhold ennå ikkeer av-
klart. Kostnadenevil kunnereduseresnoe dersomfylkesmen-
neneseget personellkandelta i feltarbeidet,og dersomidea-
listiskinnsatsogsåer tilgjengeligog kan utnyttes. Ytterligere
innsparingervil være mulig hvis undersøkelserav flere arter
kan utføresparallelt,slikat feltarbeidet blir mer rasjoneltog
antallfeltreiserreduseres.Det er imidlertidgrunn til å under-
strekeat vi betrakter det skisserteopplegget som en mini-

61



nina forskningsrapport 003

Vedlegg4

Notat
Tycho Anker-Nilssen
DN/Forskningsavdelingen
6.6.88

Til: Miljøvernavdelingene hos fylkesmennene i Østfold, Vest-
fold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland og Horda-
land.

Tillegg til notat av 02.06.88, vedrørende sjøfuglundersøkelser
i forbindelse med algekatastrofen i Nordsjøen.

Vi ber om at de lokale administratorer for sjøfuglundersøkel-
sene i hvert fylke sørger for at følgende blir gjennomført:

Ved registrering av hekkesuksess hos ærfugl (jf. tidligere
beskrevne metodikk), må også antall hunner uten unger telles
opp (dvs. kulltype 1hOu) ved hver taksering i undersøkelses-
området. Det er også interesse for hvor mange ærfugl
hanner som finnes innen området (bruk f. notasjonen
"Hanner", "MM", eller to hanntegn). Skill gjerne mellom
unge (imm.) og utfargede (ad.) hanner. Disse kategoriene
(lhOu og Hanner) må alltid føres på skjemaet, selv om antal-
let (som føres opp) er 0.

Av hensyn til innsamling av generell informasjon om ska-
deomfang på kystmiljøet (til bruk ved tolkningen av de inn-
samlede sjøfugldata), ønsker vi snarest mulig å få tilsendt
kartkopier som viser den nøyaktige lokalisering og avgrens-
ning av de utvalgte lokaliteter/områder for undersøkelsene på
de ulike artene.

Av hensyn til den senere bearbeidelse og tolkning av de
innsamlede dataene, ber vi også om at alle tilgjengelige data/
opplysninger vedrørende hekkesuksess og bestandsutvikling
for de undersøkte bestandene (fra samme eller andre lokalite-
ter/ områder innen fylket) blir samlet oversendt DN/
Forskningsavdelingen.

Den direkte skadevirkning (giftvirkning) på sjøfugl er ennå
ikke kjent. Vi ber derfor feltpersonellet være spesielt på utkikk
etter og registrere døde eller tydelig skadede sjøfugler av alle
arter. Hvis mulig bør en fast kyststrekning velges ut og under-
søkes samtidig med arbeidet i de utvalgte koloniene/ områ-
dene. Eventuelle døde fugler må innsamles og sendes Veteri-
nærinstituttet i Oslo for analyse, fortrinnsvis etter at fuglenes
magesekker er tatt ut og fiksert i alkohol for senere næringsa-
nalyse.

Lykke til med arbeidetI

VedleggS

Notat
Tycho Anker-Nilssen
DN/Forskningsavdelingen
9.6.88

Til: Miljøvernavdelingene hos fylkesmennene i Østfold, Vest-
fold, Telemårk, Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland og Horda-
land.

Tillegg til notat av 02.06.88 og 06.06.88, vedrørende sjøfugl-
undersøkelser i forbindelse med algekatastrofen i Nordsjøen.

De utvalgte sjøfuglartenes næringsvalg i inneværende hekke-
sesong er naturligvis av spesiell interesse. For å undersøke
dette nærmere, ber vi om at feltpersonellet også forsøker å
samle inn flest mulig næringsprøver slik det er skissert neden-
for. Hver prøve må fikseres separat, fortrinnsvis i alkohol, og
merkes med art, lokalitet og dato for innsamling.

Toppskarv: Samle inn gulpeboller/byttedyrsrester i/ved reire-
ne, samt prøve å få ungene til å gulpe opp mageinnhold.

Sildemåke: Samle inn gulpeboller/byttedyrsrester i koloni-
området, samt prøve å få ungene til å gulpe opp mageinn-
hold.

Terner: Prøve å få ungene til å gulpe opp mageinnhold,
samt samle inn eventuelle byttedyrsrester i koloniområdet.

Ærfugl: En næringsanalyse nødvendiggjør avliving av fugler.
Vi legger derfor opp til et begrenset opplegg: Innsamling
skal bare foretas bare i Østfold og Telemark. Det poengteres
at innsamlingen bør foretas av fylkesmennenes viltforvaltere,
og den må gjennomføres slik at den ikke vekker unødig opp-
merksomhet. Innsamlingen bør videre foretas spredt gjen-
nom hekkesesongen. Materialet fra hvert fylke bør til slutt
omfatte 5 voksne hanner, 10 voksne hunner og 15-20 unger.
Fuglene må dissekeres umiddelbart etter avliving for en hur-
tigst mulig fiksering av magesekk m/spiserør. De øvrige deler
av fuglene skal oppbevares frosset og behørig merket. Inn-
samlingen må foretas utenfor de områder som er valgt ut for
studier av hekkesuksess.

Fiksert materiale sendes DN etter avsluttet feltarbeid. Innsam-
ling av prøver fra toppskarv, sildemåke og terner bør kunne
foretas parallelt med de øvrige undersøkelsene uten merkost-
nader. Innsamling av ærfugl vil trolig kreve en moderat
økning av de økonomisk tilskudd. Vi ber derfor om at de pro-
sjektansvarlige i Østfold og Telemark stipulerer sitt behov for
ekstramidler i denne forbindelse, og melder dette tilbake til
DN ved Reidar Hindrum snarest mulig.
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Vedlegg6. Feltskjemaforhekkeundersøkelsene1988. - Standardizedformforthebreedingseasonstudies1988.

FELTSKJEMA for ekstraordinære bekkeregistreringer sjøfugl 1988

ART

DATO 23.0 6 .8R
OBSERVA—
TØRER

DIVERSE
OPPLYSN.

te h0 twt .e.14-


•3zWPV.2398 ict

LOKALITETSNAVN

n+-t. UTM—
rt.,"~". REF.

FYLKE Ala

r V

(5-11de
KULLTYPE ANTALL KULLTYPE ANTALL KiULLTYP t4, ANTALL KULLTYPE ANTALL

I
3


Le--.2_4- J hit .2.
_i___ 2- ---t 	

1e.2. 3 1hr Z

	

1 plh3 -2,
2-b+ 	 i 

3hcistx I 	

're-flierAi(cem-tZke-}
ANTALL UNGER


UTENFdR REIR

ANTALL ADULTE

' I KOLONIEN

10

16‘1

RINGNUMRE RINGSERIE RINGSERIE

BENYTTET a
PA UNGER 1

DENNE DAG


(fra-tit)

KODEPRINSIPP FOR RINGHERKEDE

KULLTYPE: UNGER KON-

TROLLERT

XeYu etter ZhYu, der DENNE DAG

X = antalt egg (e)

Y = antalt egg (u)

Z . antatt tedsagende hunner (h)

(ZhYu benyttes kun for arfugt)

RINGNR. R1NGNR.

6:11_____ 1

RINGNR. RING.NR.

I
RINGNR.

I
« i 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1




1 I I
1 1 1 1

1 _ 1 1 
 1

1 1 [ forts. evt. på baksiden

Tomme reir av året kodes med T,

UtfyIteskjenlanted skisse av lokalitetsav rensnin er 'sendes:
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Vedlegg 7. Kartreferanser.- Mappingcoordinates.

Fylke Lokalitet UTM-koordinater
County Locality UTM coordinates

Østfold Akerøya
Heia
Møkkalasset
Tisler

Vestfold Fugløyrogna
Færder
Hoftøya, Færder
Knappen, Færder
Vassholmen,Rauer

Telemark jomfruland
LilleDanmark
N for Buholmen
Rognholmen
Stangskjær
Stråholmstein

Aust-Agder Arendalsområdet
Grimstadområdet
Lillesandsområdet
Tvedestrandsområdet
Ytre Tromøysund

Vest-Agder Bjørsvikskjæra
Flatholmen
Grønningen
jakobsholmen/Ulleholmen
Klovholmane
Kråga, Lundevågen
Landekilen
Rauna
Revsund
Skjærved Varodden
Storeskjær
Terneholmen
Ulvøysund-Vrånes
Valløy
Østhasselstrand

Rogaland Ferkingstadøyane
Hengsøy
Horje
Orreelv-Hellestø
Spannholmane
Storekjør
Urter

Hordaland Austevoll
Bømlo


32VPL081471
32VPL076375
32VPL135535
32VPL130400

32VNL463385
32VNL875470
32VNL868475
32VNL8804 75
32VNL704388

32VNL335250
32VNL369312
32VNL318281
32VNL260239
32VNL330250
32VNL399318

32VMK870750
32VMK770640
32VMK640530
32VNK020930
32VMK960190

32VLK698477
32VLK660398

32VMK463382
32VLK748400

32VMK014319
32VLK690400

32VMK056322
32VLK626379

32VMK506417
32VMK441477
32VMK194278
32VLK748394

32VMK500420
32VMK199280
32VLK610390

32VKL755728
32VKL945323
32VLL184463
32VLL000210
32VKL650800
32VKL948329
32VKL745880

32VKM800640

32VKM800050
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