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Anker-Nilssen,T. & Øyan, H.S. 1995. Long-termstudiesof the
breedingbiology of Puffinsat Røst.- NINAFagrapport15: 1-48.

Med omkring 600 000 hekkendepar lunderFraterculaarcticaer
Røstøygruppen
den størstesjøfuglkolonienpå Norskekysten.Da
overvåkningenstartet i 1979 var dennebestandenmer enn dobbelt såstor. Den kraftigstetilbakegangeninntraff på 1980-tallet,
og var en direkte konsekvensav sviktende ungeproduksjon.
Problemenebegynte da stammen av norsk vårgytende sild
Clupeaharengusbrøt sammenpå slutten av 1960-talletetter et
betydelig overfiske. Siden de hekkebiologiskeundersøkelsene
startet i 1964 har lundeungenesvekst og overlevelsepå Røsti
vesentlig grad har vært bestemt av tilgangen på årsyngel
(0-gruppe)av sild. Enkelteganger hadde havsilAmmodytesmarinus av bedre kvalitet betydningfor utfallet, mensinnslagetav
torskefisker(Gadidae)i ungenesdiett gikk tilbake og kunne aldri
forklareen god hekkesuksess.
I de 19 årenegytestammenav sild
var ekstremtliten (1969-87)var det bare i tre sesongerat lundeneshekkingvar vellykket(dvs,at de fleste ungeneoverlevdereirtiden). Det var en klar sammenhengmellom ungenessværtvariable kondisjonved reirforlatingog deressenereoverlevelse.

With approximately600,000 breedingpairsof PuffinsFratercula
arctica,the Røstarchipelagois the largestseabirdcolony on the
Norwegiancoast.When monitoring began in 1979, the population was more than twice this size. The greatest decreasein
numbersoccurredduring the 1980s,as a direct consequenceof
failing chick production.The problemsbeganwhen the stock of
Norwegianspring-spawningherring Clupeaharenguscollapsed
in the late-1960safter extensiveoverfishing.Sincebreedingbiology studiesstarted in 1964, the growth and survivalof Puffin
chicks at Røsthave to a great extent been determined by the
supply of first-year (0-group) herring. Occasionally,the better
quality 'sandeelAmmodytes marinus was important, while the
proportion of gadoids(Gadidae)in the chick diet decreasedand
could never explain successfulbreeding. During the 19 years
when the spawning stock of herring was at a very low level
(1969-87),Puffin breedingwas successful(i.e. most chickssurvived to fledging) in only three seasons.The later survivalof the
young was clearly related to their body condition at fledging,
which was highly variable.

Resultateneindikerte at bestandeni stor grad var selvregulert,
dvs,at bestandsutviklingen
overveiendereflekterteRøstlundenes
egen reproduksjonog overlevelse.Dødelighetenblant hekkende
fugler i 1990-94ble beregnettil 6.2 %, tilsvarendeomlag halvparten av den årlige bestandsreduksjonen
i 1983-87 da egenrekrutteringmangletfullstendig. Dette antyder en unormalt høy
voksendødelighetpå 1980-tallet,noe som kan ha vært en følge
av ekstremtdårlig næringstilgangog økendegjennomsnittsalder
for hekkendefugler.

The results indicate that the population was mainly self-sustained, i.e. its numeric trend primarily reflected the Røst Puffin's
own reproductionand survival.The annualmortality of breeding
birds in 1990-94 was estimated at 6.2 %, equivalentto only
about half the rate of populationdecreasein 1983-87when there was no natal recruitment.This suggestsan abnormallyhigh
adult mortality in the 1980s, which could have been brought
about by extremelypoor feeding conditionsand the constantincreasein the meanage of breedingbirds during those years.

Rapportenbelyseren lang rekkeforhold knyttet til lundeneshekkebiologipå Røstog deresrolle som predatorerpå sild. Den diskuterer artensbetydning som indikator for det marine miljø, og
understrekerverdien av lange tidsserierfor forvaltning og forskning knyttet til norske sjøfugler. En ornitoligsk bibliografi for
Røstetter 1950 er også inkludert.

The report dealswith many aspectsof the breedingbiology and
population parametersof RøstPuffinsand their role as predators
on young herring. It discussesthe significanceof the speciesas
an indicator of the marineenvironment,and stressesthe importance of long time seriesin managementand researchrelatedto
Norwegianseabirds.An ornithologicalbibliographyfor Røstafter 1950 hasalsobeen included.

Emneord:Sjøfugl hekkebiologi populasjonsdynamikklunde Røst
Keywords:Seabirds- breeding biology - population dynamicspuffin - Røst

TychoAnker-Nilssen& Hilde Stol Øyan, Norskinstitutt for naturforskning,Tungasletta2, 7005 Trondheim.

TychoAnker-Nilssen& Hilde Stol Øyan, NorwegianInstitutefor
Nature Research,
Tungasletta2, N-7005Trondheim.
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sistefem årenehar, i tillegg til forfatterne, bare PerAnker-Nilssen,
Ingar JosteinØien og TomasAarvak vært formelt tilknyttet prosjektetunder feltarbeidetog takkesfor god arbeidsinnsats.

Forord
Denne rapporten er en statusrapportfor prosjektet Kystøkologi
lunde Røst etter utløpet av sesongen1994. Rapportenmarkerer
fullføringen av en femårsperiodeder de langsiktigestudiene på
Røsthar foregått i et nært faglig samarbeidmed Norgesforskningsråds (NFR)kystøkologiskeforskningsprogram Mare Nor.
Prosjektetshovedmåler likevelav langsiktigkarakt&, og betydelige deler av prosjekteter en videreføringav løpendehekkebiologiske studier av lundebestandenpå Røst.Av hensyntil dette presenteresdatagrunnlag og resultaterhelt tilbake til 1970-årene,
med hovedvektpå de viktigste løpendedataserier.

Analyse og publisering av resultater fra flere andre, parallelle
prosjekterhar hele tiden vært en integrert del av lundeprosjektet
på Røst,og inngår også i denne rapporten. Dette omfatter bl.a.
bestandstakseringen
av de fire andre store øyenei 1990der feltarbeidet ble utført av Svein-HåkonLorentsenog Olof Olsson.I
bestandsovervåkningenav lundene på Røst har Ole Wiggo
Røstadhele tiden vært den sentralemedspiller,og en ekstrastor
takk går til ham for trivelig og faglig fruktbart samarbeidgjennom 15 år. Min bror Perfortjener en helt spesiellhonnørfor sin
uoppsliteligeinnsats på Røstgjennom like lang tid. Stå-på-vilje
har ogsåsærpregetmedforfatter Hildesmeget betydeligebidrag
både i felt og foran dataskjermenepå NINA. Rob Barrett, Kjell
Einar Erikstad,Geir Wing Gabrielsenog Svein-HåkonLorentsen
takkesfor alt faglig samarbeidi programperioden1990-94.

Etter en bevisstprioritering av den svært begrensedetiden som
har vært tilgjengelig til bearbeidelsede siste årene, er de fleste
data tilbake til 1979 nå organiserti prosjektetsEDB-baser.
Førdette var undersøkelsene
mindreplanmessige,men det er innhentet
viktige data om lundebestandenpå Røstårlig siden1964,da Svein
Myrbergetinnledetsinestudier her. Rapportenrepresentererdermed ogsåmer enn 30 årsforskningi lundekolonienpå Hernyken.

Kontakt og samarbeid med befolkningen på Røst og Røst
Kommunehar heletiden vært meget positivog viktig for prosjektet. I denneforbindelseer vi ekstratakk skyldigKari,Roaldog Finn
OlavOlsen,SteveBaines,Arnfinn Ellingsen,Roaldog IngerKarlsen,
NilsMikalsen,KarlLorentzMørch,Tor Henriksen,RonaldPedersen,
Emil Persson,Arne Johansen,AndreasSkagen,familienEkremog
ansattepå Lille-Glea,familienPedersen
og ansattepå Gleaog familien Greger. Blant de tilreisendehar Oddvar Amundsenog Erik
Aspegrenvært vårespesieltgode hjelperei alleår.

De faglige, organisatoriskeog økonomiskerammerfor virksomheten har variert betydelig, men Direktoratet for naturforvaltning (DN, tidligere Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk)har
hele tiden vært en sentral bidragsyter og premissleverandør.
Ulike personertilknyttet Zoologisk museum ved Universitetet i
Oslo, i første rekke Gunnar Lid, ledet undersøkelsenei perioden
1970-86, senerehar arbeidetvært underlagt DNNiltforskningen
(1987-88) og NINA (fra 1988). Siden 1990 er undersøkelsene
gjennomført i et økonomiskog faglig samarbeidmed DN som et
eget forskningsprosjekt innenfor NINAs instituttprogram for
kystøkologi.

DN takkes spesieltsom viktigste økonomiskestøttespillergjennom hele rapportperioden. Enkelte andre institusjonerhar bidratt økonomisktil parallelleprosjektersom også berøresi denne rapporten. Takk i denne forbindelse går til Fylkesmennenes
miljøvernavdelingeri Nordland,Troms og Finnmarkfor bidrag til
demografistudiene,til Universiteteti Trondheim, NorgesLandbrukshøyskoleog Verdens Naturfond for bidrag til hovedfagsundersøkelser,og til Olje- og energidepartementet(OED)som
bekostet opptellingen av lundebestandenpå Røst i 1990 i tilknytning til myndighetenesutredningsprogramfor petroleumsvirksomhet på Midt-norsk sokkel. Havforskningsinstituttet i
Bergentakkes for velvillig toktassistanseog en rekke faglige bidrag. Enekstratakk går til Kystverketi Kabelvågsom hvertår har
latt ossfå bruke fasiliteterved fyrstasjonenpå Skomvær.Richard
Binnskorrigerte de engelsketekstene i rapporten.

I perioden 1979-94 har 90 personerpå en eller annen måte bidratt aktivt i feltarbeidet for sjøfuglundersøkelsenepå Røst.
Disseer:
JohnØyvindAlbertsen,IvarAlm, OddvarAmundsen,TrondAmundsen,Geir
SverreAndersen,EinarAndersson,
RustanAndersson,
PerG. Anker-Nilssen,
TychoAnker-Nilssen,
ErikAspegren,SteveBaines,VidarBakken,HansHvide
Bang, EdvardK. Barth, Per-GöranBentz, Per Ole Bjønnes,Ingegerd
Blomberg,LennartBlomberg,MargreteBreivik,Anna Lena Bråten,Jan
Fekjan,JorgGiesel,ArneGjellan,TorGrande,KjellGulbrandsen,
PerGylseth,
Mike P. Harris,Kirsti Hofstad,Thor AndersHolbek,NancyJorunn Holt,
RagnarHotvedt,KjellHundvebakke,
AstridIndrebø,KristianIngebrigtsen,
Jan
Jacobsen,
Wolf Jenning,KurtJerstad,
ArneJohansen,
BeateStrømJohansen,
AgnetaJohansson,RuneKanger,Georg Kapperud,SveinKarlsen,Marit
langrekken,BjørnHaraldLarsen,GunnarLid, PetterLid, GunnarLigaard,
Bjørn Linnehol, Svein-HåkonLorentsen,Ståle Lysfjord, Haaken Chr.
Mathiesen,ReidarMehl, FridtjofMehlum,Jan Michaelsen,
AshildMusum,
SveinMyrberget,Birgit Nicolaissen,
Ole Nilsen,Olof Olsson,BjarneOtnes,
ØivindPedersen,
ViggoRee,HansRode,HelenaRøstad,MateuszRøstad,
Ole
WiggoRøstad,NilsRøv,BjørnEinarSakseid,
RaamundSkjold,FinnSmestad,
HansStaaland,JohnStenersen,
JogeirN. Stokland,ElinStrand,KåreStrom,
BrunoSundin,SverreW. Teigen,TerjeTraavik,OlaVie,PålVik, RolfVik,Tore
IngarJosteinØien, Dag Ørskog,Jan Eivind
Vik, PerIngeVærnesbranden,
Østnes,HildeStolØyan,TomasAarvakog ArneAasgaard.

De langvarige lundeundersøkelsenepå Røst har fremskaffet et
materialeav stor vitenskapeligverdi, og hovedtrekkenei problematikken lunde/sild på norskekystenhar vakt betydelig internasjonaloppmerksomhet.Dessverrehar de tilgjengeligeressursenei liten grad muliggjort en faglig dyptgripendeanalyseog solid internasjonalpubliseringav resultatene.Sidendet nettopp er
de ubrutte serienesom gir den faglige gevinsten(somstadig er
økende),har en videreføringav feltarbeidet hele tiden hatt høyest prioritet. Det er mitt håp at denne rapporten illustrerernoe
av det faglige potensialetdissedataserienehar og kan bidra til å
øke frihetsgradenei en fortsettelseav prosjektet.

En stor takk rettes til alle som deltok, spesielttil de mange som
helt eller delvis gjorde dette uten godtgjørelse. Svært mye av
denne innsatsenhar vært knyttet til lundestudiene.I løpet av de

Trondheim,November1995
TychoAnker-Nilssen
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1 Innledning

Innhold

Som en helt sentral livsbetingelsevil tilgang på næring alltid
være en hovedfaktor når en ønskerå forklare dyrepopulasjoners
utvikling over tid. Fiskespisende
sjøfuglerer naturligvisintet unntak i så måte. Tvert imot, innenfor denne gruppen er det flere
eksempler som illustrerer hvilke dramatiske effekter sviktende
næringstilgangkan ha, spesielt når den rammer voksnefugler.
Det er nok å nevneloddebestandensMallotus villosussammenbrudd i Barentshavetmidt på 1980-tallet, som mer enn halverte
den alleredesterkt redusertehekkebestandenav lomvi Uria aalge i Nord-Norge og på Bjørnøya (Vader et al. 1990, AnkerNilssen& Barrett 1991). Den eneste grunnen til at vi med rimelig
sikkerhet kunne identifisere årsaken til denne tilbakegangen,var
at episodenvar kortvarigog hadde så dramatiskekonsekvenser.

Konsekvenskan uttrykkessom et produkt av skadensrate og varighet, der raten er skadeomfangpr tidsenhet. I lomvi-eksempelet var altså varigheten kort mens skaderatenvar ekstremt høy.
Hva så når det er omvendt, når skaderatener betydelig mindre
(men like fullt reell)men problemetsvarighet er ekstremt lang? I
mange tilfeller kan konsekvensenav slike mer kroniske problemer over tid være like alvorlige for bestanden,selv om de er lite
iøyenfallendeinnenfor et kort tidsvindu. Dette gjelder også for
arter der individenekompensereren lav reproduksjonsratemed
å levelenge,en type livshistoriesom er karakteristiskfor de mest
typiskefiskespisendesjøfuglene.Den er spesieltgunstig i et miljø
der næringsforholdeneregionalt er så skiftende at det ikke kan
utelukkesat hekkingenmislykkesfor samtligeindivider i enkelte
år. I slike populasjonervil det imidlertid være vanskelig(og bare
unntaksvisinteressant)å spore effektene av at en enkelt hekkesesongmislykkes.
Den samledeeffekten av langvarig reduserthekkesuksess
vil like
fullt kunne være avgjørendefor bestandenog kan bare avdekkes gjennom langsiktigestudier. Det ligger i sakensnatur at dette krever mange ganger større innsatsenn å avdekkekortvarige
kriser med høy voksendødelighet.Derfor er dessverrefå langtidsstudiergjennomført, til tross for at ingen kan fastslå hvilken
av disse to hovedfaktorene,voksenfuglenesreproduksjoneller
overlevelse,som har størst betydning for sjøfuglbestandeneunder ulike betingelser.Enfundamentalt viktig nøkkeltil svaretligger likeveli de langetidsserieneog mulighetenetil å koble reelle
dataserier for sjøfuglers næringstilgang, reproduksjon og bestandsutvikling.
Resultaterfra undersøkelseneav lunde Fraterculaarctica på Røst
er presentert i en lang rekke skriftlige arbeider. Dette fremgår
bl.a. av den oppdaterteavifaunistiskebibliografienfor Røstsiden
1950 som er gjengitt til slutt i denne rapporten. Selvom mange
av arbeideneskissererbestandensstatus og økologiskehistorie
gjennom de sistetiårene, er det bare et fåtall som på en etterrettelig måte dokumenterer data for lengre tidsperioder. Denne
rapporten gir en mer utførlig presentasjonav datagrunnlag og
resultaterfra perioden 1979-94, med hovedvektpå de viktigste
løpendedataserier.
Langskystenav det norskefastlandet hekkerca 3.5 millioner par
sjøfugler med en samlet biomasse på omkring 4 tusen tonn
(Anker-Nilssenet al. 1994, i manus).Nær halvebiomassenog to
5
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katoren ved dårligere forhold. Ved spesielt dårlige forhold vil
også klekkesuksesseller hekkevillighet være redusert og unntaksvisvil økt voksendødelighetindikere helt ekstremeforhold.
Lundestudienepå Røster tilrettelagt for å belysehele spekteret
av endringeri næringsforholdeneog fokusererderfor på alle disse forhold.

tredeler av individeneer lunder. Blant de pelagiskdykkendesjøfuglene i dette området utgjør lundenehele 90 % av biomassen.
Med sine omlag 600 000 par lunder har Røstomkring 10 % av
verdensbestandenav arten og er landetsdesidertstørstesjerfuglkoloni (Anker-Nilssen1994, Anker-Nilssenet al. 1994). Langvarig innsatser en viktig nøkkel for å belysesjøfuglenesrolle i
marineøkosystemer.Lundenepå Røsthar vært gjenstandfor årlige undersøkelsersiden midten av 1960-årene,og er den sammenhengendelengst studerte sjøfuglbestandi Norge.

Resultateneer samordnetmed utviklingen i bestandensstørrelse
og mål for de voksne fuglenesoverlevelse,som overvåkesårlig
gjennom to parallelle prosjekter, hhv. Det nasjonale overvåkningsprogrammetfor hekkendesjøfugl (f.eks. Lorentsen1995)
og Demografiog voksendødelighethos norskesjøfugler(AnkerNilssen1993, Erikstadet al. 1994). De viktigste resultatenefra
disse undersøkelseneer derfor gjengitt i denne rapporten og
oppdatert med sisteårs resultater.

I vår tid er det ikke bare Lofotfisketsom har satt Røstpå verdenskartet. Røst-lundeneslangvarigehekkesvikter også viden kjent.
Problemenestartet da stammenav norsk vårgytendesild Clupea
harengus brøt sammen på slutten av 1960-tallet, og en sammenheng mellom de to fenomenenekom etterhvert i søkelyset.
Siden sildefisketsgullalder midt i dette århundret har denne
silden i all hovedsakgytt utenfor de nordlige deler av Vestlandet
tidlig på våren/senvinteren.Etter klekkingen driver så årets produksjon av sildeyngel(0-gruppe sild) med kyststrømmennordover mot de viktigste oppvekstområdenei Barentshavet.Da
gytestammenvar på sitt høyestei 1950-åreneutgjorde den omlag 10 millioner tonn voksen sild. Med tilfredsstillendegyte- og
oppvekstvilkårvar det derfor en enorm biomasseav sildeyngel
langskystenav Norskehavetom sommeren.Lundener en typisk
topp-predator som i hekkesesongennesten utelukkendemater
ungen med stimende 5-10 (3-15) cm lange pelagiskesmåfisk
som sild, lodde og sil (f.eks. Bradstreet& Brown 1985). Det var
derfor ikke uventet at Myrberget(1962) påvisteat sildeyngelvar
et viktig byttedyr for lundeungenepå Lovundenmidt på 1950tallet. Lovundenligger 120 km sørfor Røst.

Den primære hensiktenmed rapporten er å dokumentere,analysereog vurdere de fleste sentraledataseriersom er innsamlet
rutinemessigi prosjektet og de tilknyttede aktiviteter. I en viss
utstrekning er også resultaterav mer kortvarige undersøkelser
presentert.Rapportenspennerfølgelig svært vidt. Av hensyntil
leserenog rapportens bruksverdier derfor den mest detaljerte
diskusjonenav resultateneforetatt løpende i resultatkapittelet.
Diskusjonskapitteletfokusereri større grad på mer overordnede
trekk og perspektiveri lundenesreproduksjon og populasjonsdynamikk.

Røster på mange måter kjerneområdetfor den norske lundebestanden,både i geografiskforstand og i kraft av sitt høyeantall hekkendefugler, og det er også her en har registrertde mest
omfattende reproduktive problemene (Anker-Nilssen 1992).
Prosjektetshovedmål er å forklare hvilke faktorer som styrer
reproduksjonog populasjonsdynamikki denne lundebestanden,
og hvordan disseprosesseneendresover tid. Lundenesstedtrohet er høy, noe som tilsier at de viktigste parameterefor bestandsutviklingener hvilken dødelighetog reproduksjonde etablerte hekkefuglenepå Røsterfarer. Det er derfor lagt spesiell
vekt på å studerehvilke konsekvenserendringer i næringsforholdene i hekketidenhar for dissefaktorene.
Sjøfuglenesadferd, hekkefremgangog overlevelsepåvirkesulikt
av endringer i næringstilgangen(bl.a. Cairns 1987).Ved en svak
begrensningi næringstilbudeter det i første omgang de voksnes
tilstedeværelsei kolonien som kan forventes å bli redusertfordi
fuglene må bruke mer tid til næringssøk.Når næringstilbudet
forringes ytterligere kan ikke fuglene lenger bufre ved å endre
sitt tidsbudsjett, og ungenes vekst og overlevelsevil påvirkes.
Ved svært betydelig næringmangel mislykkes hekkingen fullstendig, enten ved at de fleste ungene dør eller, dersom næringssvikteninntreffer tidlig nok, ved at mangefugler vil unnlate
å hekke. Voksenfuglenesoverlevelseforventes bare å bli berørt
når næringsforholdeneer ekstremtdårlige. Dissebetraktningene
innebærerat hva som er den beste indikatoren for endringer i
næringstilgangenvil varieretilsvarende:Voksenfuglenesopptreden i kolonien er en god indikator når forholdene er jevnt gode
mens ungenesvekst og overlevelsesom regel er den beste indi6
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også overvåket i 1985-86, mens hekkebestandenav lomvi
(Vedøy)ble opptalt flere ganger i perioden 1960-68og årlig i periodene 1971-78 og 1980-83 (Tschanz& Barth 1978, Bakken
1989).Dessutenble krykkjeovervåketårlig i 1979-84.

2 Metoder og materiale
2.1 Langtidsserier

En meget betydeligfrivillig innsatspå ulønnet basiser også medregnet i tabell 2. Denne innsatsener en hovedårsaktil at den
gjennomsnittligebemanningenved stasjonende siste 16 år var
så høy som 300 persondøgnpr år.

De standardisertemetodene som benyttes i de løpende lundeundersøkelsenepå Røster beskreveti en rekketidligere arbeider.
Her gis derfor bare referansertil de mest fyllestgjørendeav disse
beskrivelsenei tilknytning til de ulike dataseriersom er/blir innsamlet(tabell 1).

2.2 Andre undersøkelser

Med få unntak er alle data som er innsamleti regulæreseriersiden 1979 (tabell 2) innlagt på EDBog korrekturlest.Envesentlig
del av materialet er bearbeidetvidere i både detaljerteog sammenfattendeanalyser.Merk at angitt omfang for feltinnsatsogså
på Røsti sammeperiode.
inkluderer andre sjøfuglundersøkelser
Dette omfatter bl.a. feltarbeid til 8 hovedfagsstudier(Bakken
1984, Amundsen& Stokland 1986, Breivik1991, Otnes& Skjold
1992, Øyan 1993 og Albertsen under utarb.), den årlige
bestandsovervåkningenav toppskarv Phalacrocoraxaristotelis,
krykkjeRissatridactyla og lomvi siden 1988 (jf. bl.a. Lorentsen
1989, 1990, 1995) og ringmerkingsstudier av havsvaler
Hydrobatespelagicusog stormsvalerOceanodromaleucorhoa(jf.
bl.a. Anker-Nilssen1990a, 1995, Anker-Nilssen& Anker-Nilssen
1993 og bibliografien i kapittel 6). Toppskarv(Ellefsnyken)ble

I tillegg til de regelmessigelangtidsstudieneer det gjennomført
en rekke andre undersøkelserpå lunde av kortere varighet (1-2
sesonger).De viktigste i senereår er 5 hovedfagsoppgaver,en
takseringav hele lundebestandenpå Røst,analyserav ungediettens næringsverdi,videoovervåkningav matingsfrekvens,kvalitativ kategoriseringav matporsjonerved observasjon,innsamlingav
stimende sildeyngelutenfor kolonien, forsøk med dybdemålere
på voksnefugler og målingerav voksnefugler funnet døde. Med
er metodenefor de fleste av disunntak av hovedfagsoppgavene
(1991).
Anker-Nilssen
av
beskrevet
se undersøkelsene
var eksTo av hovedfagsarbeidene
Hovedfagsundersøkelser.
perimentellestudierav lundeungerunder kontrollertebetingelser.I
den eneoppgavenble ungenesenergiomsetningundersøkt(Breivik
1991),mensden andrebelystetilpasningeri ungenesmorfologiske
veksti relasjontil næringstilgang(Øyan1993).Til dissestudieneble
42 lundeunger(21 i 1990 og 21 i 1991)hentet på Hernykenda de
bur på
var et halvtdøgn gamleog oppfostreti temperaturregulerte
Skomværfyr til normalalderfor reirforlating(42 døgn).Ungeneble
gruppertog matet med ulikemengdervoksenlodde(gjennomsnittlig 5.3 kJ g-1våtvekt)innsamleti Barentshavetfra Havforskningsble5
rekke
Endet
å 4 1unger.
diettgrupper
10 unger,i 1991
diettgrupperå vekstvariabler
to morfometriske
1990var
fartøy.
instituttets

Tabell 1. Referansertil beskrivelserav rutinemessiganvendte
metoder. - Referencesto descriptionsof routine methods.

Rutinerfor
for
Routines

Metoderbeskrevetav
Methodsdescribedby

Bestandsovervåkning
monitoring
Population

& Røstad1993
Anker-Nilssen

Utvalgog kontrollavstudiereir
Studynestselectionandchecks

1987,1991
Anker-Nilssen

Målingaveggog unger
Eggandchickmeasurements

1987,1991
Anker-Nilssen

Fangstavungervedreirforlating
Trappingof fledglings

1987,1991
Anker-Nilssen

Fangstavvoksnefugler
Trappingof adultbirds

1987,1991
Anker-Nilssen

Målingavvoksnefugler
Adultbirdmeasurements

Joneset al. 1982,Barrettet al. 1985

avungenæring
Innsamling
of chickfood
Sampling

1987,1991
Anker-Nilssen

Målingavbyttedyr
Preyitemmeasurements

1987,1991
Anker-Nilssen

Analyseavnæringskvalitet
of food quality
Analyses

1991
Anker-Nilssen

avbeitesektor
Overvåkning
Monitoringof foragingsector

1990
& Lorentsen
Anker-Nilssen

målt daglig i begge år, mens ungenesenergiomsetningbare ble
av dissestudiene
studerti 1990.Formerfullstendigepresentasjoner
(Breivik 1991, Øyan
visestil de respektivehovedfagsoppgavene
1993)og Øyan & Anker-Nilssen(i trykk).
I to hovedfagsstudiergjennomført i 1992 (Otnes& Skjold 1992)
ble et avgrensetområde i lundekolonien på Hernykenfotografert hver 2. time i perioden 25.4-14.5 og 5.6-10.8, og antall fugler som satt i feltet ble talt opp på hvert bilde. En analyseav
variasjoneni antall fugler gjennom døgnet og sesongenble lagt
til grunn for en vurderingav fototaksering som metode for overvåkningav lundebestander.
(Albertsenunder utarb.) belyserde
Den sistehovedfagsoppgaven
voksnelundenesdiett i ungeperiodenved å sammenlignekonsentrasjonerav de stabileisotopene13Cog 15Ni blodplasmafra voksne og unger med tilsvarendeverdierfor hele byttedyr. Forholdet
mellomdisseisotopenevariererfra næringsemnetil næringsemne,
og inntaket reflekteresspesielthurtig i blodplasma.Sidenungenes
diett ble studert parallelt,vil deres isotopverdierkunne være en
«fasit»som kan avsløreom de voksnefuglene spiserdet samme
(og i sammeforhold) som det de gir til ungene. Feltarbeidettil
denneoppgavenble gjennomførti 1993, og prøveneble analysert
ved Geologiskinstitutt, Universiteteti Bergen.

1993
avvoksenoverlevelse Anker-Nilssen
Overvåking
Monitoringof adultsurvivalrates
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Tabell 2. Oversiktover samlet feltinnsatsi sjøfuglarbeidetog innsamlet datamaterialefor lundeundersøkelsene
på Røsti 1979-94.
Data for årene 1979-85 og for hele 16-årsperiodensamlet er enten summert eller angitt med variasjonsbreddefor årstotaler. For
årvissestudier er gjennomsnittpr år angitt i parentes.- Summaryof the extent of seabird fieldwork and Puffin data sampledat Røst
in 1979-94.Data for 1979-85and the 16-yearperiod as a whole are either added up or presentedby the range of yearly totals. For
continuousdata seriesthe annual mean is given in brackets.
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Bestandsstørrelse.I 1990 ble lundenes samlede bestand på
Røsttaksert etter den såkalteStar-metoden,som er beskrevetav
Anker-Nilssenog Røstad(1993). Takseringsenheten
var reirgang
trafikkert (dvs, tilsynelatendeokkupert) av lunde. Som for bestandsovervåkningen
på Hernykenble det benyttet sirkulæreprøvefelt med areal 10 m2, men av hensyntil feltarbeidetsomfang
ble avstandenmellom prøvefelteneøkt til 40 m (mot 20 m på
Hernyken)i de fire andre store lundekolonienepå Røst.Med ett
prøvefeltpr 1600 m2koloniarealble m.a.o. bare 1/160(0.6 %) av
bestandenpå disseøyenetalt opp. Felteneble ikke oppmerket i
terrenget, men ble inntegnet på økonomiske kart i målestokk
1:5000 (ekvidistanse5 m) og oppsøkt i terrenget vha. kartene,
kompassog høydemåler.Likevelble feltarbeidetsværtinnsatskrevende med til sammen 1799 nye prøvefelt, fordelt på Vedøy
(761), Storfjellet (765), Ellefsnyken(68) og Trenyken (205).
Takseringenble utført av to personeri løpet av 3 uker. I tillegg ble
bestandenpå Hernykenopptalt på vanlig måte, mens det ble
foretatt en fullstendig reirtelling i de 12 andre og mye mindre
lundekolonienepå Røsti løpet av perioden 1987-90. De endelige
resultatenepresenteresi dennerapportenog erstatterden foreløpige analysensom ble gitt av Anker-Nilssen(1990b).

n = 47) enn de som var tørket I varmeskap(gjennomsnittlig
4.8 % , n = 17). De målte prosentverdier(tørrvekt)for fett, protein og askeble derfor justert slik at de summerteseg til 100 %,
før de ble omregnettil prosentav våtvekt.Forprøverhvor de samme variableneble undersøktuten tørking (n = 44), ble våtvektverdienejustert slik at de, sammenmedvanninnholdetsummerteseg
til 100 %. Vannprosenten(måltav NMK)ble først korrigertfor tørking i periodenmellominnsamlingog analyse(gjennomsnittlig3.9
%). Det estimertevanninnholdeti prøveneved innsamlingsøyeblikket ble altså ikke endret for noen prøver.I tilfeller der bare to
av de tre variablenefett, protein eller askevar undersøkt,ble den
manglendeverdien estimertved enkel subtraksjonsom den prosentandelde øvrigeverdierikke gjorde redefor.
Videoregistrering av matingsfrekvensble bare utført i 1990. Et
felt med 84 trafikkerte reirganger(1.1 pr m2) ble overvåket i til
sammen72 timer 29 min, fordelt på 24 økter å 3 timer, med 4
økter (med 3 timers mellomrom) hvert 8. døgn i perioden
28.6-7.8. Feltet er avfotografert og samtlige reirgangerer inntegnet på en skisseav området. Dessverrehar prosjektetforeløpig ikke hatt ressursertil å analyseredette viktige materialet.

Næringsverdi. Til sammenble 130 utvalgte prøver av byttedyr
fra lunde analysertfor bestemmelseav næringsverdi.Ingen prøver omfattet flere byttedyrarter,men både hele matporsjonerog
fisk gruppert etter lengde og tid på sesongen ble analysert.
Prøveneble innsamlet i årene 1990-93 (hhv. 23, 63, 22 og 22
prøver)og omfattet i alt 2143 fisk (1-198 individer pr prøve),fordelt på 8 ulike arter (sild, havsil Ammodytes marinus, sei
Pollachius virens, hyse Melanogrammus aeglefinus, hvitting
Merlangius merlangus, torsk Gadus morhua, makrell Scomber
scombrus og tangbrosme Rhinonemus spp.). Tangbrosmene
(pelagiskelarver)ble ikke nærmereartsbestemt.Lengdeog vekt
av hver fisk ble målt i fersk tilstand til nærmeste hele mm og
hundredelsgram. Prøveneble oppbevart dypfryst til senereanalyse.Vanninnholdfor prøverfra 1990-91 ble analysertved NINA,
enten ved tørking i frysetørker(64 prøver, 40 timer, platetemp.
25°C, kondensatortemp.-54°C, sluttrykk 0.04 mbar) eller ved
tørking i varmeskap(22 prøver, 48 timer, 102°C). Prøveneble
veid umiddelbart etter tørking og vanninnholdet estimert som
prosentandelvekttap i forhold til opprinnelig ferskvekt (målt i
felt). Ettertørking ble prøvenepulverisertvha. en keramiskhåndmorter. For de fleste prøver ble innhold av fett (122 prøver,HCI
råfett m/syrehydrolyse),proteiner (118 prøver, Kjeldahl N) og
aske (dvs. karbon+mineraler, 102 prøver), samt vanninnhold I
prøvenefra 1992-93, analysertved Gauldalsregionenkjøtt- og
næringsmiddelkontrollpå Kvål(NMK)etter akkreditertemetoder
(fett: Soxtec Tecator, protein: NMKL NO 6/3, vann og aske:
NMKL NO 23/2). Fett, protein og aske ble analysertetter tilsvarende metodikk ved NINA for hhv. 12, 23 og 22 prøver fra
1990-91, hvorav hhv. 10, 19 og 12 prøver ble analysertfor de
sammevariableneved NMK.

Registrering av næringsvalg ved observasjon. Ved 5 anledninger i perioden 11.7-5.8 1990 ble artssammensetningeni til
sammen 603 nebbporsjonerhos innkommende lunder vurderi
ved observasjontil ulike kvalitativekategoner.Arbeidet ble fOretatt ved hjelp av teleskopog håndkikkertfra et punkt sør på den
østligstetoppen av Hernyken(observasjonspunktet
for taksering
av lundenesinnkomstretning).Sammeår ble ytterligere 137 porsjonervurdert på sammemåte fra tilfeldige posisjoneri eller like
utenfor kolonien i perioden 15-23.8. Den 3.7.94 ble 50 porsjoner vurdert ved observasjonfra takseringspunktetpå toppen av
Hernyken.
Stimende sildeyngel. Ved tre tilfeller midt i juli 1989 ble frittsvømmende0-gruppe sild fanget ved hjelp av en finmasket håv
(den 10.7 og 19.7) og en bøtte (14.7). Ved sistnevnteanledning
sto fiskene helt inne i fjæresteinenepå Hernyken.De to andre
gangene ble fangsten foretatt fra båt mindre enn 1 km sørvest
og sørøstfor kolonien. Ved første fangst fra båt (10.7) ble håvposen slept etter båten som en trålpose. Siste gang (19.7) ble
silden fanget ved aktivt å håve inn i tette sildestimer («sildeballer») som stod nær overflaten. Av fangsten ble til sammen
508 0-gruppe sild målt individuelt (kroppslengdeog vekt). Den
13.7 ble ytterligere 65 sildeyngelinnsamlet og målt. Disseble
gulpet opp av større fisk som beitet aktivt på slike sildeballer.
Omtrent 2/3 av disse ynglene stammet fra 10 sei (25-45 cm
lange),mensde øvrige kom fra 12 voksnesild (20-35 cm lange).
Predatorfiskeneble innsamletved bruk av dorg.
Kartfesting av viktige beiteområder har bare foregått ved
noen få anledninger.Undersøkelsenei åpent hav 1988 er diskutert i detalj av Anker-Nilssen& Lorentsen(1990). Videre ble lundenesviktigste beiteområde den 14. juli 1992 kartlagt etter internasjonaltstandardisertmetodikk fra BN Lofothav i regi av et
prosjekt NINA utførte i forbindelse med OEDskonsekvensutredninger for Midt-norsk sokkel (Strannet al. 1993). 11994 hadde
prosjektetkontakt med en gruppe biologer som seilte i havområdene rundt Røstfor å registrerte spekkhoggere.Ved to anledninger, den 27. juni og 7. juli, traff de på store mengder beit-

I den videre dataanalysenble NMK-resultatenebenyttet så langt
som mulig. Forde fleste pulveriserteprøverforklarte tørrvekt-andelene av fett, protein og aske i pulveriserteimidlertid mindre
enn 100 % av prøvevekten.Særskiltanalyseav vannresteri 6
prøver avdekketat pulveret var hygroskopiskog hadde opptatt
litt vann før analyse.Awiket fra 100 viste at de som var tørket
i frysetørker hadde opptatt mer vann (gjennomsnittlig 11.7%,
9
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2.3 Statistiskemetoder

ende lunder på sjøen,og har rapportert til oss posisjonog enkelte andre opplysningerom forekomstene(FernandoUgarte, pers.
medd.).

De fleste statistisketester er foretatt ved hjelp av programpakkene SPSSfor Windows (C) 1989-94 SPSSInc.), CSS(0 1987-88
StatSoft Inc.) og SigmaPlot (C) 1986-94 Jandel Corporation),
mens programmetSURGE(Pradel& Lebreton 1991, Lebretonet
al. 1992) ble benyttet for de demografiskeanalysene(kapittel
3.5.2). Med få unntak ble de grafiske presentasjoneneutarbeidet i Microsoft Excel(0 1985-95 Microsoft Corporation),som i
en del tilfeller ogsåble benyttet til å beregneenkel deskriptivstatistikk. Dersomikke annet er angitt er det benyttet 2-haledetester.

Lundenes tilstedeværelse i kolonien varierersom regel gjennom hele hekkesesongen,både fra time til time, fra dag til dag
og mellom ulike stadier i hekkeforløpet. Det er en ressurskrevende oppgave å måle den variasjonenkvantitativt i noe detalj
(jf. Otnes & Skjold 1992). De store trendene i dag-til-dag-variasjonen på Hernykenble derimot registrertkvalitativt i de fleste år
ved å notere for hver dag en enkel indekssom antydet hvor stor
andel av hekkepopulasjonensom opptrådte i kolonien. Vurderingen ble standardisertytterligereved at den relaterestil aktiviteten når antallet fugl var som høyesti løpet av dagen. Selvom
metoden er basertpå skjønnog derfor påvirketav subjektiveforskjeller mellom feltpersonellet, er det gjennomgåendeerfarne
folk som har foretatt vurderingene,og indeksskalaener svært
enkel: Det noteres en stjerne i loggen når få fugler har besøkt
kolonien, to stjerner for midlere antall og tre stjerner når store
mengder har vært tilstede. I tvilstilfeller er det tillatt å benytte
mellomliggendevurderinger.Når individtalletblir svært lite noteres gjerne de faktiske antall observert.Dette er nå etablert som
en av de løpendedataserierpå Røst.

Statistiskeparametrefor bestandsutviklingog bestandsstørrelse
(kapittel 3.1 og 3.2) ble utledet som angitt av Anker-Nilssen&
Røstad(1993) ved hjelp av programmet Star 1 programmert i
av Ole Wiggo Røstad.
FORTRAN
I figurer som viser kurver for flere ulike år, er de beste hekkesesongene(de med utflygingssuksess> 50 %) markert med tykkere linjer enn de dårligeresesongene(gjelderfigur 5, 7, 10, 1214 og 20.)

Dykkedybde. Forsøk med dybdemålere (Burger & Simpson
1986, Burger & Wilson 1988) ble utført sporadisk i 1990 og
1991. I alt 60 lunder fikk påsatt måler, hvorav 18 ble gjenfanget
fra 5 til 675 timer senere(median 72 timer). Med unntak av 6
fugler som ble fanget og gjenfanget på reir 11990, ble alle fangster foretatt med mistnett. Det var klare metodiske problemer
knyttet til denne undersøkelsen.Det største problemet var å
fange fuglene påny tilstrekkelig kort tid etter at målerne ble påsatt. For hvert dykk blir vann pressetinn og ut av målerrøret.
Gjentatte dykk øker såledesmulighetenfor at noe fuktighet blir
igjen innvendigi måleren.Slik fuktighet vil bli pressetvidere innover i røret ved nestedykk og gradvisføre til at avlesningenikke
blir pålitelig. Lundenepå Røstbeiter relativt små fisk, og en typisk porsjon inneholder 10-15 byttedyr. Derfor dykker de trolig
oftere enn fugler som tar større og færre byttedyr, f.eks. lomvi
som henter en og en fisk til ungen. Følgeligkan tiden være en
ekstra avgjørendefaktor på Røst.Bare4 fugler ble gjenfanget i
løpet av det første døgnet og ytterligere 3 i løpet av det andre.
Flereav disseinneholdt likevellitt fuktighet og var ikke egnet for
estimeringav dykkedybde.Firerør som haddevært på i 3-4 uker
var helt utvasket.De øvrigeble innhentet innen 5 dager etter påsetting. Siden det brukbare materialet ble så lite, er resultatene
ikke presentertnærmerei denne rapporten.
Morfometri. I de sisteårene har vi rutinemessigundersøktytre
og indre morfometri til alle voksne lunder som er blitt funnet
døde. Metodeneer beskrevetav Joneset al. (1982). Som regeler
dissefuglene tatt av flygende predatorer (svartbakLarus marinus, gråmåkeL. argentatus, ravn Corvuscorax,jaktfalk Falcorusticolus eller vandrefalk F. peregrinus). Selvom bare et fåtall av
individene lar seg kjønnsbestemme,vil dette materialet inngå i
en databasesom siden kan nyttes til bl.a. diskriminantanalyser
av levendefugler vha. biometriske mål.
for kjønnsbestemmelse
Individtallet er foreløpig så lavt at det ikke ble funnet formålstjenlig å presentereresultatenei denne rapporten.
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3 Resultater

Lorentsenog 0. Olsson).De siste estimatene er derfor justert for
mulige personavhengigeforskjeller ved vurdering av hva som er
en trafikkert reirgang. Dette ble gjort ved at 32 av prøvefeltene
på Hernyken ble taksert uavhengig av begge partier, og forholdet mellom totalresultatene (276/254) ble benyttet som omregningsfaktor for å justere resultatene for SHL/00 til estimerte
resultater for TAN/OWR. Forskjelleni målemetodikk mellom de
to partiene var imidlertid ikke statistisk signifikant (Wilcoxon test
for parvise data, T= 122, Z = 1.359, p = 0.177)

3.1 Bestandsstørrelse
Forutsatt at bestandsutviklingen på Hernyken i 1987-90 var representativ for de andre lundekoloniene i Røst(slik det er rimelig
å anta), hadde de 12 minste koloniene, som alle ble totaltaksert,
ca 10 000 trafikkerte reirganger i 1990 (tabell 3). For senere å
kunne registrere eventuelle endringer i koloniareal og hekketetthet på disseøyene, ble de største av dissekoloniene oppdelt i
naturlig avgrensede områder som ble taksert hver for seg
(tabell 4, figur 1). De trafikkerte reirgangene på Sandskjærvar
fordelt med 76 i det østligste (A) og 66 i det vestligste(B)delområdet, mens tilsvarendefordeling på Sandøyavar 17 (A) og 153
(B). De to koloniene på Valvær var begge på den minst eksponerte, nordøstlige halvdelen av holmene (A og B). På Skomvær
var bestandenfordelt på tre områder med hhv. 42 (A), 10 (B) og
15 (C) trafikkerte reirganger. Det skal også hekke noen få par
lunde på Sandøydretten, en liten holme like nordvest for
Sandøya(Arnfinn Ellingsenpers. medd.), men denne er foreløpig
ikke taksert.

Takseringenav de fem store koloniene viste at omkring 660 000
reirganger var trafikkert av lunde på Røst i 1990 (tabell 5).
Estimatet har et 95 % konfidensintervall på -± 10.4 %. Det er
således 95 % sannsynlighet for at bestanden hadde mellom
592 300 og 729 000 trafikkerte reirganger i 1990. På Røst er
lundegangene gjennomgående så dype at man bare unntaksvis
når helt inn til selve reiret. Vi kjenner derfor ikke eksakt hvor stor
andel av lundeparene som trafikkerer flere innganger til reiret,
eller hvor mange par som deler den ytterste delen av gangen
med et (eller flere) andre par. Erfaringsmessigvurderer vi imidlertid denne «feilkilden» som forholdsvis ubetydelig og antar at det
er omkring 1 par pr trafikkert reirgang.

De små koloniene ble taksert av de samme personersom utfører
den årlige overvåkningen av bestanden på Hernyken (T. AnkerNilssenog 0.W. Røstad),mens takseringen av Storfjellet, Vedøy,
Trenyken og Ellefsnykenble foretatt av to andre personer (S.-H.

Estimatenesstandardfeil ble beregnet etter en stratifisert prosedyre (jf. Anker-Nilssen& Røstad1993). Resultateneer presentert

Tabell 4. Totalt antall reirganger trafikkert av lunde i ulike
delområder ved opptelling av de 6 største småkolonieneav
lunde på Røst 7f. tabell 3, figur 1). - Total numbers of nest
burrows frequented by Puffins in different sub-areasin the
6 largest of the smallestPuffin coloniesat Røst (cf. Table3
and Figure 1).

Tabell 3. Totalt antall reirganger trafikkert av lunde i de
minste lundekoloniene på Røst i 1987-90. Estimater for
1990 er angitt i parentes og beregnet ved å justere for
bestandsendringenregistrert siden takseringsåret(forutsatt
samsvarmed utviklingen på Hernyken).- Total numbers of
burrows apparently occupied by Puffins in the smallest
Puffin colonies at Røst in 1987-90. Estimatesfor 1990 are
given in bracketsand calculatedby adjusting for the population changerecordedsince the time of the census(assumed
equal to that monitored at Hernyken).
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Figur 1
Lokaliseringenav de naturlig avgrensededelområdenebenyttet
ved taksering av de minste lundekolonienepå Røst i 1987-90
qf.tabell 3-4). Med unntak for Valvær er skissenebasert på
økonomisk kartverk og angitt med ekvidistanse5 m - Locationof
the naturallydemarcatedareasusedwhen censusingthe smallest
Puffin coloniesat Røstin 1987-90 (cf. Tables3 and 4). With the
exception of Valværthe sketchesare based on land-use maps
and the contour interval is 5 m.
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Tabell 5. Resultaterfra taksering av lundebestandenpå Røst i 1990. Data for de 12 små koloniene er spesifiserti tabell 3-4.
Koloniarealer definert som det bakkearealetsom var representertved prøvefelt hvor det hekket lunde (minst 0.1 trafikkerte reirganger pr m2). - Resultsof the population censusof Puffinsat Røstin 1990. Data for the 12 small coloniesare specifiedin Tables3
and 4. Thecolony area is defined as the ground area representedby the samplingplots inhabited by Puffins(minimum 0.1 occupied
burrows per m2).

Koloni
Colony

Antall prøvefelt
medhekking
No. of inhabited
samplingplots

Koloniareal(ha)
Colonyarea(ha)

Hekketetthet(trafikkerte
reirgangerpr m2)
Breedingdensity
(occupiedburrowsper m2)

Bestandsestimat
(trafikkertereirganger± 1 SE)
Populationestimate
(occupiedburrows± 1 SE)

Storfjellet
Vedøy
Trenyken
Hernyken
Ellefsnyken
Andre(12)- Others(12)

240
155
127
189
37
-

38.4
24.8
20.3
7.6
5.9

0.56
0.72
0.79
0.73
0.71

214 400
178080
161440
55 040
41 760
9 961

HeleRøst- All Røst

(748)

(97.0)

(0.67)

660 681 ± 32 269

± 8239
± 9949
± 7758
± 2364
± 3959
±0

3.2 Bestandsutvikling

i henhold til stratifisering etter den av følgende parametere som
ga størst forbedring av estimatets 95 % konfidensintervall: habitat (5 kategorier), helning (9 kategorier å 10°), eksposisjonsretning (8 sektorer), høyde over havet (intervaller å 10 m) og felt
(kun Hernyken). Den beste parameteren for Hernyken var felt
(8.4 % reduksjon),for Ellefsnykenslo eksposisjonsretningbest ut
(4.7 %), for Vedøy habitat (6.1 %), mens for Trenyken og
Storfjellet var høyde over havet den beste (hhv. 10.0 % og
10.1 % reduksjon). Etter justering for observatørforskjeller (se
over) er estimatene for de andre store koloniene avrundet til
nærmeste multiplum av 160, siden bare 1/160 av koloniarealet
lå innenfor prøvefeltene.

Utviklingen i hekkebestanden på Hernyken i 1979-88 er publisert av Anker-Nilssen& Røstad(1993). Etter den dramatiske tilbakegangen midt på 80-tallet har bestanden vært forholdsvis
stabil, selv om det ble påvist en viss bestandsoppgangi 1988-90
og en tilsvarende tilbakegang i 1990-93 (tabell 6, figur 2).
Bestandeni 1994 var kun 39 % av bestandsstørrelsenda overvåkningen begynte i 1979. Tilbakegangen i lundebestanden på
Røst utgjør ca 880 000 trafikkerte reirganger og tilsvarer nær
halvparten av dagens norske lundebestand som teller Ornkring
2 000 000 par (Anker-Nilssen1990b).

1.4
1.2
c

o

0

1.0

0.8
13
'
"
.-a
w "ci 0.6
a;

;1.71
.

Figur2

4"•
6

Utviklingen i hekkebestanden av
lunde på Røst i perioden 1979-94,
estimertpå grunnlag av data i tabell
5-6. - Developmentof the breeding
population of Puffins at Røst in
1979-94, estimatedby using data in
Tables5 and 6.

4a•z

0.4
0.2
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Tabell 6. Takseringsresultater
for overvåkningav lundekolonienpå Hernykeni 1979-94. De tradisjonelleprøvefelteneomfattet tre
transekterpå Trenykenog Ellefsnyken.Bestandsestimatenes
standardfeilble utregnet ved hjelp av en prosedyrestratifisert etter ulike
felt
Anker-Nilssen& Røstad1993).- Censusand monitoring resultsfor the Puffin population on Hernykenin 1979-94. Thetraditional monitoring schemeincluded three transectsat Trenykenand Ellefsnyken.Standarderrorsof population estimateswere calculated using a stratified procedure(cf. Anker-Nilssen& Røstad1993).
År

Median
takseringsdato
(1. mai=1)
Mediandate
of counting
(1. may=1)

Antallokkuperte
reirgangeri
tradisjonelle
prøvefelt
No.of occupied
burrowsin
traditional
samplingareas

Antalltrafikkerte
reirgangeri
prøvefeltene
for
Star-syste
met
No.of occupied
burrowsin Star
systemplots

Antall koloniserte
Star-prøvefelt
No. of inhabited
Starsystemplots

Medianreirtetthet Estimertantall
pr m2 i koloniserte trafikkertereirStarprøvefelt
gangeri hele
kolonien(SE)
Medianburrow
densityperm2 in
Estimatedtotal
inhabitedStar
numberof occupied
systemplots
burrowsin the
colony(SE)

Bestandsendring
fra foregående
år (%)
Population
changein
relationto
preceding
year(%)

1) Færreprøvefeltenn i 1980-85- Fewersamplingareasthan in 1980-85.
2) Taksertav andrepersonerenn i tidligereår - Othercountersthan in previousyears.

3.3 Næringsstudier

Det er på sin plasså påpeke at bare et nokså beskjedentantall av
silen ble artsbestemt. Bestemmelseneble basert på opptelling av
ryggfinnstråler som hver havsil har 55-63 av (Pethon 1985), og
metoden er derfor svært tidkrevende. Når det var innslag av sil i
dietten ble slike artsbestemmelserlikevel foretatt regelmessigfor
tilfeldig utvalgte fisk. Ikke i ett eneste tilfelle ble det påvist andre
arter enn havsil. I denne rapporten har vi derfor valgt å bruke
artsnavnet havsil for all sil påvist i lundenes diett på Røst.
Samtidig som feilkilden må vurderes som helt ubetydelig, er dette fordelaktig siden det lettere skiller sil fra sild i teksten.

3.3.1 Ungenes diett
Det var omfattende variasjon i næringstilbudet for lundeungene,
både fra år til år og innen hver sesong (figur 3-4, tabell 7).
I analyseneer hver femdagersperiodegitt lik vekt, uansett hvor
mange næringsprøver som ble innsamlet. I relasjon til vekt var
sild det viktigste byttedyret i 7 av 15 år og når alle år ble vurdert
under ett. Vektandelen av sild i ungenes diett i de 7 sesongene
etter den viktige rekrutteringen til gytestammen av sild i 1988
var gjennomsnittlig 55 % og signifikant større enn den tilsvarende andelen på 25 % i de 8 tidligere studieåreneda stammen var
betydelig lavere (Mann-Whitney Z = 1.97, p < 0.05). Betydningen av sei som byttedyr ble tilsvarenderedusert i samme periode fra 43 % i 1979-86 til 7 % i 1988-94 (Z = 2.90, p = 0.004).
Denne forskjellen var like klar når alle torskefisker ble behandlet
under ett (reduksjon fra 58 % til 21 %, Z = 2.66, p = 0.008). Det
var ingen tilsvarende endring i innslaget av havsil i dietten
(Z = 0.70, p = 0.486). Sild, havsil og torskefisk utgjorde hele
95.5 % av ungenes diett, og av de øvrige byttedyr var det bare
tangbrosme som i noe år utgjorde mer enn 10 % av totalen (i
1988 og 1990).

Registrering av nebbporsjonenes sammensetning ved observasjon kan være en god kontroll på om innsamlingenav næringsprøver gir et representativt utvalg byttedyr. Særlig viktig er dette
i perioder hvor bare få porsjoner innsamles, men metoden gir
best resultater når dietten hovedsakelig utgjøres av få arter og
relativt store fisk. Det var ikke mulig å foreta en absolutt sammenligning av de parallelle registreringene i 1990 og 1994
(tabell 8, figur 3) siden observasjonsdataenebare gir mål for
frekvens av porsjonstyper, men det var ingen påfallende awik
mellom resultatene av de to metodene når byttedyrenes individuelle størrelsetas i betraktning. Observasjoneneviste imidlertid
at torskefisk utgjorde en vesentlig andel av dietten også i tiden
14

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.

78

79

212

317

Juni

Juli

August

Juni

47

155 189

162

Juli

110

6

5

12

August

Figur 3
Lundeungenesdiett på Hernyken fordelt på femdagersperiodergjennom hekkesesongene1986 og 1988-94, angitt som prosent av
ferskvekt.Samlet vekt (g) av byttedyr undersøkti hver periode er angitt over søylene. Tilsvarenderesultater for perioden 1979-85 er
publisert av Anker-Nilssen(1987). - Diet of Puffin chicks at Hernyken in five-dayperiods during the breeding seasonsof 1986 and
1988-94. The total weight (g) of prey examinedin eachperiod is indicatedabove the bars. Similarresults for 1979-85 were published
by Anker-Nilssen(1987).
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Figur 4
Lundeungenesdiettpå Hernyken i perioden 1979-94, angitt som prosent av ferskvekt. Verdieneer beregnet ved å betrakte de ulike femdagersperiodenesom likeverdige (I1.figur 3 og tabell 7). - Diet of Puffin chicks at Hernyken in 1979-94. The results were calculated by
giving equal weight to the different five-dayperiods (cf. Figure3 and Table 7).

Tabell 7. Lundeungenesdiett på Hernyken i sesongene 1979-94 angitt som prosent av ferskvekt. Talleneer basert på totaler for
femdagersperiodersom ble betraktet som likeverdige i analysen (If. figur 3). Ingen prøver ble innsamlet i 1987. - The diet of Puffin
chicks at Hernyken during the 1979-94 seasonspresented as percentagesof fresh weight. The numbers are based on totals for fiveday periods which were given equal weight in the analysis(cf. Figure 3). No samples were collected in 1987.
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dyr. I hvilken grad størrelsenpå byttedyret bestemteporsjonenes
størrelsefremgår tydelig ved å betrakte de porsjonenesom kun
bestod av sild (figur 6). Porsjonsvektene
økte jevnt med økende
sildelengde,og det var ingen klar tendens til at økningen flatet
ut mot noen øvre grense når størrelsenpå silden nærmet seg
den vanlige maksimumsstørrelsen
på 7-8 cm. En porsjon med
særskiltstore (trolig 1-gruppe)sild passetpent i forlengelsenav
kurven og antyder at lundene ikke har større problemer med å
frakte porsjoner på 30-40 g. Dette rimer bra med forholdene i
1983-sesongenda gjennomsnittlig porsjonsvekt på det beste
faktisk var oppe i 26 g og den størsteporsjonenble målt til hele
46.3 g (Anker-Nilssen1987). Det var derimot en eksponensiell
økning i antall individerpr porsjonnår porsjonsvektenavtok med
avtagendesildestørrelse.Det størsteantall byttedyr funnet i en
og samme nebbfull er 61 (Anker-Nilssen1987), og kurven i
figur 6 antyder at dette er nær en asymptotisk nedre grense
som markerer at sild mindre enn ca 30 mm ikke er egnet som
næring for reirunger av lunde. Siden den minste silden i næringsprøvenebare var 21 mm lang og veide 0.01 g (i 1993), er
den mest sannsynligeårsakentil en nedre grensenær 30 mm at
lunden ikke klarer å frakte med seg flere byttedyr av den størrelsen på en gang.

Tabell 8. Fordelingi prosent av ulike nebbporsjons-kvaliteter

hos lunde på Hernyken vurdert ved observasjonav innkommende lunder. Porsjonerangitt som ubestemt omfattet bare
porsjoner sett like godt som de oppført i andre
kategorier. Femdagersperiode 37 = 30.6-4.7, 38 = 5-9.7,
osv. - Percentage-wisedistribution of different qualities of
food loads for Puffinsat Hernykenasjudged by observation.
All loads classedas unidentified were seen equally well .as
those'assignedto other groups. Five-dayperiod 37 = 30.64.7, 38 = 5-9.7, etc.
Kategori
Category

Femdagersperiode
- Five-day
period
1990
1994
10-14.7 30.7-3.8 14-18.8 30.620-24.7 4-8.8 19-23.8 4.7

Kunsild
Onlyherring
Troligsild
Probably
herring
Kunhavsil
Onlysandeel
Sildog havsil
Herringandsandeel
Kuntorskefisk
Onlygadoids
Tilsynelatende
torskefisk
Apparentlygadoids
Sildog torskefisk
Herringandgadoids
Torskefisk
og smått
Gadoidsandsmallfish
Glasslarver
avfisk
Transparent
fishlarvae
Kuntangbrosme
Onlyrockling
Lange,relativtstorefisk
Long,relatively
largefish
Korte,relativtsmåfisk
Short,relatively
smallfish
Annet- Other
Ubestemt
- Unidentified
Antallporsjoner
Numberof loads

83

84

87 27

0 13

—

1

—

6

0

0

0

20

6

0

0

7

8

0000

Som ventet var det meget god korrelasjon mellom lengde og
vekt for de viktigste artene byttedyr (tabeH 10). Artsspesifikke
regresjonsligningerfor disseforholdene er beregnetfor bedre å
kunne utnytte materialetfra år på 1980-tallet,da periodevisbare
en av de to variableneble målt for hvert byttedyrindivid.Ved beregning av regresjonsligningenefor sild ble fiskelengden logtransformert to ganger fordi bruk av ligningene ellers ville ha
medført en svak underestimeringav vekt eller overestimeringav
lengde for fisk i det sentrale størrelsesintervallet(40-70 mm,
0.2-1.1 g) og omvendt for de aller største(> 90 mm) og minste
fiskene (< 35 mm). En mulig årsaktil dette kan være at små sild
tørker mye raskere(pga. større overflate i forhold til vekt) enn
størresild. Likeveler det riktig å benytte de regresjonsligningene
som representererde beste modellenefor datasettet, siden det
er det nærmesteen kommer den type fisk ungene blir tilbudt og
som er analysertmht. næringskvalitet.For de andre artene viste
de lineærelog/log-modellenegodt samsvarmed plott av de reelle gjennomsnittsverdier(-± 1 SD)for hver gruppe i hele intervallet. Litt laverer-verdiervar nok her mest et utslag aV mindre utvalg.
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Siden lundene på Røst i hovedsakforsyner ungene med svært
unge stadier av fisk, økte som regel størrelsenav ulike byttedyr i
ungenesdiett jevnt utover i sesongen.Det var også betydelige
størrelsesforskjellerfra år til år for de fleste byttedyrartene
(tabell 11). Slike forhold var bl.a. svært tydelige hos sild, hvor
mer eller mindre glassklarepostlarver (fisk mindre enn 45-50
mm) dominerte i enkelte dårlige år, mens så små sild knapt ble
påvist i de aller beste årene(figur 7). Resultateneble benyttet til
å beregne gjennomsnittslengdepr 1. juli hvert år som en indeks
for sildensstørrelseskondisjon.
Verdieneble estimertved hjelp av
lineære regresjonsanalyser
basert på gjennomsnittsverdienefor
hver femdagersperiodei det enkelte år. Denne indeksen samsvartegodt med Havforskningsinstituttetsmengdeindeksfor de
samme årsklassenemålt i Barentshavetet par måneder senere
(Spearmanr5= 0.813, n = 12, p = 0.001, figur 8).

14-23.8.90.Sidende fleste ungeneda haddeforlatt kolonienvar
matingsaktiviteten meget lav og svært få porsjoner ble inn
samlet.Mye tyder likevelpå at tangbrosme,muligensogsåandre
svært små fisk, var betydelige byttedyr i denne perioden
(tabell 8).
Nebbporsjonenevarierte kraftig i størrelsegjennom hver sesong
både mht. vekt og antall fisk, men var gjennomgåendetyngst i
sesongenemed vellykket hekking (figur 5). Det var også tydelig
at tunge porsjonervar forbundet med relativt store og få bytte17
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Figur 5
Gjennomsnittlig
1 SE) porsjonsvekt (g) og antall byttedyr i nebbporsjoner fra lunde på Hernyken fordelt
på femdagersperiodergjennom hekkesesongene 1986 og 1988-94.
Tilsvarende resultater for perioden
1979-85 er publisert av AnkerNilssen (1987). Antall porsjoner er
angitt i tabell 9. - Mean (-±1 SE)load
weight (g) and number of prey in
food loads from Puffins at Hernyken
during the breeding seasonsof 1986
and 1988-94. Similar results for
1979-85 were published by AnkerNilssen (1987). Sample sizes are given in Table9.
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figur 7) og antall komplette nebbporsjoner (n) undersøkt i 1986-94
Tabell 9. Antall 0-gruppe (0-gr) sild fra lunde målt i 1980-94
(0-gr) herring from Puffins measuredin 1980-94 (cf. Figure 7)
0-group
of
Numbers
femdagersperioder.
ulike
på
fordelt
5)
(jf. figur
and complete food loads (n) examinedin different five-day periods in 1986-94 (cf. Figure 5).
Periode
Period
5-9.6
10-14.6
15-19.6
20-24.6
25-29.6
30.6-4.7
5-9.7
10-14.7
15-19.7
20-24.7
25-29.7
30.7-3.8
4-8.8
9-13.8
14-18.8
19-23.8

1980
0-gr

1982
0-gr

1983
0-gr

1984
0-gr

1985
0-gr

1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1986
0-gr (n) 0-gr (n) 0-gr (n) 0-gr (n) 0-gr (n) 0-gr (n) 0-gr (n) 0-gr (n)

15
19
10
8
31
7
24
19
75
36

1
26
35
38

73
Sumsild
Sumherring

278
36

244

341

92
160

82
66
30
1

74
97
206
149
105
113
74
65
52
15

562

950

20
111

13 (4)
(1)
40(13)
111 (12)
36(10)
87(13)
68 (7)
41(18)
19 (8)
31(11)
(1)
13

433

50 (29
9 (1)
28 (5),
184(16)
250(25)
168(22)
193(15)
54 (6)
(1)

936

156 (10)
244 (22)
348 (31)
68 (7)
210 (15)
113 (10)
125 (21)
100 (13)
21(16)
1(15)
(1)

1386

206(12)
131(10)
132 (9)
248(19)
307(31)
414(36)
8900)
349 (27)
111(15)
11107)
93(20)

2191

130(23)
84(28)
87(29)
64(36)
140(25)
151(21)
96(28)
116(20)
47 (9)
(1)

915

35 (8)
245(24)
335(36)
166(23)
478(29)
178(12)
138(11)
25006)
41 (5)
(1)

1866

22 (2)
72 (2)
113 (20)
145 (14)
310 (26)
250 (13)
27 (2)
24 (2)

963

Tabell 10. Forholdet mellom vekt (VV) og lengde (L) for de vanligste arter ferske, hele byttedyr i nebbporsjoner fra lunde på
Hernyken i 1988-94, uttrykt ved lineære regresjonsligninger for log-transformerte verdier av gjennomsnittsvekt (g) og lengde (mm) i
alle lengdegrupper målt. - Therelationshipsbetween weight (W) and length (L) for the most frequent speciesof fresh, whole prey in
food loads from Puffins at Hernyken in 1988-94, expressedby linear regressionequations based on log-transformed values of the
mean weight (g) and length (mm) in all length groups examined.
Art
Species
Sild- Herring
Havsil- Sandeel
Sei- Saithe
Hyse- Haddock
Hvitting - Whiting
Torsk- Cod
Tangbrosme- Rockling
Makrell- Mackerel
Uer - Redfish

Ant. fisk
No. of fish

Ant. L-grupper
No. of L groups

Vekt somfunksjonav lengde
Weight asa function of length

5059
1379
284
107
66
42
443
86
36

84
89
71
62
40
27
27
27
12

Log W = 15.246.Log (LogL)- 3.840
Log W = 3.314.Log L - 6.224
Log W = 3.216. LogL - 5.566
Log W = 3.122. LogL - 5.354
Log W = 3.021. LogL - 5.187
Log W = 3.117. LogL - 5.428
Log W = 2.781. LogL - 4.862
Log W = 2.794. LogL - 4.946
Log W = 2.804. LogL - 4.824

Lengdesomfunksjonav vekt
Lengthasa function of weight
Log (LogL)= 0.065 Log W + 0.252
LogL = 0.301 Log W + 1.878
LogL = 0.309-Log W + 1.732
LogL = 0.318.Log W + 1.717
LogL = 0.328 Log W + 1.720
LogL = 0.318. Log W + 1.741
LogL = 0.357 Log W + 1.747
LogL = 0.351.Log W + 1.766
LogL = 0.344 Log W + 1.706
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r2
r2
0.998
0.997
0.993
0.993
0.990
0.992
0.992
0.981
0.963

nina fagrapport 015

Tabell 11. Lengde(mm) av ferske,hele fisk av de vanligstearter i nebbporsjonerfra lunde på Hernykeni 1988-94. Verdienei parentes er vektedegjennomsnitt der de enkelte femdagersperiodeneble betraktet som likeverdige figur 3). - Length (mm) of fresh,
whole fish of the most frequent speciesin food loads from Puffins at Hernykenin 1988-94. Valuesgiven in bracketsare weighted
meanscalculatedby giving the different five-dayperiods equal weight (cf. Figure3).

31.5

10.6

20.6

30.6

10.7

20.7

30.7

9.8

19.8

Dato - Date
Figur 7
Lengde(mm) av 0-gruppesild i nebbporsjonerfra lunde på Hernykeni 1980-94,plottet som gjennomsnitt (± 1 SE)i ulike femdagersperioder. Utvalgsverdierer angitt i tabell 9. - Length(mm) of 0-group herring in food loadsfrom Puffinsat Hernykenin 1980-94,plotted as
means(-±1 SE)for different five-dayperiods.Samplesizesare given in Table9.
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3.3.2 Næringskvalitet
60

•91

E

g .E50

•90

3
"a
C

•89

11193

•83

•88
85 •

40

(1)

Det var betydeligeforskjelleri kvaliteten på de byttedyr lundene
bragte til ungene (tabell 12, figur 9). Forskjelleneskyldtesprimært ulikt fettinnhold i byttedyr av ulik art og størrelse,mens
det var mindre variasjoni proteinverdi. Energiverdienfor sild lå
langt under den for havsil, og selv torskefisk kunne måle seg
med det mesteav den sildenlundenevalgte. Bådefor sild, havsil
og sei var det en signifikantøkning i energiinnhold med økende
fiskelengde.Økningen pr lengdeenhetvar størst for sild, og det
kan ikke utelukkesat 1-gruppesild (sild i sitt andre kalenderår),
som er et viktig fødeemnefor sjøfugl i Barentshavet,kan ha nesten like god energikvalitetsom sil.

•92

C

•84
•94

w
*C

82

30

80

20
0

2.0
1.5
1.0
0.5
Barentshavet
0-gruppesildmengdeindeks
0-groupherringabundanceindexBarentsSea

Figur 8
Gjennomsnittliglengde (mm) av 0-gruppe sild i nebbporsjoner
fra lunde på Hernyken 1.juli for 12 ulike år i perioden 1980-94,
i relasjontil Havforskningsinstituttetsmengdeindeksfor de samme årsklassenemålt i Barentshavet8-10 uker måneder senere
(Toresen1985, Anon. 1996). Lengdeverdieneble beregnet ved
vektet, lineær regresjonpå data gruppert i femdagers-perioder
figur 7). - Mean length (mm) of 0-group herring in food
loads from Puffinsat Hernykenon 1July for 12 different yearsin
1980-94, in relation to abundance indices obtained by the
Institute of Marine Researchfor the same year-classesin the
BarentsSea8-10 weekslater (Toresen1985,Anon. 1996). The
length valueswere estimatedby weighted linearregressionson
data grouped in five-dayperiods (cf. Figur7).

I forhold til størrelsenvar tangbrosmeyngelenav overraskende
god kvalitet (høyt fettinnhold), mensmakrellyngelså ut til å være
et vesentlig magrere bytte. Det var ikke tilstrekkelig materialetil
å analysereflere prøver av disse artene, så forskjellen kan ikke
testes. Det er likevel rimelig å regne den som reell, siden analysen omfattet såvidt mange individer av hver art og forskjellen i
tallverdivar så stor.

3.3.3 Stimende 0-gruppe sild
Det var signifikantforskjell i størrelsepå frittsvømmendesild innfanget vha ulike fangstmetoder i juli 1989 (F2 sos = 28.81,
p < 0.001, tabell 13). Det var ingen betydelig lengdeforskjellpå
sild fanget ved aktiv fangst med bøtte eller hov ned i stimene
(t = 1.65, df = 340.9, p = 0.1), men yngelen som ble fanget på
passivmåte (tråling) var betydelig kortere (t = 7.37, df = 506,
p < 0.001). Dette resultateter forventet som en kombinasjonav
at de minste ynglene ikke stimer samt at større yngel ha'rbedre
mobilitet og lettere kan unngå en trålpose.Ved aktiv fangst ned
i de tette stimene var reaksjonsmulighetenevesentlig redusert
og det var neppe betydeligeforskjeller i fangbarhet for yngel av
ulik størrelse.Det er derfor rimelig å anta at vi fikk et representativt utvalg av yngel fra disse stimene. Det var imidlertid signifikante forskjeller i yngelvekt mellom alle tre fangster
(F2505 = 25.09, p < 0.001), selvom forskjellenvar minst mellom
de'to aktive fangstene(t = 3.32, df = 442, p = 0.001).

8

Figur 9
Gjennomsnittlig energiinnhold
ferskvekt) i forhold til lengde (mm)
for 8 ulike arter fisk i nebbporsjoner
fra lunde på Hernyken i 1990-93.
tabell
Variasjonsbreddeer angitt
12). - Mean energy content (klig
fresh weight) in relation to length
(mm) of 8 different fish species in
food loads from Puffins at Hernyken
in 1990-93. Rangesof valuesare indicated (cf. Table 12).

6

4

—9— Havsil- Sandeel
—ffi—Sild- Herring
D Tangbrosme- Rockling
O Makrell - Mackerel
—D —Sei - Saithe
Hyse- Haddock
—o—Hvitting - Whiting
v Torsk- Cod

o

2
40

20

60

80

100

120

(mm)- Fishlength(mm)
Fiskelengde
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Tabell 12. Fettinnhold, proteininnhold og energiverdi for utvalg av lundenes byttedyr på Røst i 1990-93. Fisk i lengdegruppe 4 er
41-50 mm, gruppe 5 er 51-60 mm osv., n er antall prøver analysert.Analysematerialetvar enten varmtørket (1), frysetørket (2) eller
ferskt (3). Resultaterav enveis variansanalyserer angitt. - Fat content, protein content and energy value of prey samples offered to
Puffin chicksat Røstin 1990-93.Fishin Iength group 4 are 41-50 mm, group 5 are 51-60 mm, etc.; n indicatesthe number of samples
analysed.Theanalysedmaterial was either warm-dried (1), freeze-dried(2) or fresh (3). Resultsof one-way ANOVA testsare given.

Art
Species

Lengde År
gruppe Years
Length
group

Antall
prøver
No.of
samples

Antall
fisk
No.of
fish

Type
materiale
Typeof
material

Fett(%)
Fat(%)
n Snitt SE
n Mean SE

Protein(%)
Protein(%)
n Snitt SE
n Mean SE

7 1.6 0.0
16 1.6 0.1
28 2.0 0.1
13 2.9 0.2
10 3.8 0.4
6 4.0 0.4
F= 26.46,p < 0.001
5 6.8 0.8
5 7.0 0.6
2 8.1 1.3
8 9.5 0.3
1 8.4
F= 4.25,p= 0.016

Energi(kl/g ferskvekt
Energy(kJ/gfreshwt.)
n Snitt SE
n Mean SE

Sild
Herring

4
5
6
7
8
9

1990-93
1990-93
1990-93
1990-92
1990-91
1991

8
17
30
13
11
5

329
398
508
183
50
16

1, 2, 3
1, 2, 3
1, 2, 3
1, 2, 3
1,2
2, 3

Havsil
Sandeel

8
9
10
11
12

1991-93
1992(90)
1990+92
1991-92
1992

5
5
2
8
1

64
86
49
127
6

2, 3
3(1)
1,3
1, 2, 3
3

Sei
Saithe

6
7
8
9
11

1992-93
1992-93
1990+93
1993
1992

2
2
3
3
2

18
14
10
10
8

3
3
2, 3
3
3

Hyse
Haddock

5
11

1991
1990-92

1
3

2
11

2
1, 2, 3

Hvitting
Whiting

9
11

1990
1990/92

1
2

3
11

1
1,3

1
2

2.9
3.1 0.4

1
2

15.6 16.0 0.3

1
2

3.9
4.1

2 2.0 0.0
2 2.0 0.1
3 2.3 0.1
3 2.5 0.1
2 2.5 0.3
F = 3.07,p = 0.093
1 2.6
3 3.3 0.4

7 16.0 0.5
6 3.5 0.1
16 17.0 0.4
15 3.6 0.1
29 16.9 0.3
28 3.8 0.1
12 18.0 0.4
12 4.4 0.1
10 18.7 0.4
9 4.8 0.2
5 19.0 0.5
5 4.9 0.2
F= 6.12,p < 0.001 F= 21.72,p < 0.001
5 6.1 0.4
5 19.3 0.8
5 18.0 0.2
5 6.0 0.2
2 18.0 0.1
2 6.4 0.5
8 19.8 0.6
8 7.1 0.2
1 6.6
1 18.5 F= 0.59,p = 0.674 F= 2.96,p = 0.053
2 15.2 0.5
2 15.4 0.6
2 16.8 1.0
3 16.1 0.1
2 15.5 0.0
F= 1.74,p = 0.260
0
3 16.0 0.9

2 3.5 0.1
2 3.5 0.1
2 3.9 0.1
3 3.9 0.1
2 3.8 0.1
F = 4.94,p = 0.042
0
3 4.2 0.2
0.1

Torsk
Cod

7

1990

1

11

2

1

2.1

1

18.1 -

1

4.1

Makrell
Mackerel

1

1990

1

35

2

1

1.4 -

1

18.6 -

1

3.9

-

Tangbrosme
Rockling

3

1990

1

198

1

1

5.1 -

1

18.9 ---

1

5.4

-

Tabell 13. Lengde (mm) og vekt (g) av stimende 0-gruppe sild og 0-gruppe sild tatt av større fisk (25-40 cm lange sei og sild), rødnebbterner og lunder ved Hernykeni juli 1989. - Length (mm) and weight (g) of schooling 0-group herring and 0-group herring preyed on by larger fish (25-40 cm long Saithe and Herring),Arctic terns and Puffins close to Hernykenin July 1989.

Kategori
Category

Innsamlingsmetode
Samplingmethod

Dato
Date

Stimerm.m. - Schoolsetc.
Kunstimer- Onlyschools
Kunstimer- Onlyschools
Kunstimer- Onlyschools
Rovfisk- Predatoryfish
Rødnebbterne
- Arctictern
Lunde- Puffin

10.7
Håvtrål- Bagnet trawl
14.7
Bøtte- Bucket
19.7
Håv- Bagnet
14+19.7
Sum- Sum
Oppgulpet- Regurgitated
13.7
Funneti koloni- Foundin colony 19.7
10-14.7
Nebbporsjoner
- Foodloads
15-19.7

64
194
250
444
65
20
112
228

Lengde- Length
Snitt SE Var.bredde
Mean SE Range

Vekt- Weight
Snitt SE Var.bredde
Mean SE Range

49.3
55.1
54.2
54.7
53.7
53.5
56.7
58.9

0.53
0.71
0.80
0.75
0.75
0.73
0.83
0.95

0.58
0.30
0.47
0.27
0.76
1.53
0.68
0.41

37-59
43-69
41-70
41-70
41-65
42-66
42-70
43-75
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0.022
0.014
0.023
0.013
0.037
0.072
0.037
0.023

0.20-1.00
0.25-1.50
0.25-1.75
0.25-1.75
0.20-1.40
0.30-1.30
0.15-1.70
0.30-2.15
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(median 5, maksimum86 fugler, n = 1798 grupper eller enkeltindivider).Ved gode observasjonsforholdkunne de oppdagespå
minst 4-5 km's avstand.

Alle disseresultatenevil værepåvirketav variasjonsom bl.a. kan
skyldesyngelveksti dagenemellomfangstene,ulik grupperingav
individeneinnenfor stimene(f.eks.i forhold til vektkondisjon),og
forskjeller i størrelseog vektkondisjonfor yngel fra stim til stim.
Sidenbåde størrefisk og fugl (i alle fall de vi samletbyttedyrfra)
tilsynelatendefokuserer sin predasjon til de tette sildestimene
nær overflaten,ble trålfangstenutelatt i den videreanalysen.

Dersomen antar at innkomstretningentil lunder med fisk gjenspeilerden reelle retningentil beiteområdene,var det i flere sesongeren klar tendenstil at beiteområdenegradvisforskjøvseg
nordoveri løpet av ungeperioden.For hele materialetvurdert under ett (uten vekting) var denne tendensen klart signifikant
(Pearsonr2 = 0.339, n = 135, p < 0.001).I periodermed iøynefalvar innkomstretningengjernemindre
lendedårlig matingsfrekvens
systematiskog lundenereturnertefra en brederesektor. Dettevar
ofte tydelig i tiden like før de fleste voksnelundeneavsluttethekkingenog forlot kolonien(jf. kapittel 3.6 og tabell 20).

Det var ingen betydelig størrelsesforskjellpå yngel i stimene og
yngel som ble gulpet opp av større fisk (lengde: t = 1.38,
df = 507, p = 0.169, vekt: t = 0.12, df = 507, p = 0.907) eller de
som på sammetid ble funnet i en koloni av rødnebbterneSterna
1.00,
paradisia ved Trenyken, 1 km lenger nord (lengde: t
df = 462, p = 0.317, vekt: t = 0.24, df = 462, p = 0.807,
tabell 13). Lundenebragte imidlertid med seg sild som var signifikant større allerede 10-14.7 (lengde: t = 2.70, df = 146.4,
p = 0.008, vekt: t = 219, df = 140.5, p = 0.03, Levene'stest for
lik varians: F = 17.86, p < 0.001), og silden i lundeporsjonene
økte ytterligere i neste femdagersperiode 15-19.7 (lengde:
t = 2.83, df = 338, p = 0.005, vekt: t = 2.70, df = 338,
p = 0.007).

Ved noen få anledningerble viktige beiteområderfor lunde kartfestet fra skip i åpent hav. Pået regulert havforskningstokti dagene 16-20.juli 1988 ble det registrertbåde aktivt beitendefugler på sjøen og fugler som fløy mot Røst med matporsjoner i
nebbet i en avstand på opptil 137 km nordvest for koloniene
(Anker-Nilssen& Lorentsen1990). Dette toktet fulgte imidlertid
en fast transektrute, og det er derfor vanskeligå vurdere betydningen av dette ekstreme beiteområdet. I dagene 3-4. august
1988 ble det påvist betydeligekonsentrasjonerav beitendefugler i to områder, henholdsvisomkring 20 km vestfor Røstog 85105 km nordvest for koloniene (Anker-Nilssen& Lorentsen
1990). Dette toktet var styrt etter innkomstretningentil lundene
og avdekket trolig de viktigste beiteområdenepå det tidspunktet. Tilsvarendekartleggingsmetodeble benyttet 14. juli 1992 da
det som trolig var hovedområdetfor lundene ble funnet omlag
40-50 km sør for Røst.Ved begge disse anledningenevar det
godt samsvarmellom retning mot fugler på vei inn til kolonien
og kursenmot de påvistebeiteområdene.

3.3.4 Beiteområder

som ble foretatt fra toppen av HernykenindikerObservasjonene
te at de viktigste beiteområdenetil lundene lå sørvestfor koloniene (figur 10). Avstandentil områdenevar som regel betydelig.
Bareunntaksvisble beitendelunder påvist innenfor synsviddefra
kolonien. Fuglermed fisk returnerte oftest i små grupper i relativt stor høyde (anslagsvis50-200 m). Bare 2 % av individene
(266 av 13175 fugler) fløy alene,men en vesentligandel av disse
kan ha brutt ut av flokker før de ble observert.I en avstandav 2
km eller mer talte 75 % av flokkene mindre enn 10 individer

Figur 10
Median retning (kompasskurs,skala
0-400°), hvorfra grupper av voksne
lunder med matporsjoner returnerte
til Hernykeni 1988-94.Hvertplot representereren taksering,mensn-verdier angir det totale antall grupper
målt i det enkelte år. - Median direction (compass direction, scale 0400°) from which groups of adult
Puffins returned with food loads to
Hernyken in 1988-94. Eachplot representsone count, and n valuesindicate the total number of groupsassessedin eachyear.

25.6

10.6

10.7
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Registreringenei åpent hav i 1994 avdekket spesielt mange lunder på sjøen den 27. juni ved posisjon66°56'N 11°42'E, dvs. 56
km nesten rett sør (187°) for Hernyken,og noen færre lunder på
sjøen i posisjon 67°09'N 12°26'E, dvs, i en avstand av 40 km
sørøst(142°) for Hernyken. Mellom disseområdene var det stor
trafikk av flygende lunder, men få eller ingen fugler på sjøen.
Den 7. juli samme år lå beiteområdene sør for Røst. Det var da
en del lunder på sjøen i posisjon 66°56'N 11°41'E, dvs, ganske
nøyaktig samme sted hvor det ble registrert store antall 10 dager tidligere, og i kurs videre mot nordøst ble det funnet spesielt
mange lunder beitende i posisjon 66°57'N 11°47'E (54 km,
184° fra Hernyken).Førstved posisjon 67°02'N 11°56'E (45 km,
176°), 16 km nordøst for første registrering, var det ikke lenger
lunder å se, hverken på sjøen eller i luften.
Våre registreringerav innkomstretning i 1994 samsvarerbra med
observasjonenei åpent hav. Ved taksering 27. juni kom mer enn
halvpartenav fuglene inn fra rett sør (180°), mens de fleste andre
kom fra de to nærmestesektorenemot sør-sørøst.Det var ingen
taksering 7. juli, men ved takseringendagen etter kom alle fugler
inn mellom sørøst og sørvest med median innkomst fra sør
(grupper 180°, individer 191°). Ved en taksering 6. juli var innkomstretningen nær sørvestlig(median grupper 214°).

kolonien og beiteområdet er stor, slik den nesten alltid er på
Røst,vil små sild ikke være et egnet bytte for effektiv foring av
ungene, siden lundene ikke vil kunne bære dem med seg i tilstrekkelig store porsjoner (jf. figur 6). Dersom små sild er mye
lettere å fange kan det imidlertid godt tenkes at hekkefuglene
selv konsumerersild av noe mindre i størrelseenn de ungene får,
siden 4-5 cm lange gjennomsiktige postlarver ikke har noen vesentlig dårligere kvalitet enn den 6-7 cm lange sildeyngelenlundene bringer med seg når ungeveksten er akseptabel. Et samlet
uttak i størrelsesorden100 milliarder 0-gruppe sild er derfor ikke
urealistiskfor hekkebestandenpå Røsti enkelte år. Den samlede
bestanden i andre kolonier i Nordland og Troms vil også ha potensiale til å forestå et lignende konsum. Disseforhold er diskutert videre i kapittel 4.2.

3.4 Reproduksjon
3.4.1 Eggstørrelse
Det er vist at uerfarne, unge fugler legger mindre egg enn voksne, erfarne hekkefugler (f.eks. Sæther 1990). Variasjoneri eggstørrelseinnen populasjonenkan derfor være en god kontroll på
om bestandsendringeneskyldesvariasjoner i rekruttering av nye
hekkefugler eller er et resultat av at en varierende andel av de
etablerte hekkefuglenegår til hekking hvert år. 11983 og i perioden 1990-94 ble en stor andel av eggene i studiereirenemålt og
deresvolum V beregnet som angitt av Hoyt (1979) etter formelen

Beiteområdetsom ble funnet 7.7.94 er det samme som lundene
benyttet 14.7.92. Desto mer interessant er dette når fuglene
ved begge anledninger beitet nesten utelukkende havsil.
Eksempelvis var samtlige 12 næringsprøver innsamlet på
Hernyken 7.7.94 rene havsil-porsjoner.

V = Kv.L.B2
3.3.5 Konsumberegning

der L er egglengde, B er eggbredde og konstanten Kv = 0.507.
Noen få egg ble målt i 1982 og 1989. Det var en signifikant variasjon i eggvolum mellom år (tabell 14, ANOVA, F = 2.52, df = 7,
860, p = 0.014). Variasjonenvar i første rekke et utslag av variasjon i eggbredde (F = 3.00, p = 0.007), siden det ikke var noen
signifikant variasjon i egglengde (F = 1.54, p = 0.163). I de un-

Kombinert med kunnskap om energiforbruk hos frittlevende
lunder:på Hornøy i Øst-Finnmarkmålt vha. dobbeltmerket vannmetoden (G.W. Gabrielsen,upubl.), kan resultater fra prosjektet
brukes til å stipulere lundebestandenstotale konsum gjennom
en hekkesesong.De foreliggende data viser at lundene på Røst
er i stand til å konsumere omkring 20 milliarder 0-gruppe sild
bare i løpet av ungeperioden (figur 11). Det er en rekke kilder til
variasjon i slike beregninger. Estimatet er basert på en god sesong hvor 75 % av dietten er sild, og forutsetter at de voksne
fuglenes diett har en sammensetningsom ikke awiker fra den
de tilbyr ungene. Selvom dette er en rimelig antagelse,er det et
svært viktig poeng, siden ungene bare konsumerer 10 % av den
energien lundene henter ut av systemeti ungeperioden. I denne
beregningen er det lagt inn et forholdsvis konservativt antall
ungfugler. Dette er både av hensyn til at de yngste årsklassene
ikke oppsøker koloniområdet i like stor grad som eldre fugler,
og fordi ungfuglene heller ikke ankommer like tidlig som de etablerte hekkefuglene (f.eks. Hudson 1985). Det kan imidlertid
godt hende at de yngre lundene forsyner seg av 0-gruppe sild
gjennom en like lang periode som hekkefuglene.

Tabell 14. Statistikk for eggstørrelse(i mm og cm3)hos lunde på Hernyken, Røst i 1982-94. - Parametersof egg size (in
mm and cm3) for Puffins at Hernyken, Røstin 1982-94.

Dersom lundene i stor grad også beiter sild i eggleggings- og
rugetiden (mai-juni) kan totalkonsumet målt i antall byttedyr
være mange ganger så stort. Før egglegging og mellom rugeskiftene er lundene borte fra kolonien i lengre perioder og har
trolig langt større aksjonsradius.Påforsommeren er dessutensilden mye mindre enn senere i sesongen.Når avstanden mellom
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Dagligenergibehovpr reirunge (jf. Øyan1993)
Dailyenergydemandper chick(cf. Øyan 1993)

Daglig energiforbrukpr voksen(Hornøy1992)
Dailyenergyexpenditureper adult (Hornøy1992)
848 kl

400 kJ

Antatt metabolskeffektivitet
Assumedmetabolicefficiency
70 %

Energiverdifor 0-gruppesild (60 mm)
Energyquality of 0-group herring (60 mm)
3.7 ki/g

Daglig mengdesild konsumertpr voksentindivid
Daily amount of herring consumedper adult

Dagligmengdesild konsumertpr reirunge
Dailyamount of herring consumedper chick

327 g

108 g

Antall hekkefugler
No. of breeders
1 200000

Antall reirunger
No.of chicks
500000

Antall ungfuglertilstede
No.of immaturespresent
300000

Daglig mengdesild konsumertav fullvokstefugler
Dailyamount of herring consumedby full-grown birds
490 tonn tonnes

Dagligmengdesild konsumertav reirunger
Dailyamount of herring consumedby chicks
54 tonn tonnes

April - Mai -Juni

Juli- August

April - May-June

July- August

Varighet av hekkesesong
før klekking
Duration of breedingprior to hatching
90 dager days
Daglig energibehovantatt redusertmed
Dailyenergydemandassumedreducedby
20 %

Varighetav ungeperiode
Durationof fledging period
45 dager days

Totalt konsumi silde-ekvivalenter
Total consumptionin herring equivalents
24 500 tonn tonnes

Totalt konsumi silde-ekvivalenter
Total consumptionin herring equivalents
35 000 tonn tonnes

Andel sild i dietten
Proportionof herring in diet
75 %
Individvektsild (60 mm)
Individualweight of herring (60 mm)
0.93g

Andel sild i dietten
Proportionof herring in diet

Antall sild konsumerti ungeperioden
No. of herring consumedin fledging period

Antall sild konsumertfør ungeperioden
No. of herring consumedpre-hatching

1011?

20 000 000 000

Figur 11

Antydningsvisberegning av Røst-lundenestotale konsum av 0-gruppe sild gjennom hekkesesongeni et rimelig godt produksjonsårfor
sild. Beregningenfor ungeperiodenforutsetter at de voksnespiser samme type byttedyr som de tilbyr sine unger. Hekkendefuglers
energiforbruk ble målt i ungeperiodenvha. dobbeltmerket vann (G. Gabrielsen,upubl.). - Tentativecalculation of the total amount of
0-group Herring consumedby RøstPuffins during one breeding seasonwhen herring production is reasonablygood. Theestimate for
the fledging period is made on the assumptionthat adults feed on the sametype of prey as they offer their chicks.Theenergyexpenditure of breeding birds was measuredin the chick-rearingperiod by using doubly-labelledwater (G. Gabrielsen,unpubl.).
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selige og mindre omfattende enn i år hvor vekstkurvenhadde en
tydelig knekk (1984 og 1993-94). Når en betrakter vektutviklingen
i forhold til dato (figur 12) trer omslagene i næringstilgangen
tydeligere frem og viser at i den siste perioden med gode år
(1989-92) var det likevel markerte omslag til dårlige forhold sent i
sesongen.Selvom unger i god kondisjon normalt har et vekttap
like før de forlater reiret, tilsier en stor spredningi ungenesalder til
enhver tid at overgangentil en generell reduksjonsfaseikke kan
forventes å inntreffe så plutselig.Veksten i årene etter 1985 viser
med all tydelighet hvordan næringstilgangentil ungene som regel
har sviktet fullstendig på et eller annet tidspunkt i ungeperioden
og ikke tatt seg opp igjen senerei sesongen.

dersøkte årene var både eggbredde og eggvolum størst i 1983
og minst i 1990.
Det var en sterk negativ korrelasjon mellom årlig bestandsutvikling (målt som prosentuell endring fra foregående år, tabell 6)
og både eggbredde og eggvolum (henholdsvisr2 = 0.608, n = 8,
p = 0.023 og r2 = 0.799, n = 8, p = 0.003), men ikke med egglengde (r2 = 0.025, n = 8, p = 0.707).

3.4.2 Hekketidspunkt
Lundeeggenesklekketidspunkt fra år til år varierte innenfor en
periode på nesten tre uker (tabell 15). Variasjoneni årene frem
til 1985 er beskrevetav Anker-Nilssen(1987). I senereår inntraff
tyngdepunktet av klekkingen som regel i siste uke av juni.

3.4.4 Hekkesuksess
Lundeneshekkesuksesshar variert sterkt fra år til år (tabell 16).
Hekkeresultatetble målt som utflygingssuksess,definert som andel klekte unger som forlot reiret. Det er normalt en vissdødelighet av unger i forbindelse med klekkingen. Sjekkingen av reir i
denne perioden gjøres så skånsomt som mulig (ungene tas ikke
ut dersom det er eller kan være voksenfugler tilstede), men det
kan likevel ikke utelukkes at enkelte nyklekte unger ble forlatt

Tabell 15. Statistikk for klekketidspunkt i studiereirene på
Røst i perioden 1978-94. Estimater for 1978-79 er basert på
data publisert av Tschanz(1979). - Parametersof the timing
of hatching in the nests studied at Røst in 1978-94.
Estimates for 1978-79 are based on data published by
Tschanz(1979).

Tabell 16. Beregnet utflygingssuksessfor lunde på Røst i
1978-93 og tilhørende datagrunnlag (reir forlatt som følge
av forstyrrelseikke er medregnet). Estimatenefor helt mislykkede år ble også bekreftet av en rekke andre observasjoner.
- Estimated fledging successof Puffin chicks at Røstin 197893 and the corresponding sample sizes (nests abandoned
due to disturbance are not included). The estimates for completely failed seasons were also confirmed by several other
observations.
Ant. studiereir Utflygings-Publisertav
Ar
by
Year m/kjentutfall suksess Published
No.of nests Fledging
studiedwith success
knownoutcome

3.4.3 Ungevekst
Lundeungenesvekst var meget variabelfra år til år og innen hver
sesong(figur 12-14).Det finnes ikke to år som kan karakteriseres
som like, men noen iøynefallendehovedtrekk illustreresgodt ved
ungenesvektutvikling. I de fleste årene hadde vektkurven (i forhold til alder) en normal sigmoid form (figur 13), til tross for at
vekstratenvar svært variabel mellom år. Den store spredningeni
hekketidspunktvil virke til å glatte ut kurvene, men de indikerer
likevelat endringene i næringstilgangeni slikeår var mindre plut-
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Figur 12

Gjennomsnittlig daglig vektendring (g ± 1 SE)for lundeungene
på Hernykeni 1988-94 i relasjon
til dato (overst) og dager etter
median klekkedato (nederst).Alle
plott er basert på minst 5 individuelle mål, og n-verdiene angir
maksimalt antall mål pr plott og
totalt antall mål for hvert år.
- Mean daily changein body mass
(g -± 1 SE) for Puffin chicks at
Hernyken in 1988-94 in relation
to real date (top) and days after
median hatching date (bottom).
All plots are based on at least 5
individual measuments,and the n
values indicate the maximum
number of measurementspr plot
and the total number of measurements for eachyear.
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Eksempelvisvar den tilsvarendeande!en 58 % (134 av 229) i
1993 og 64 % (148 av 233) i 1992, da klekkingen forløp normalt og frekvensog rutiner for reirsjekkvar av sammeomfang
som i 1994. Detteviserat nær halvparten(estimat44 %) av fuglene som normalt ville fullført rugingen, avbrøt hekkingen før
klekking i 1994. Det er rimelig å anta at frafallet var størst blant
de uerfarne hekkefuglene(som legger egg noe senereenn de
mer erfarne).Som relativt mål for hele populasjonenshekketidspunkt er derfor det beregnede klekketidspunktet i 1994
(tabell 15) trolig et for tidlig estimat.

som følge av vår virksomhet. Unger som omkom uten å øke i
vekt etter klekking er derfor utelatt fra analysen,såfremt de ikke
med sikkerhetvar aleneved våre reirbesøk.Sidennaturligeårsaker var vel så sannsynligefor disseungenesendelikt, var således
i enkelte år trolig litt dårligereenn
den virkelige hekkesuksessen
resultatenei tabellen tilsier. 11994 var det ekstravanskeligå vurdere slikt frafall fordi dødeligheten like etter klekking var langt
høyereenn normalt som følge av dårlig næringstilgang.Forde 7
årene med total ungedødelighet, var det reelle beregningsgrunnlaget minst en tierpotens størreenn det reirantalletsom er
angitt i tabellen.

Det var en signifikant tendens til at hekkingen startet tidligere
året etter en dårlig hekkesesongog senereåret etter en god sesong (figur 17, Spearmanrs = —0.615, n = 14, p = 0.019).
Endringav hekkestartkan ikke være uavhengigav utgangspunktet, siden sannsynlighetenfor utsatt hekking vil øke jo tidligere
forrige hekking var. Derfor ble endringen i klekketidspunktfra

I 1994 var unormalt mange av eggene i studiereirenekalde ved
var svært dårlig. Pågrunn av vår
første sjekk,og klekkesuksessen
aktivitet er det ikke mulig å estimereden naturlige klekkesuksessen, men det var langt under forventning at vi i løpet av sesongen påviste unge i bare 34 % av studiereirene (72 av 212).
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Figur 13
Lundeungenesvektutvikling (g ± 1 SE)på Hernyken i 1980-94 i relasjon til alder (dager). Tynnekurver markerer år hvor de fleste ungene
omkom i reiret. Det er ingen data for 1986-87 da ungene døde i løpet av sin første leveuke. Kurvene for 1980-85 er publisert av AnkerNilssen(1987) og inkluderer reir på naboøya Værholmen.Alle plott er basert på minst 5 individuelle mål, og n-verdieneangir maksimalt
antall mål pr plott og totalt antall mål for hvert år. - Developmentof body mass(g ± 1 SE)of Puffin chicksat Hernykenin 1980-94 in relation to their age (days).Thin curvesindicate years when the majority of chicks died as nestlings. Thereare no data from 1986-87, when
chicks died during their first week of life. The curves for 1980-85 have been published by Anker-Nilssen(1987) and include nests on the
neighbouring islet of Værholmen.All plots are based on at least 5 individual measurements,and the n valuesindicate the maximum number of measurementsper plot and the total number of measurementsfor eachyear.

foregåendeår vektet i analysenved å multipliseremed differansen mellom median klekkedato i utgangsåret og medianen av
alle års medianer(jf. tabell 15). Datafra 1987 mangler,men det
var tegn som kunne indikererelativt sen klekking det året, muligens kombinert med lav hekkevillighet(Røstad1988). Et slikt resultat ville ha svekketkorrelasjonennoe, men ville ikke ha endret
det faktum at det finnes en sammenhengmellom hekkeresultat
og nesteårs hekkestart.

r2 = 0.692, n = 15, p < 0.001, figtir 18). Når korrelasjoneneble
gjort år for år var forholdet signifikant i forhold til hekkesuksess
både 5 og 7 år tidligere (henholdsvisr2 = 0.434, enhalet
p = 0.004 og r2 = 0.350, enhalet p = 0.010) men ikke 6 år tidligere (r = 0.293, enhaletp = 0.145). Dennetypen korrelasjonsanalyserble gjort i forhold til hekkesuksess10 år tilbake og 5 år
fremover i tid, både med data år for år og med hekkesuksess
som 2-årseller 3-års løpende gjennomsnitt(figur 19). Forutenå
identifiseredet klare samsvaretmed hekkesuksess
fra 5 til 7 år
tidligere, avslørteanalysenen svakere,men tydelig positiv sammenhengmellom bestandsendringog hekkesuksess
1-3 år senere (Pearsonr2 = 0.334, n = 12, p = 0.049) og en like tydelig negativ sammenheng med hekkesuksess5-6 år senere (Pearson
r2 = 0.464, n = 9, p = 0.043). Med korrelasjonerår for år var dette forholdet også signifikant mot hekkesuksess5 år senere
(Pearsonr2 = 0.448, n = 10, p = 0.049).

På tilsvarendemåte ble sisteårs endring i klekketidspunktogså
korrelert med hekkesuksess
i sammeår og fra 2 til 20 år tidligere. I disseanalyseneble hekkesuksess
i årene 1964-77 satt til fire
ulike verdier etter opplysningergitt av Lid (1981), henholdsvis
0.8 (1964-68 og 1974),0.3 (1976), 0.1 (1969-73) og 0.0 (1975
og 1977). Ingen av de 19 korrelasjonenevar signifikante, heller
ikke når de ble utført med hekkesuksess
summert løpendefor to
og to eller tre og tre påfølgendeår. Dette indikerer at eggleggingstiden i ubetydelig grad var koblet til den årlige variasjoni
rekruttering av nye hekkefuglersom kunne forventes som følge
av bestandensproduksjonflere år tidligere.

Lundeneshekkesuksessvar i stor grad bestemt av forekomsten
av 0-gruppe sild (Spearmanrs = 0.931, n = 19, p < 0.001, figur 15). Som angitt av Anker-Nilssen(1992) var det tydelig at
når yngelindeksen kom over en terskel på omkring 0.3 var
hekkesuksessensom regel god. En vel så god prediktor var
størrelsen på sild i lundenes diett gjennom sesongen, for

Bestandsendringenmellom påfølgendeår var sterkt positivt korrelert med lundenes hekkesuksess5-7 år tidligere (Pearson
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Figur 14

Gjennomsnittligevekstkurver(mm -± 1 SE)for lundeungenesutvikling av nebblengde,hodelengde(inkl. nebb), vingelengde,utbrutt fjærfan (på lengste håndsvingfjær)og tarslengdepå Hernykeni 1988-94i relasjon til alder (dager).Tynnekurver markererår hvor de fleste
ungene omkom i reiret. Tilsvarendekurver for 1980-85er publisert avAnker-Nilssen(1987) for noen av variablene.Alle plott er basertpå
minst 5 individuellemål, men n-verdieneer gjennomgåendenoe lavereenn i figur 13 fordi noen av variableneperiodevisbare ble målt
ved annenhverkontroll. - Mean growth curves(mm 1 SE)for the length developmentof culmen, head+bill, wing, vaneof longestprimary pen, and tarsusof Puffin chicksat Hernykenin 1980-94in relation to their age (days).Thin curvesindicateyearswhen the majority
of chicks died as nestlings.Similarcurvesfor 1980-85 have been published by Anker-Nilssen(1987) for some of the variables.All plots
are based on at least 5 individual measurements,but the n valuesare in general somewhat lower than in Figure 13, as some variables
were periodicallyonly measuredduring evetysecondcontrol.
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enkelhetsskyld uttrykt som gjennomsnittlig lengde pr 1. juli beregnet ved lineær regresjon (Spearmanrs = 0.877, n = 12,
p < 0.001, figur 16). Dette er ikke uventet siden sildeyngelens
vekstvilkårvil være helt avgjørendefor dens overlevelse,slik det
ogsåtydelig fremgår av den gode korrelasjoneni figur 8.
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Figur 16

Sammenhengenmellom ungenes utflygingssuksess(antall utfløyet pr egg klekket) i 12 ulike år i perioden 1980-94 og gjennomsnittlig lengde (mm) av 0-gruppe sild i de voksnelundenes
nebbporsjonerpå Hernyken 1.juli sammeår. Utflygingsdatafor
1975-85er basertpå Lid (1981) og Anker-Nilssen(1987). - The
relationshipbetween the fledging successof chicksin 12 different years during 1980-94 and the mean length (mm) of
0-group herring in food loads from adult Puffinsat Hernykenon
1 July of the sameyears.Fledgingdata from 1975-85are based
on Lid (1981)and Anker-Nilssen(1987).
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Figur 17

Endring i gjennomsnittlig klekketidspunkti relasjontil lundenes
i det foregåhekkesuksess(målt som ungenesutflygingssuksess)
ende år. Endringener vektet (ved multiplikasjon)med differansen mellom median klekkedatoi utgangsåretog i alle år (betraktet som likeverdige). Korrelasjonen var statistisk signifikant
(Spearmanrs = —0.619).- Thechangein mean hatching time in
relation to the Puffin's breeding success(as measuredby fledging success)the previous year. The change is weighted (by
multiplication) with the differencebetween the medianhatching
date the first year andall years(givenequal weight). Thecorrelation wasstatisticallysignificant (Spearmanrs = —0.619).

Figur 19

Resultatav Pearsonkorrelasjonermellom de årlige endringer i
hekkebestandensstørrelsei 1979-94 i relasjontil lundenesgjennomsnittlige hekkesuksess(målt som ungenesutflygingssuksess)
i tidligere og senere år. Signifikante korrelasjonerer markert
med fylte symboler.Data for hekkesuksessble enten behandlet
år for år (firkanter),eller som 2-års eller 3-års løpendegjennomsnitt (hhv.sirkler og trekanter).Korrelasjoneni figur 18 er representert med den øverstefylte trekanten. - Resultsof Pearsoncorrelations between the annual changesin breeding numbers in
1979-94 and the Puffin's mean breeding success(as measured
by fledging success of chicks) in earlier and later years.
Significant correlationsare indicated by filled symbols.Data for
breedingsuccesswere treated either year by year (squares)or by
2-year or 3-year running means (circlesand triangles, respectively). The correlationshown in Figure 18 is representedby the
uppermostfilled triangle.

r2= 0.692,p < 0.001
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3.4.5 Ungenes kondisjon ved reirforlating
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Ungenes kondisjon ved slutten av reirperioden varierte også
kraftig fra år til år (tabell 17). Det var en ikke-signifikanttendens
til negativ korrelasjonmellom gjennomsnittligsistevektog alder
på de ungene som forlot reiret (enhalet Pearsonr2 = 0.382,
n = 9, p = 0.076). Tilsvarendegod korrelasjonble ikke påvistfor
de andre størrelsesvariablenesom er oppgitt i tabellen
(en halede Pearson-korrelasjoner,vingelengde: r = —0.324,
n = 7, p = 0.239, nebblengde: r = —0.435, n = 7, p = 0.121,
hode+nebb:r = —0.136, n = 5, p = 0.414), eller for utbrutt fan
på ungenes lengste håndsvingfjæri 1991-94 (enhalet Pearson
r = —0.344, n = 4, p = 0.328). Dette indikererat ungeneskondisjon er en viktig proksimatfaktor for reirtidenslengde, men antyder også at de må nå visse minstemål i utvikling av viktige
kroppsdelerfør utflyging er mulig.
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Figur 18

Arlige endringeri hekkebestandensstørrelsei 1979-94i relasjon
til lundenes gjennomsnittlige hekkesuksess(målt som ungenes
5-7 år tidligere. - Annual changesin breeding
utflygingssuksess)
numbers in 1979-94 in relation to the Puffin's mean breeding
success(as measuredby fledging successof chicks) 5-7 years
earlier.

Hvordanvekstenav ulike kroppsdelerpåvirkesav næringstilgang
ble studerteksperimentelti et eget hovedfagsarbeid(Øyan1993),
og er belyst mer inngående av Øyan & Anker-Nilssen(i trykk).
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Tabell 17. Reirtid og sluttkondisjon for unger i studiereirenei årene 1983-84 og 1988-94. Gjennomsnittligdifferanse i tid (døgn)
mellom sistesjekk og utflyging er angitt i parentesetter ungenesalder ved sistesjekk. Ungersom med sikkerhet eller stor sannsynlighet døde i reiret er ikke medregnet.- Fleding period and final condition for chicksstudied in 1983-84and 1988-94. Theaverage
time spans(in days)between the last check and fledging are indicated in bracketsafter the chick'sage at the last check. Chicksthat
died in the nest (or probably did so) are not included.

Prioriteringerav denne art vil m.a.o. bidra til å motvirke en sammenheng mellom ungensreirtid og nebblengdeved utflyging og (i
noe mindre grad) mellom reirtid og vingelengdeved samme tidspunkt, men vil altså ikke påvirke forholdet mellom reirtid og
kroppsvekt i betydelig grad. De skisserteresultateneav langtidsstudienepå Røster i samsvarmed dette og bidrar til å underbygge
gyldigheten av det eksperimentelt påviste mønsteret for vekstallokeringer.

Dette studiet avslørte at lundeungene faktisk prioriterer veksten
av bestemte kroppsdeler når næringstilgangen begrenses.Trolig
er denne vekstallokeringenutviklet slik at den maksimererungenes overlevelsessjanser
i dårlige tider. Dette kan skje både ved at
reirtiden blir så kort som mulig (i forhold til utviklingsfysiologiske
minstekrav),og ved at ungene blir bedre rustet til å klare seg den
første kritiske tiden på sjøen. I denne prosessenprioriteres veksten av ekstremitetene i angitt rekkefølge: skalle, nebb, arm, føtter, vingefjær. Det var ikke mulig å påvisenoen klar prioritering av
kroppsvektved redusertevekstbetingelser,heller ikke av mengde
fettreserver lagret i kroppshulen.Imidlertid var det en tydelig preferansefor lagring av underhudsfett, antakelig fordi dette kan ha
avgjørendetermoregulatoriskbetydning hos unger med dårlig utviklet fjærdrakt (Øyan & Anker-Nilsseni trykk).

De første ungene som forlot reiret var som regel i langt bedre
kondisjon enn de senerei sesongen(figur 20). Dette var opplagt
en direkte følge av at de siste ungene generelt erfarte en lengre
sulteperiode enn de første, selv om eventuelle endringer i utflygingsalder utover i hver enkelt sesong vil ha påvirket dette forholdet i noen grad.

Figur 20
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Variasjoneni kroppsvekt (g ± 1 SE)
for lundeunger ved reidorlating på
Hernyken hvert år i perioden
1983-85 (etter Anker-Nilssen 1987)
og 1988-93. Størrelserav årlige utvalg er angitt (n-verdier).- The variation in body mass(g -± 1 SE)of Puffin
fledglingsat Hernykeneachyear during 1983-85 (after Anker-Nilssen
1987) and 1988-94. Annual sample
sizesare indicated (n values).
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3.5.2 Hekkefuglenes overlevelse

3.5 Overlevelse

Demografiprosjektetsresultater er tidligere presentert i egne
rapporter (Anker-Nilssen1993, Erikstadet al. 1994). Her gis derfor bare en oppdatert presentasjonav hovedresultatenefor lundene på Røstved utgangenav hekkesesongen1994.

3.5.1 Ungfuglenes overlevelse
Foreløpiger bare 16 av de 2726 lundeungenesom ble merket
ved reirforlating på Hernykeni årene 1983-94 gjenfunnet på en
slik måte at de må ha overlevd de første månedene på sjøen
(tabell 18). Studentst-tester (hvor variansenble antatt å være
ulik i de to gruppene)viste at disseungenevar i klart bedre kondisjon enn gjennomsnittetfor de øvrige ungene som ble merket
på samme måte (vingelengde:t = 2.19, df = 14.3, p = 0.046,
nebblengde: t = 2.35, df = 14.1, p = 0.034, vekt: t = 4.93,
df = 15.8,p < 0.001).

Siden det bare er operert med en kategori voksne fugler (hekkende),er det fire modellerfor tidsvariasjon(fra år til år) som kan
(Pradel& Lebreton 1991):
testesinnbyrdesi SURGE-programmet
Modell 1:
Modell 2:
Modell 3:
Modell 4:

I tillegg er 5 av de 657 ungene som ble merket i reiret funnet
igjen etter å ha overlevd mer enn 2 måneder på sjøen.To ble
matauk for tobente ved Færøyenei sitt første leveår,en endte
likedan i sitt andre leveår, mens en annen ettåring ble funnet
død ved Hebridene.Den femte vendte tilbake til Røsti kjønnsmoden alder. Biometriskemål for disse ungene 1-2 dager før
reirforlating (vingelengde:139.0 mm, SD= 2.8, n = 2, nebblengde: 30.4 mm, SD = 1.9, n = 4, vekt 302.3 g, SD = 17.5, n = 4)
viste at de forlot kolonien i vel så god kondisjon som de andre
ungene som beviseligoverlevde.

Det er ikke praktisk mulig å standardisereobservasjonsinnsatsen
i forhold til fuglenes opptreden i kolonien. Derfor må en forvente at sannsynlighetenfor å oppdage et individ som er i live ikke
er like stor hvert år. Modell 1 og 2 må derfor forkastessiden de
forutsetter konstant fangbarhet. Modellen med konstant overlevelseog variabelfangbarhetfra år til år (modell 3) var den som
passet datasettet best, dvs, hadde den lavesteAIC-verdien (jf.
Lebreton et al. 1992), og estimerte den generelle overlevelsen
for hekkende fugler i perioden 1990-94 til 93.8±1.2 °/0
(tabell 19). Den var ikke var signifikant bedre enn modell 4 hvor
både overlevelseog fangbarhetble forutsatt å variere(x2 = 0.16,
df = 1, p = 0.689), men modell 3 må foretrekkesfordi den har et
lavere antall frie parametre (5) enn modell 4 (som har 6).
Forskjellenvar likevel marginal, og siden det biologisk sett må
være større grunn til å forvente at overlevelsener variabel og
som ble utleikke konstant mellom år, er overlevelsesestimatene
det vha. modell 4 også inkludert (i parenteser)i tabellen.

At gjenfunnsratenfor ringmerkedeunger er så lav som 0.6 %
(21 av 3383) skyldesnok først og fremst at lundene er ekstremt
pelagiske og spredt over store havområder utenom hekkesesongen,og at de ellerser sværtstedtro til kolonien. Den store
hekkebestandenpå Røstbidrar sterkt til å reduseresjansenfor at
et yngre individ med ring blir oppdaget. Dessutenopptrer ungfuglene bare sporadiski kolonien, og det er ikke enkelt å avlese
lunderingermed teleskop i felt. Likevelble 11(52 %) av ungene
som er omtalt ovenfor gjenfunnet på denne måten (3 etter 3 år,
2 etter 4 år, 6 etter 5 år og 1 etter 10 år), mens bare to er kontrollert i nett (etter 3 og 5 år). Fullt utfargede fugler med ring er
så tallrike at det ikke er en prioritert oppgaveå avlesederesringer i felt, og resultateneav nettfangstenhvert år antyder at utbyttet ville bli heller magert (2256 fangster av adulte fugler med
ring avslørteingen som var merket som unger).

Bestandsutviklingenmidt på 1980-talletindikerte at overlevelsen
var vesentlig dårligere (jf. figur 2). I perioden 1983-87, da bestandenneppe hadde rekruttering,var nedgangen 13,7 % pr år
(Anker-Nilssen& Røstad1993).Dette antyderen årlig overlevelse
for hekkendefugler på omkring 86 %.

Tabell 19. Estimert overlevelseog fangbarhet for hekkende
lunder på Hernyken.Verdieneer angitt i prosent og beregnet
ved hjelp av programmet SURGE.Modellvalg for beregningene er forklart i teksten. - Annual survivaland recapture rates
(expressedas percentages)for Puffins breeding on Hernyken
estimated using the programme SURGE. The choice of
models underlyingthe resultsis explainedin the text.

Tabell 18. Biometriskedata (i mm og g) for lundeunger ved
reirforlating på Røsti 1983-85og 1988-94 i forhold til kunnskap om deres overlevelsei de første månedene på sjøen.
- Morphometry (in mm and g) of Puffin fledglings at Røstin
1983-85 and 1988-94 in relation to existing knowledge
about their survivalduring the first months at sea.

Snitt
Mean

SE
SE

140.5
- Winglength
Vingelengde
3 år
- Culmenlength 31.0
3 years Nebblengde
259.5
Vekt- Weight

1.63
0.52
6.06

Overlevelse
Survival

Variabel
Variable

136.9
- Winglength
Vingelengde
Ukjent
- Culmenlength 29.8
Unknown Nebblengde
229.2
Vekt- Weight

Bådeoverlevelseog fangbarhet er konstante
Variabeloverlevelseog konstant fangbarhet
Konstantoverlevelseog variabelfangbarhet
Bådeoverlevelseog fangbarhet er variable

Årligoverlevelse
Annualsurvivalrate
Periode Estimat SE
Period Estimate SE

n
n
15
15
16

(1990-91 96.4 2.4)
(1991-92 92.0 2,1)
(1992-93 94.5 1.8)

0.18 2449
0.03 1964
0.97 2691

Årligfangbarhet
Annualrecapturerate
Estimat SE
År
Year EstimateSE
1991
1992
1993
1994

92.5
98.6
94.1
94.2
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3.6 Voksenfuglenestilstedeværelsei
kolonien

Tabell 20. Sistedager i ulike sesongerhvor større antall lunder (nivå 2 = middels høye antall, nivå 3 = meget høye
antall) var tilstedei kolonien på Hernyken.Opplysningeneer
bare tatt med såfremt materialet gjorde det mulig å utelukke at tilsvarendegode dager inntraff senerei sesongen.De
siste toppene i 1985 og 1988 ble loggført som nivå 2.5
- Last daysin different seasonswhen significant numbersof
Puffins (level2 = medium numbers,level3 = large numbers)
attended the colony at Hernyken. The information is only
included when it was possible to rule out that equallygood
attendanceoccurredlater in the season.In 1985 and 1988,
the latestpeaksin numbers were logged as level2.5.

Resultateneav hovedfagsarbeidettil Otnes & Skjold (1992) gjorde det mulig å teste hvor robust den løpende kvalitative registreringen av lundenes tilstedeværelseer. I de 73 dagene i 1991
hvor de to metodene gikk parallelt var det overveiende godt
samsvår mellom resultatene. Dette demonstreres av den gode
korrelasjonen mellom det gjennomsnittlige antall fugler i fotofeltet pr døgn og antallet stjerner notert i loggen samme dag
(Spearmanrs= 0.5697, n = 73, p < 0.001). At ikke korrelasjonskoeffisienten var høyere kunne forventes, siden det er flere opplagte kilder til støy i dette forholdet. Den viktigste er utvilsomt at
observatøreneikke er ute hele døgnet, og varierendeværforhold
og arbeidsoppgaver vil dessuten påvirke deres vurderinger. På
den annen side er tidsintervallet i fotografering (2 timer) såpass
langt at kortvarige perioder med mye fugl kan unnslippe fotoregistrering. Fuglersom svermer(og ikke setter seg opp) blir heller ikke registrert på bildene, og fotoregistreringen foregikk
dessuten på en annen del av øya (med nordvestvendt skråning)
enn der personellet ferdes mest (sørøstvendteskråninger). I forhold til det siste argumentet var det interessant å registrere at
korrelasjonenopphørte når fotoresultatene ble fremskutt en dag
i forhold til de subjektive vurderingene (Spearmanrs = 0.0559,
n = 70, p = 0.646), mens korrelasjonenfaktisk ble tallmessigforbedret når datasettene ble forskjøvet motsatt vei (Spearman
rs = 0.6448, n = 70, p < 0.001). Dette antyder at toppunktet i
lundenes opptreden ofte er tidligere på den sørøstreenn på den
nordvestresiden av øya. Selvom vi ikke har nøyaktige data, så er
det ingen tvil om at lundesvermingener asynkron i ulike deler av
kolonien eller på ulike øyer, noe som kan ha både sosialeog meteorologiske forklaringer.

År
Year

Sistedatomed
Lastdateof
nivå3
nivå2
level3
level2

1981
1982
1983
1985
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994

27.7
7.8
3.8

Dagerfra medianklekkedato
til
Daysfrom medianhatchingdateto
sistenivå3
siste nivå2
lastlevel3
last level2

26.7
3.8
8.8

43
55
53

10.8
7.8±2
29.7
30.7
25.7
31.7
23.7
4.8
3.8
5.8
18.7
17.7
10.7
11.7

32
32
28
35
24
22

I forhold til klekketidspunktet forlot lundene kolonien vesentlig
senere i perioden 1981-85, da bestandenmanglet egenrekruttering og voksendødeligheten trolig var høyere enn normalt
(kapittel 3.5.2), enn i perioden 1988-94, da bestanden hadde
rekruttering i de fleste år og voksenoverlevelsenvar jevnt
god (tabell 20, Mann-Whitney Z = —2.658, n1= 4, n2=7,
p = 0.008, figur 21). Differansen for gjennomsnitt og median
var henholdsvis 17 og 12 dager. Sett i forhold til lundenes hekkeforløp er forskjellen enda mer påfallende. 11981 og 1982 fortsatte lundene å frekventere kolonien i store antall henholdsvis
inntil 23 og 29 dager etter gjennomsnittlig dødsdato for ungene,
og i 1983 oppsøkte de kolonien på tilsvarende måte i inntil 14
dager etter toppunktet i utflygingen. I perioden 1988-94 derimot, indikerte de daglige vurderingene at de fleste voksenfuglene forlot kolonien lenge før ungene fulgte eksempelet eller
omkom i reiret (gjennomsnittlig 8 døgn tidligere enn median
dato for terminering av ungenes reirtid, n = 7 år). Awiket var
størst i 1988 og 1993 da det synlige hekkeavbruddet inntraff
henholdsvis 14 og 16 dager tidligere enn slutten av reirtiden, og
minst i 1990 og 1992 da det inntraff 5 døgn tidligere.
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Figur 21

Daglig variasjoni maksimumsantallav voksnelunder observerti koloniengjennomjuli og augusti 10 ulike år, vurdertpå en kvalitativ
skalahvor 0 indikereringen fugler registertog 1, 2 og 3 indikererhenholdsvisfå, middelshøyeog meget høyeantall. Dageruten fugl er
plottet som 0.1 for å skille dem fra periodermed manglendedata (åpnerom). - Day-to-dayvariationsin peak numbersof adult Puffins
on a qualitativescalewhere0 inobserved attending the colanyat HernykenduringJulyand August in 10 differentyears,as assessed
dicatesno birdsregistered,and 1,2 and 3 indicateslow, mediumand largenumbers,respectively.Dayswith no birdsareplotted as 0.1
in order to separatethem from periodsof missingdata (openspaces).
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4 Diskusjon
Innledende kommentarer
En synteseav norske lunders reproduksjonog populasjonsdynamikk i et vitenskapeligog forvaltningsrelatertperspektiver gitt
av Anker-Nilssen(1992). Påen del punkter vil denne diskusjonen
fremstå som en oppdatert vurdering av de sammeforhold, selv
om både strukturen på stoffet og presentasjonsformen
er en helt
annen. Bruken av litteraturreferanserer også begrensetnedenfor. For en mer utdypende underbygging av enkelte faglige
generaliseringerhenvisesderfor til synopsis-deleni Anker-Nilssen
(1992).Ogsåder er diskusjonennaturlig nok fokusert på interaksjonene mellom norsk vårgytende sild og lundebestandenpå
Røst,sidenerfaringsgrunnlagetfra denne kolonienstår i en særklasse.
Det er en stadig økende erkjennelsefor at analyserav langetidsserierer en helt nødvendigmetode for å belyseen rekke sentrale
spørsmålfor forskning og forvaltning. Slike studier produserer
også avgjørendeinput til modelleringav ulike nivåeri økosystemet, og vil samtidig være et korrektiv og kalibreringsgrunnlag
for de sammemodelleringsøvelsene.
Kunnskapom de prosesser
og mekanismerlangtidsserieneer fokusert på har ofte stor overføringsverdi,og vil ha betydelig relevansfor den løpendeforvaltning og overvåkning av våre sjøfuglbestander(jf. bl.a. AnkerNilssenet al. i manus).I lundenstilfelle gjelder dette særlig hvordan populasjonsdynamiskemekanismer hos lengelevendesjøfugler styres av endringer i tilgjengeligheten av deres viktigste
byttedyr, og hvor betydelig den naturlige og menneskeinduserte
variabiliteteni systemeter i denne sammenheng.Dette er problemstillinger som er fremhevet som sentrale både i NFRprogrammetMarine ressurserog miljø (NFR1995) som startet i
1995 og i NINAsinstituttprogram om Trofiskeinteraksjonerog
variabiliteti kystnærefarvann (NINA 1995) som ble planlagt for
perioden 1996-2000.
De utfordringer som er skissertfortløpende i dette kapittelet må
ikke oppfattes som noen fullstendig liste. I forskning på lange
tidsserierer utviklingen i bestandeneog miljøbetingelsenetil enhver tid avgjørendefor hvilke problemstillingersom bør eller kan
belyses.Listenover de viktigste utfordringene endresderfor løpende i takt med svigningene i miljøet, hvilke spørsmålsom
er besvart og hvilke spørsmål som anses å være de mest
presserende.

Trenyken (21 mot 24 %) og Vedøy med Røstholmen(23 mot
27 %). Derimot er hans bestandsestimatfor Storfjellet relativt
sett vesentlig høyereenn vårt (50 mot 32 %). Dette skyldtes
ikke at han overvurdertetettheten i hekkeområdenepå denne
øya, men fordi han regnet med et koloniarealsom var mer enn
dobbelt så stort som dagensestimat (90 mot 38 ha). Målt som
avvik fra et enkelt gjennomsnitt for de tre store øyene, er det
likevel et betryggende samsvar mellom Bruns målinger av
hekketetthet og tetthetsestimatene for 1990, henholdvis
75 mot 81 % (Storfjellet),99 mot 104 % (Vedøy)og 114 mot
126 % (Trenyken).
Brun forklarer ikke hvordan han definerte og målte koloniareal.
PåVedøy regnet han et koloniarealpå 31.0 ha, noe som tilsvarer
25 % av øyastopografiskeoverflate estimert ved hjelp av Starmetoden (761 X 1600 m2 = 121.8 ha). Her har han utvilsomt
ekskludert de bratteste partiene og områdene nedenfor, hvor
han var klar over at ingen lunder hekket. PåStorfjellet blir Bruns
beregnede koloniareal på 90.0 ha 74 % av overflaten
(765 X 1600 m2 = 122.4 ha), mens hans 225 mål på Trenyken
utgjør 69 % av overflatender (205 X 1600 m2 = 328 ha). Det er
nærliggende å anta at han her bare ekskludertede stupbratte
partiene der få eller ingen lunder finner hekkevilkår. Brun tilbragte imidlertid bare 5 dager på Røst,og hans beskrivelseav
takseringen(Brun 1966)antyder at han ikke oppsøktede høyest
beliggendedeleneav disseto øyene.Det er derfor ikke grunnlag
for å anta at det har vært en reell tilbakegang i lundeneshekkeareal på Storfjellet.
Selvom lundeneshekkesuksess
på Røstvar jevnt god i perioden
1964-68, så var den stort sett meget dårlig i de neste ti årene
(Lid 1981, Myrberget 1981). En omfattende bestandsøkningfra
1964 til 1979 er derfor nokså usannsynlig.At Bruns tall på
700 000 par bare er omtrent halvpartenav bestandsestimatet15
år senere er likevel ikke helt uventet, siden han besøkte koloniene sent i sesongen(21-26.juli). Pådenne tiden må en forvente at en stor andel av fuglene av ulike årsakerhar avsluttet hekkingen, og vegetasjonenvil raskt skjulespor av trafikk i reirganger som er forlatt tidligere i sesongen.Det er fullt mulig at en taksering av trafikkerte reirgangeri mai 1964 ville gitt et resultat i
sammestørrelsesordensom estimatetfor 1979.

4.2 Næringsøkologi og reproduksjon
Investeringsvillighet
Lundenslivshistorieer viktig for å forstå dens adferd som predator i hekkesesongen.Arten tilhører de mest typiske sjøfuglene
ved at den er lengelevendeog har en lav reproduksjonsrate(bare
ett egg pr hekkesesong).Ungen mates hovedsakeligmed pelagiske stimfisk som lunden fanger ved å dykke. Alkefuglene er
gode dykkere, og lunder er registrert ned til 70 m. Egenskaper
som øker dykkeferdighetenøker imidlertid også flygeutgiftene.
Dermeder de fysiologiskekostnadene(energiforbruk)ved reproduksjon gjerne høye, siden det ofte kan være lang avstand til
beiteområdenei åpent hav. Med en variabel næringstilganggir
fuglenes sterkt spesialisertebeiteadferd heller ingen garanti for
at de har kapasitettil å fostre opp en unge hvert år. De må derfor prioritere egen overlevelsehøyt, og det er flere eksempler
som tyder på at villigheten til å investerei ett enkelt avkom er

4.1 Bestandsstørrelse
Resultateneav bestandsopptellingenpå Røst i 1990 kan ikke
sammenlignesdirekte med takseringen i 1964 (Brun 1966), siden metodeneer ulike. Det er likevel noen interessantelikheter
og forskjeller som fortjener oppmerksomhet. For det første er
det klart at Brun underestimerte bestanden på Hernyken og
Ellefsnyken,som han bare vurderte fra sjøeni forhold til øyenes
størrelseog den bestandstetthethan målte i de andre koloniene.
Han mente at 6 % av Røstbestandenhekket på disse øyene,
mensde nye resultateneviser at andelener 15 %. Når det gjelder fordelingen av bestandenpå de tre størsteøyene,så var det
godt relativt samsvar mellom hans tall og de nyere tall for
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0-gruppe sild som nådde dette området (Hamre 1988). Dette
illustrerer godt ett viktig aspekt ved lundenes rolle som miljøindikator (jf. kapittel 4.4): At det var betydeligeforekomster av
sildeyngelved Røsti juli men ikke i Barentshavet1-2 måneder
senere,indikerte at yngeldødelighetenvar unormalt høy i perioden mellom de to registreringene.

liten, i alle fall i år hvor næringstilgangenikke er spesielt god
(Erikstadet al. 1994, i manus).
En slik lav-risiko-strategigjør det rimelig å forvente at hekkefuglene er lite tolerante overfor en plutseligforverring i tilgjengeligheten av byttedyr. Problemetmed plutselige sammenbruddi
matingsaktiviteten de siste reproduksjonsåreneer derfor ikke
helt overraskende.I de dårlige sesongenetidlig på 1980-tallet
inntraff slike næringskrisersom regel i kjølvannet av perioder
hvor lundeneforsynte ungenebrukbart med yngel av sei (AnkerNilssen1987).Tilgangenpå seiopphørte gjerne i begynnelsenav
juli hvert år, trolig fordi seiyngelenda trekker inn i tareskogenog
blir utilgjengeligfor lundene.Likevelfortsatte som regel de voksne fuglene å frekventerekolonien i flere uker etter at ungedødeligheten kulminerte. Den stadig tydeligereog årvissesvikt i lundenesmatingsaktivitetpå Røstde sisteårene ble imidlertid ledsaget av et påfallende fravær av voksne fugler mot slutten av
ungeperioden.Dette indikereromslagtil forhold der selverfarne
fugler ikke har funnet tilstrekkelig næringsgrunnlag innenfor
akseptabelavstandfra koloniene,og at de har vært tvunget til å
forlate området. Uten kunnskapom prosessenesom styrer kontakten mellom predator og byttedyr i beiteområdene,er det
imidlertid vanskeligå forklare dissefenomenene.

Lundenes utbredelsesmønster
Lundenesfordeling langskystener med på å underbyggesildens
sentralebetydning. De hekkendefuglenesbeiteområderer overveiendepelagiske,og selv i ungeperiodenkan foreldrenesdaglige aksjonsradiusoverstige 100 km fra kolonien (Anker-Nilssen
& Lorentsen 1990). De største koloniene ligger alle innenfor
rekkeviddeav frontsystemenemellom kyststrømmenog atlanterhavsvannet, med tyngdepunktet av bestanden mellom
Helgelandog Nordkapp.Bestandendekkerdermedhele det området som sildeyngelennormalt må passerepå sin drift mot oppvekstområdenei Barentshavet,og hvor den vil forventes å opptre til riktig tidspunkt i en størrelsesom gjør den velegnet som
føde for lundeunger.
Andre byttedyr
Riktilgang på sildeyngelvar ikke alltid den viktigsteforklaringen
på en god hekkesesong.I likhet med suksesseni 1983 (AnkerNilssen 1987) var den ekstra gode veksten for lundeungene i
1992 først og fremst et resultat av en spesieltrik tilgang på havsil (figur 3). Sammenlignetmed hva som er kjent fra andre lundekolonier, har sil Ammodytesspp. likevelvært et overraskende
sjeldentbyttedyr på Røst,og det var påfallendefå sesongerhvor
lundene fant brukbare alternativ til sild. I egenskapav sin høye
kvalitet og sporadiskeforekomst har havsilvært en joker i dette
systemet. Det er derfor beklagelig at artens økologi på disse
breddegraderer så dårlig kjent at tilgangen på dennev(ktige ressursenmå betegnessom fullstendig uforutsigbar.

Hvor mye forklarer tilgangen på sild?
Sidensammenbruddetpå slutten av 1960-tallet har gytebestanden av norsk vårgytendesild overveiendevært liten. Det sistetiåret har det likevelvært flere gode gytesesongerhvor sildeyngel
igjen har stått øverst på lundeungenesdiett. Med kvantitative
data tilbake til 1975 er det et klart samsvarmellom forekomsten
av 0-gruppe sild (data fra Havforskningsinstituttet)og lundenes
reproduksjon(figur 15). Relasjonenviserat sild har vært helt avgjørende for lundeungenesoverlevelsei reirtiden, og antyder
også en forholdsvisklar terskelverdifor sildemengdei forhold til
lundenesreproduktive respons.I denne 20-års-periodenvar det
ikke en enestegod hekkesesonguten at det samtidigvar relativt
mye sildeyngelsom nådde Barentshavetog dermed må ha passert Røst. Dette betyr likevel ikke at lundene har vært ute av
stand til å utnytte andre byttedyr, men mye tyder på at også
alternativenehar uteblitt i de dårlige sildeårene.

Utfordring I
Etter sild og havsil har særlig torskefiskdominert ungemenyen.
De to viktigste artene, sei og hyse,er kommersieltviktige i disse
områdene og derfor gjenstand for grundigere undersøkelser.
Prosjektethar dessverreikke hatt tid til å spore eventuellesammenhengermellom artenesforekomst og lundenspreferansefor
dissebyttedyrene.

De kvalitativeregistreringeneav hekkesuksessi 10 tidligere hekkesesonger(1965-74) og i 1976 (Lid 1981, Myrberget 1973,
1981) er også i godt samsvarmed kunnskapog forventning om
forekomster av 0-gruppe sild i de samme årene (Vader et al.
1990, Anker-Nilssen1992). I den mer enn 30 år lange perioden
siden 1964 var det bare i 12 år at mer enn 50 % av ungeneoverlevde reirtiden. Bare7 av dissevellykkedesesongeneinntraff etter at sildestammenbrøt sammenfor 26 år siden.

Eksempelet 1993
En vurdering av de hovedtrekk som avdekkesstiller også spørsmål om hva som skjeddei år hvor hekkeforløpetvar annerledes.
Sesongen1993 er et godt eksempelpå dette. Vurdert i forhold
til sildeyngelensstørrelseog mengde var den dårlige hekkesuksesseni 1993 vesentliglavereenn forventet. I ukenefør det plutselige sammenbruddet i matingsaktiviteten 12. juli det året
(figur 12) ble lundeungenenesten utelukkendematet med sild
(figur 3) som i kvalitet var fullt på høydemed den i de langt bedre sesongene1983, 1989 og 1990 (figur 8 og 16). Dette kan
bare forklaresved at forekomsteneav sild i hovedsakvar mindre
tilgjengelige i 1993. Forskjelleni tilgjengelighet kan ha vært forårsaketav en rekke ulike forhold, f.eks. at yngelenpasserteRøst
tidligere, raskere,i større avstand,mer spredt eller på større dyp
enn i de andre årene. Den gode ungevekstenfør sammenbruddet antyder likevel at en viss andel av yngelen var normalt tilgjengelig i denne perioden. Siden lundene beitet sør-sørvestfor

i 1985 og den i 1990 var priBåde den gode hekkesuksessen
mært basert på sild (figur 3), og de relativt lave mengdeindeksene for disseårsklassenevitner derfor om en betydeligpredasjon
på yngelen i ukene frem til Havforskningsinstituttetgjorde sine
målinger i Barentshavettidlig på høsten. Lundenespredasjonvil
selvsagtvære en faktor, men det er mer sannsynligat sildensrolle som næring for torsk er langt mer avgjørende.11985 var næringsforholdene for den norsk-arktisketorsken meget dårlige
som følge av at loddestammeni Barentshavetbrøt sammen,og
det er antatt at torsken raskt konsumertedet aller mesteav den
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koloniene på denne tiden (figur 10), var det mest sannsynligen
plutselig endring i yngelensaggregeringeller vertikalfordeling i
vannmassenesom utløste hekkesvikten11993.

det av transporttekniskehensynikke er regningssvarende
å mate
ungenemed dem.
I kraft av resultatenefra Røstog betraktningeneovenfor er det
berettiget å anta at lunden er en betydelig predator på sitt trofiske nivå. Selvom vi ikke kjenner 0-gruppe-sildensantall i predasjonsøyeblikket,kan lundens uttak tenkes å ha reell effekt på
rekrutteringenhos sild. Sildensbetydning for lundenesve og vel
fremstår også klart, selvom styrken av dette forholdet kan være
påvirketav at andreviktige byttedyr i dette systemetnå mangler.
Variasjoneri de naturlige vilkårene for sildens vekst og overlevelsede første levemånedenetilsier at lundene på Røstikke er
garantert en årlig forsyning av sildeyngelsom alene kan sikreen
rimelig hekkesuksess.
Likeveler det ingen som har dokumentert
eller kan huskesvartårfor denne sjøfuglbestandenfør sildestammen brøt sammen.

Utfordring
Diskusjonenav hva som skjedde i 1993 illustrerer godt betydningen av at vi mangler kunnskapom hvilke mekanismersom regulerersildeyngelenstilgjengelighetfor lundeneute i beiteområdene. •Uten bedre forståelseav slike prosesservil forklaringene
måtte forbli relativt generelleog overfladiske.Det er f.eks. opplagt at sildeyngelenvar for liten i 1980, 1982 og 1994, men det
er ikke godt å skillefra hverandrebetydningenav de ulike faktorene som bestemte deres tilgjengelighet for lundene, m.a.o. i
hvilken grad avstandentil beiteområdeneog yngelensmengde,
vertikalfordelingog aggregeringsadferdvar avgjørendei disseeller andre sesonger.I månedsskiftetjuli/august 1988 matet lundene ungene med sild på nærmere60 mm's lengde (figur 7).
Likevelvar ungevekstenlangt svakereenn for ungene i første
halvdelav juli 1990, da de ble matet med sammetype bytte i tilsvarendestore porsjoner. Dette indikerer at forskjellen kan forklares ved store forskjeller i avstandtil beiteområdene(AnkerNilssen& Lorentsen1990).

4.3 Populasjonsdynamikk
Alder ved første hekking
Bestandsendringenes
samvariasjonmed eggstørrelse(kapittel
3.4.1) og hekkesuksess
(kapittel 3.4.4) sannsynliggjørflere interessanteforhold. Viktigst er det faktum at bestandsendringene
langt på vei er forklart ved bestandensegen reproduksjonog at
fuglene som regel er 5-7 år gamle før de hekkerfor første gang.
Dette rimer bra med resultaterfra andre studier som viserat lundene normalt ikke hekker før de er fem år gamle og at mange
drøyer enda et år eller to (Harris 1984, Hudson 1985). Det er
imidlertid vanskelig å finne en plausibel forklaring på hvorfor
hekkesuksessen
skulle reduseres5-6 år etter en bestandsøkning.

Konsumbetraktninger
Som byttedyr for pelagiskesjøfugl utmerker sildeyngelseg først
og fremst mht. kvantitet, mens deresfettinnhold og energiverdi
er lavere enn for de fleste andre byttedyr (figur 9). Konsumet
står derfor i forhold til dette. Når lundenebeiter fisk som i kvalitet tilsvarer sildeyngel av typisk størrelse (3.7 kJ/g) vil
Røstbestandenalene konsumerenær 550 tonn fisk pr døgn i
ungeperioden,og nær 400 tonn pr døgn restenav den 4-5 måneder lange hekkesesongen(figur 11). Om dietten i stedet utelukkendevar havsilav beste merke(7.1 kJ/g)ville konsumetnesten halverestil henholdsvis280 og 200 tonn. Forutsettesen midlere energiverdipå 5 kJ/g, betyr dette at en norsk lundebestand
med 2 millioner hekkende par, 1 million ikke-hekkende ungfugler og 1,5 millioner reirungertotalt konsumerer160 000 tonn
fisk i de 5 månedene(april-august)de tilbringer nær koloniene,
hvorav60 000 tonn konsumeresi ungeperioden.Barei overkant
av 5 000 tonn (ca 3 %) av lundenskonsumi hekkesesongenender i magen på reirungene.Omsatt i sild som øker fra 30 til 70
mm's lengde gjennom sammeperiode,vil selvhalvpartenav dette konsumetanta ganskeufattelige dimensjoneri antall individer
spist (størrelsesorden100-500 milliarder).

På Røstforklarte hekkesuksessen5-7 år tidligere så mye som
70 % av bestandsendringen.Det er også godt mulig at sammenhengenvil fremtre enda klarereom ungeneskondisjonved reirforlating også tas med i analysen,siden det er en tydelig sammenhengmellomdenneog ungenessenereoverlevelse.Ensammenhengmellom kondisjonog overlevelseer ikke overraskende,
men vi kjenner ikke andre studier som har vist dette hos unger
av sjøfugler.Den ekstremevariasjoneni ungevekstpå Røstfra år
til år er imidlertid et unikt utgangspunktfor en slik analyse.
Selvregulert bestand?
Resultatenepeker i retning av at Røstbestandeni stor grad var
«selvregulert»i overvåkingsperioden
(1979-94),dvs,at bestandsutviklingen overveiendevar et resultat av Røstlundenesegen
reproduksjonog overlevelse.Siden en tilsynelatendetrafikkert
reirgang ble benyttet som takseringsenhet, er det bare de
fuglene som trafikkerer reirgangertidlig i sesongensom regnes
med i hekkebestanden.At hekkesuksessen
var positivt korrelert
med bestandsendringene1-3 år tidligere, men ikke i sammeår,
kan derfor styrke antagelsenom at bestandsøkningenskyldtes
innrykk av unge, uerfarne fugler som bedrer sin hekkesuksess
etterhvert som de skaffer seg hekkeerfaring (f.eks. Forslund&
Pårt 1995). Den klare korrelasjonen mellom eggstørrelseog
bestandsutviklingdet siste året (men ikke med bestandsutviklingen ett år tidligere)vitner også klart om at bestandsøkningene
skyldtesrekruttering av førstegangshekkendeindivider, og indikerer dessutenat de fleste av dem la egg. Om en eventuellvariasjon i hekkefugleneskondisjon fra år til år også kan ha påvirket

Utfordring
Slike beregningerviser i det minsteat lunden har et klart potensiale for å være en av de betydeligepredatorene på 0-gruppe
sild, såvel som på andre pelagiske småfisk. Likevel vil bedre
kunnskapom de voksne fuglenesdiett og byttedyrbestandenes
størrelseog dødelighet være helt avgjørendefor å beregnehvor
betydelig dette uttaket er. Ett viktig tiltak er derfor å klarlegge
hva de voksnefuglene selv spiser,både i og utenfor ungeperioden. Selvom det er rimelig å anta at den dietten de tilbyr sine
unger gir en vissindikasjonav dereseget næringsvalg,er det flere forhold som vil virke inn her, ikke minst variasjoneni tilbud,
fangbarhet og transportmulighetfor ulike typer og størrelserav
byttedyr (jf. kapittel 4.2). De voksne lundene kan f.eks. selv
være i standtil å livbergeseg på næringsemnersom er så småeller uhåndterlige (f.eks. raudåte, fiskelarvereller blekksprut) at
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4.4 Forvaltningsperspektiver

eggstørrelsen,er foreløpig ikke analysert nærmere. Ellers har
overvåkningenav bestandenmed den nye Star-metodenavslørt
at nye hekkefuglerforetrekker de alleredetettest besatteområdene i kolonien (Anker-Nilssen& Røstad1993).

Deler av dette kapittelet bygger på et innlegg til et seminararrangert av DN og Fiskeridirektoratetom biologisk mangfold og
forvaltning i kystsonen(Anker-Nilssen1995).

Det var likevel ingen antydning til negativeffekt for hekkeresultatet i rekrutteringsåret, slik en kunne forvente om de nye
hekkefuglene har vesentlig dårligere suksessenn de etablerte.
Siden utvekslingen av fugl generelt er liten i en bestand hvor
overlevelsener høy, vil slike effekter imidlertid lett bli skjult av
andre forhold. En opplagt feilkilde her er vurderingenav hvilke
reir som skal inngå i grunnlagetfor å beregneutflygingssuksess.
Uerfarne hekkefugler har trolig lettere for å oppgi hekkingen
enn eldre. I en del tilfelle vil det imidlertidvære umulig og avgjøre om reiret forlates pga. manglendehekkeerfaringeller som et
resultatav vår forstyrrelse.Likevelblir sliketilfeller som regel ekskludert fra videre analyser.

Egenverdi
De fleste vil være enige i at den norske lundebestandenmå tilskrivesen betydeligegenverdi,både i forhold til rent biologiske
såvelsom sosialt begrunnedekriterier. Langsstore deler av vår
langstrakte kyst er lunden både en mengdeart, karakterart og
nøkkelartsom i betydelig grad bidrar til å opprettholde det biologiske mangfoldet i kystsonen.Som nevnt innledningsvisstår
den i en særklasseblant sjøfuglenebåde med hensyntil tallrikhet og biomasse.I mange sammenhengerblir den også trukket
frem som et symbolpå hva den mest utsatte og værhardedelen
av kystenhar å tilby av opplevelserog utfordringer.
Det er lett å la seg friste til å trekke parallelleri egenskaperog
levevismellom folk og fugl som lever såvidt isolert fra det som
ellers preger det moderne mennesketsverdag. Mer enn noen
annen fugl i norsk fauna appellererlunden til oss med sitt sjarmerendeutseende,og som en spesialisti sildefiskepå åpent hav
blir den gjerne fremstilt som om den besitteregenskapermange
føler er nedarvet i den norske folkesjela: Tøff og selvstendig,
men sosial når det trengs, måteholden og vant til å slite, men
ukuelig optimist, en pussigskrue som aldri gir opp. Kystfiskeren,
ved å møte den i sitt
rett og slett. Ikke rart at opplevelsesverdien
rette element blir stadig høyereverdsatt.

Ungedødelighet kontra voksenoverlevelse
Det kan ikke hersketvil om at de mangeårene med nestenfullstendig ungedødelighetpå 70- og tidlig på 80-tallet førte til en
rekrutteringssviktsom var hovedårsakentil at lundebestanden
på Røstble mer enn halvert i løpet av 80-tallet. Bestandenhar
siden vært mer stabil, men er fremdeleslike lav. I hvilken grad
også økt voksendødelighetbidro til tilbakegangen, er et mer
åpent spørsmål. Bestandsutviklingeni perioden 1983-87 tydet
på en årlig voksendødeligheti størrelsesorden13.7 % (AnkerNilssen& SRøstad1993). Dette var i så fall omtrent dobbelt så
høyt som dødeligheten i perioden 1990-94, som ble estimert til
6.2 % (tabell 19). Dersorndet kan rettferdiggjøreså sammenligne disseratene direkte, og hvisdet forutsettesat dagensestimater er normale verdier, vil det bety at redusert overlevelsefor
voksnefugler faktisk kan svarefor inntil halvpartenav nedgangen i bestanden.

Indikatorfunksjon
Gjennom sin næringsøkologiskerolle i det marine miljøet besitter lunden egenskapersom går langt utover artens egenverdi.
Den har vist seg å væreen sværtvelegnetindikator for tilstanden
i viktige deler av dette miljøet. Slike indikatorerer nøkkelentil en
robust miljøovervåkning,sidendet vi ønskerå overvåke,det biologiske mangfoldet, er for komplekst og omfattende til at det
kan kontrolleresi detalj. I videsteforstand er biologiskmangfold
resultatetav alle biologiskeog biofysiskeprosessersom skjer eller har skjedd,og prosessenei seg selv er også en del av mangfoldet. I denne sammenhengfår derfor biologisk variasjonen
helt ny betydning,sidenkunnskapom naturlig variasjoni forhold
til den tidsskalavi betrakter er en helt nødvendigbakgrunnfor å
vurdere de endringersom overvåkningenavdekker.

Utfordring IV
Denne konklusjonen ikke uten videre fyllestgjørendeselv om
voksendødelighetenden gang var langt høyereenn i dag. En slik
effekt kan f.eks. godt tenkes å skyldesen overdødelighetblant
svært gamle individer. Gjennomsnittsaldereni bestanden var
utvilsomt unormalt høy på den tiden da bestandengikk mest tilbake. I så fall er det fremdeles manglenderekruttering som er
problemet, siden høyereoverlevelsefor yngre fugler ville bidra til
å balanseredenne senilitetseffekten.En supplerendeeller alternativ forklaring er likevel at det var en generell økt dødelighet
som følge av økte belastningerfor fuglene. Slikebelastningervar
ikke nødvendigvisknyttet til selve hekkeinnsatsen.Den signifikante tendensentil tidligere hekkingetter dårlige hekkesesonger
kan faktisk antyde en positiv effekt av redusertinnsatsi å fostre
opp unger. Det er derfor vel så sannsynligat problemet var av
sekundærkarakter,f.eks. i form av økt predasjonsrisikofra svartbak (evt. også gråmåke)i koloniområdeti dårligesesonger,siden
disse artene da i mindre grad kunne parasittere lundenes næring. Det kan også tenkes at lundenesdødelighetøkte ved at de
i perioder har erfart alvorlig svikt i tilgang på næring til eget underhold. En analyseav vektkondisjonentil individer som er kon.trollert i begge perioder vil kunne belysedette forholdet nærmeikke blitt prioritert foreløpig.
re, men har av ressurshensyn

At vi ikke kan måle all variasjonog forstå alle prosesser,endrer
ikke ønsket om en mer «bærekraftig»forvaltning. Løsningener
å finne et sett av indikatorer som avdekkerbåde strukturelleog
funksjonelleendringer,gjenspeilerulike nivåer i systemet,er tilstrekkeligfølsomme,har høy predikeringskraftog forklaringsverdi, og som gir økt kunnskap.Dette er en utfordrende oppgave,
siden vår forståelseav dynamikken i systemetog den enkelte
komponents betydning oftest er svært begrenset.Nestenall ny
kunnskapom en organismeeller annen komponent i miljøet vil
imidlertid øke dens betydningsom indikator.

Hvorfor lunden?
Sildensnøkkelrolle i Norskehavetog Barentshavetgir spesielle
perspektivertil studier av interaksjonenemellom sild og lunde,
og øker verdienav å bruke løpende kunnskapom lundenesnæ39
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ringsøkologi som miljøindikator. I den pelagiskedelen av den
norskekystsonener sild og lunder fullstendig dominerendebåde
i antall og biomassepå hvert sitt trofiske nivå, og deresøkologiske roller er derfor meget betydelige. Dette .understrekessærlig
av norskvårgytendesildsbetydning for balanseni de viktigste interaksjonene mellom kommersielle fiskebestander i Barentshavet: torsk, sild og lodde. Foruten de økonomiskeinteressene
som er knyttet til denne balansen,vil valget av forvaltningsstrategier og høsting av disse fiskeriressurseneha betydelige konsekvenserfor hvilket biologisk mangfoldvi skalforvente i våre kystog havområder.Både sild og lunder er viktige transportørerav
energi mellom ulike økosystemer,og kunnskapenom bestandene og interaksjonenemellom dem har betydelig overføringsverdi. Det finnes også iøynefallendelikhetstrekkmht livshistorier
og reproduktivestrategier hos sild og lunde, og ikke minst har
artene vist seg å være gode indikatorer for hverandre.En samordnet overvåkningav både reproduksjonog populasjonsdynamikk for en fiskeriressursog en toppredator gir dessutenkunnskap som kan bedrevår evne til å skillefra hverandreeffekter av
menneskeinduserteog naturlige endringer i systemet. Variasjonen som er avdekket i dette systemetvil være nøkkelentil å
finne svarpå slike spørsmål.
Sild er utvilsomt en helt sentral næringsressurs
for norskesjøfugl,
både som 0-gruppe for hekkebestandenelangs kysten av
Norskehavet,og seneresom 1-gruppe (til dels også som 0- og
2-gruppe)for hekkendeog overvintrendesjøfugl i Barentshavet.
Dessutenkan sjøfuglenespredasjon,særligrepresentertved lundene, ha en vissbetydning for sildensegen rekruttering.

Utfordring V
Lundensnæringsvalgog reproduksjon har altså vist seg å være
robuste tilstandsindikatorerfor den pelagiskedelen av kystøkosystemet,og tilfredsstiller en rekke av de krav vi stiller til gode
miljøindikatorer, både med hensyn til følsomhet, responstid,
overføringsverdiog kost-nytte-betraktninger. En sentral utfordring fremover er å viseom denne indikatorfunksjonenopprettholdes når balanseni systemetendres, f.eks. ved at gytestammen av sild øker som forventet, ved at gyteområdeneforskyver
seg nordover(slik det er tendensertil), ved at alternativebyttedyr
kommer inn i større utstrekning, og/eller ved at det oceanografiske klimaet endres.
Modeller og empiri
Interessenfor å konstruere matematiske populasjonsmodeller
har økt i takt med den aksellererendeutviklingen av EDB-teknologi de siste par tiårene. Uten et solid fundament av empiriske
data for de mest sentralepopulasjonsparametre,
vil slike modeller ha liten eller ingen prediksjonskraft.De kan likevelvære nyttige verktøyfor å avgjørehvilke data som bør samlesinn. For å
øke vår forståelseav dynamikken i marinesystemerer imidlertid
langtidsstudierav lengelevendearter med sterke næringsøkologiske spesialiseringerhelt avgjørende (f.eks. Nisbet 1989,
Wiens 1989, Wooller et al. 1992).
Restitusjon:teori eller praksis?
Kunnskapom restitusjonstidvil være helt avgjørendefor å gi pålitelige svar på de fleste spørsmålknyttet til forvaltning av bestander og habitater. Pr definisjon er dette den tiden det tar fra
en ressurspåføresen skade til skaden er helt utbedret, dvs. til

ressursener i den forfatning den ville ha vært til sammetid, dersom skaden ikke hadde inntruffet. For naturlig forekommende
populasjoner kan denne tiden sjelden estimeres med rimelig
grad av sikkerhet.Særliggjelder dette sterkt mobile organismer
(primært dyrepopulasjoner).Sjøfuglene er dessverreikke noe
unntak i så måte. Årsakeneer i første rekke mangelfull kunnskap
om sentralepopulasjonsregulerende
parametreog mekanismer.
Somfor all annen populasjonsmodellering
vil en pålitelig estimering av restitusjonstidkrevegyldige inngangsverdierfor de viktigste parametreneog tilhørende mål for deresnaturlige variasjon.
Rimeligkomplette, empirisk underbyggededatasett mangler for
de aller fleste populasjoner.
Den mest alvorlige kunnskapsmangelener likevel en annen.
Beregningenforutsetter nemlig en nokså eksakt forståelse av
hvordan disseinngangsverdieneendresnår en skadeoppstår, og
hvordan de senerevarierer med ulike tilstandsnivåfor bestanden. Dette fordrer kvantitativkunnskapom hvilkeforhold som til
enhver tid vil være begrensendefor bestanden(f.eks. næring,
leveområderm.v.). Sliketetthetsavhengigeeffekter er uten unntak dårlig kjent. Selvfor de best studerte bestandervil derfor de
mange kildene til usikkerhetraskt multipliseresopp i beregningene. Dette fører til at resultatet med stor sannsynligheter mer
villedendeenn veiledende,dersomdet betraktesisolert.Å synliggjøre den samledeusikkerheteni beregningeneer et klart behov
som få eller ingen har maktet å tilfredsstille.Resultatethar derfor
en meget begrensetbeslutningsrelevans,
og må brukes med stor
forsiktighet.
Dette leder til flere viktige konklusjoner. For det første må en
innseat varigheten,så vel som omfanget, av enkelte skaderikke
kan kvantifiseresfullt ut. Viderevil enhverform for naturlig restitusjon nødvendigvisvære et resultat av en positiv effekt av skaden for (noen av) de individenesom ikke går til grunne eller rammes negativt på annen måte. For det tredje: Uansettfortegn, vil
bestandsutviklingenetter en skadeikke uten videre forklare noe
om restitusjon. En bestandsøkningkan f.eks. utelukkendevære
et resultat av gode miljøbetingelser—På
den andre sidenav skalaen kan en pågåenderestitusjonlett overskyggesav dårlige miljøforhold og derved bare bremsemen ikke stanseen naturlig bestandsnedgang.Restitusjonener like fullt reell, og den vil være
fullbyrdet når bestanden igjen harmoniserermed de rådende
miljøbetingelsene.Sist,men ikke minst: Restitusjoner kun et potensialeog langt fra en uawendelig følge av en skade. I mange
tilfeller kan tetthetsavhengighetenvirke i negativ retning, ved at
skaden bidrar til å forsterke andre negativefaktorer for bestanden, f.eks. ved å øke predasjonsrisikoen
eller reduserereproduksjonsvilkårene for gjenværende individer. Slike synergistiske
effekter er sjeldenvurdert kvantitativt.

Implikasjoner for modellering
Diskusjoneni foregåendeavsnitt setter klare begrensningermht.
bruk av populasjonsmodellerfor å fremskaffe rent kvantitative
resultater som beslutningsgrunnlag for miljøforvaltningen.
Enhverkjøring av en populasjonsmodellkrever nemlig matematisk formulerte forutsetninger for tetthetsavhengighet.I en sjøfuglsammenhenger modelleringav denne type mest anvendt i
tilknytning til konsekvensanalyser,
f.eks. for å vurdere grad av
miljørisiko knyttet til utvinning og transport av olje og oljeprodukter (f.eks. Wiens et al. 1982, Jødestølet al. 1994). I denne
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forbindelse er det imidlertid, såvidt vi kjenner til, kun publisert
arbeider hvor modellutfallet av ethvert scenario med angivelig
stor sannsynlighetpredikererat en skadet bestandvil restituere
innen overskueligfremtid (dvs,i løpet av ett eller flere tiår). Siden
positivetetthetsavhengigeresponserikke er selvfølgelige,er dette (sett under ett) mistenkeligensidigog ikke troverdig.
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Lunden som eksempel
Resultaterfra lundeforskningenpå Røst kan illustrere poenget
mht. bruk av tetthetsavhengigeresponser:Reduksjonav gjennomsnittlig alder ved første hekking er ofte forventet som en
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om næring eller reirplasser.En klar terskeleffekt i sammenhengen mellom næringstilgangog hekkeresultatvil imidlertid redusere betydningenav næringskonkurranse.En slik effekt var meget tydelig på Røst,og tilsvarenderelasjonermå forventesfor en
rekke andre sjøfuglpopulasjonerog deres viktigste byttedyr.
Lunden er meget stedtro til reirplassen.Dessutenhekker den
skjult og har relativt få naturlige predatorer i hekkeområdet.En
positiv responspå økt tilgjengelighet av reirplasserkan derfor
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for de gjenværende individene er mer opplagte og negative
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Utfordring VI
Argumentasjonenoverfor viser hvordan resultater fra langtidsstudier i naturlige bestander kan øke forståelsenav hvilken betydning tetthetsavhengigregulering har for våre sjøfuglbestander. Dennebetydningen,og dervedogså balanseni reguleringsmekanismene,må forventes å variere i takt med tilstanden for
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