karvens antal
vokser hastigt

S

Men biologer advarer mod ny hetz mod den pelikan-lignende fugl
Antallet af skarver
vokser med nærmest
eksplosiv hast i disse
år. Mens der for 30 fir
siden var kun 150 par af
den sorte, pelikanlignende fugl tilbage i
Danmark, menes der i
dag at være omkring
23.000 par. Alene pa
den totalfredede Vorsø
i Horsens fjord, bor der
nu ca. 4500 par, og der
har pa øen været tale
om en vækst i bestanden pa 32 pct. pa et enkelt fir.
Med andre ord er skarven
ikke længere nogen truet dyreart. Den enorme vækst har
givet ny nring til fiskeres og
havjægeres næsten traditionelle had til fuglen. Og biologerne, der holder øje med naturens udvikling pa den totalfredede Vorsø, føler sig nu kaldet til at advare mod, at der
igen erklres hellig krig<<
mod skarven - eller
åle-kragn,somdtilerkas.
Det sker i en efterskrift til
Skov- og Naturstyrelsens arsrapport over observationer foretaget pa Vorsø i 1989. Der er
tale om et lille jubilæum, idet
det er den 10. rapport, siden
Vorsø i 1979 blev totalfredet.
Biologerne gør opmærksom
pa, at øen med sine 60 hektar
er tilstrkkelig star til at
skarven kan sprede sig uden

at true eksistensen for den
øvrige fauna og flora pa øen.

Uvidenhed
om skarven
I rapporten, der udover
skarv-studierne også gore rede for de øvrige plante- og dyrearters udvikling pa øen, star
blandt andet følgende at lase:
.To spørgsmål fra de besøgende i sommerens lob lød:
"Hvad gør I for at undgå alle
fugleklatterne" og »Er der
snart plads til andre fugle og
dyr (underforstået: for
skar-verne(«?). Spørgsmålene illustrerer ganske godt en af fordommene om Vorsø og "de
grumme skarver«. Uvidende
tror, at skarver skaber kaos og
undergang.
- Der er absolut ingen grund
til at frygte, at skarven overtager Vorsø fuldstndig, siger
biolog Jens Gregersen til Horsens Folkeblad.

Yngle-fugle
breder sig
Jens Gregersen er observator og opsynsmand pa Vorsø,
og leder af det smrlige skarvarbejde, der foregår pa Vorsø.
- Tvrtimod fremgår det af
rapportens tal, at alle ynglefugle som helhed breder sig pa
Vorsø - kun er enkelte kulturbestemte fugle som landsvale
og sangIærke i tilbagegang,
understreger Jens Gregersen.
Når især fjordfiskere har

set sig gale pa skarven, skyldes det, at fuglen ikke blot selv
driver fiskeri, men også forsyner sig fra ruser og bundgarn.
Det er beregnet, at hver fugl
spiser 700 gram fisk om dagen
- og fiskerne mener, at den
sorte fugl desuden forårsager
store skader pa den resterende del af fangsten i garnene,
der enten far bidsår eller
stresses til døde under jagten.

Ikke uden
problemer
- Selvfølgelig er skarverne

ikke uden problemer - men
det er altsammen noget, som
kan loses uden at begynde at
skyde dem. Man ma have nogle fiske- redskaber, som forhindrer, at skarven kan gå i
garnene, siger Jens Gregersen.
- Det er korrekt, at fjordfiskerne er i klemme, men det
er der en lang rkke årsager
til. Dansk fiskeri er i dag noget
der foregår til hays, og det er
la nge siden, fjordfiskeriet
holdt op med at kunne betale
sig. Derfor er fjordfiskerne
blevet en minoritet, som ingen gør noget for at state - og
derfor fisker de stadig med
redskaber, som ikke yder nogen beskyttelse mod sæler og
skarver. Tidligere udryddede
man disse dyr - det gør man
ikke mere, siger Jens Gregersen, og henviser i øvrigt til
årsrapportens sidste afsnit,
hvor biologerne har sammen-

fattet et mod-spil til skarvens
Her hedder det blandt andet om skarven, at den er blevet syndebuk for et kriseramt
menneskesamfund.
ns"rSolekiatuvmodsætning til industri-menneskets - perfekt. Skarven fjerner fisk/ kvlstof fra havet det modsatte af landbruget og
byerne, der tilfører havet
kvælstof. Ydermere tager
skarven ofte syge fisk, samt
hvad der almindeligvis er flest
af: Skidtfisk som ålekvabbe,
ulk, ising og hundestejle, der
alle er gået stærkt frem i yore
overgødede farvande. Hvert
år fanger danske fiskere
knapt to millioner tons fisk hvoraf halvdelen ender som
brndsel i fjernvarmeværker,
for at omgå en afgiftsordning.
Det er klart at sådant et samfund har brug for syndebukke. De 900 millioner kilo fisk,
der årligt bruges til at fyre
med, svarer til, hvad yore
23.000 par skarver spiser - i
løbet af mere end 100 år«,
skriver biologerne blandt andet.
Rapporten "Abrahamsen,
L.: Arsrapport over observationer 1989« kan købes ved
henvendelse til Skov- og Naturstyrelsens Informationsafdeling i Hørsholm. Den er pa
72 sider og koster 60 kroner.
(koch)
Antallet af skarver vokser med nærmest eksplosiv hast - i dag menes der at være ca. 23.000 par i
Danmark. (Foto: Lars Juul)

