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Topskarv Phalacrocorax aristotelis
European shag

Topskarven yngler i kolonier ved klippekyster i 
Vesteuropa fra Ishavet i nord over Island, Færøerne 

og De Britiske Øer til Nordfrankrig i syd. Andre 
underarter findes bl.a. i Middelhavet og Sortehavet. 
De største Europæiske bestande findes på De Britiske 
Øer og i Norge. Topskarven er en meget sjælden træk- 
og vintergæst i Danmark, hyppigst i Nordvestjylland. 
De fleste topskarver overvintrer i nærheden af yngle-
kolonierne.

Mærknings- og genmeldingsdata
I Danmark er der kun ringmærket to topskarver, i 
hhv. 1978 og 2000, og de er ikke senere tilbagemeldt. 

Der er imidlertid fundet syv udenlandske ringmær-
kede topskarver fra udlandet her i landet (fig. 1). De 
ringmærkede topskarver er genfundet i perioden 1948-
2002 og stammer fra hhv. Norge (2) De Britiske Øer 
inkl. Kanaløerne (5). Alle fugle var ringmærket som 
redeunger.

De to norske topskarver er fundet hhv. ved Lønstrup 
16. maj 1988 (som toårig) og ved Kalundborg 30. 
august 2000 (som etårig). De norske topskarver for-
lader ellers sjældent Norge, og der er kun fundet fire 
ringmærkede fugle i udlandet ud af mere end 4.500 
genfund (Bakken m.fl. 2003). 

I de indre danske farvande er desuden genfundet 
en ringmærket fugl fra øen Guernsey i Den Engelske 
Kanal (fig. 1). Denne fugle blev fundet druknet i et 
fiskegarn ved Storebæltsbroen. Fuglen var ringmærket 
15. juni 1999 og blev fundet 20. januar 2002. 

To ungfugle fra Shetlandsøerne er fundet ved hhv. 
Hirtshals 5. september 1982 ved kysten af Kattegat i 
Vorså 15. oktober 1961. Fra Esbjerg er ligeledes gen-
meldt to ungfugle fra De Britiske Øer. Den ene blev 
aflæst på havnen den 28. og 30. oktober 2002, og 
den anden blev skudt 22. september 1948. De britiske 
ungfugle spredes generelt over større afstande end de 
voksne, som sjældent genfindes mere end 50-100 km 
fra kolonierne (Wernham m.fl. 2002).

English summary
The european shag is a rare migrant and winter visitor in 
Denmark. Seven ringed birds from Norway and Great 
Britain have been recovered in Denmark, both along the west 
coast of Jutland and in inner Danish waters. Foreign birds 
were recovered in August (1), September (2), October (2), 
January (1) and May (1). 
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Fig. 1. Mærknings- og genfundslokaliteter for topskarv ringmærket 
i udlandet og genmeldt i Danmark (n=7). Linjer forbinder 
mærknings- og genmeldingssted. Ringing and recovery locations for 
european shag ringed abroad and recovered in Denmark (n=7). Lines 
connect ringing and recovery site. 
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