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Sammendrag

Det finnes lite innsamlet kunnskap om vadefuglenes utbredelse i hekketiden på Svalbard

utenom sentrale deler av Adventdalen. Dette pilotprosjektet ble hovedsakelig opprettet

for å kartlegge vadefuglbestandene i Kongsfjorden. Funnene gjort under hekkesesongen

2014 kan blant annet brukes ved eventuelle videreføringer av prosjektet. Kunnskapen

er av betydning for både arealforvaltningen i Ny-Ålesund og den generelle forvaltningen

av vadefugler på Svalbard.

Kartleggingen dekket store deler av Kongsfjorden inkludert deler av utvalgte øyer og

holmer i fjorden. Innsamlingen av data ble gjennomført i perioden 27. juni til 24. juli

2014-.Observasjonene ble for det meste foretatt ved å gå gjennom forhåndsbestemte

områder til fots. Første gjennomgang av alle områdene fungerte som en grov

kartlegging. Områder hvor det ble sett flere vadere ble undersøkt igjen en andre og

tredje gang fordelt ut over resten av arbeidsperioden.

Områdene med flest observerte vadere var Kvadehuken, Brandal, Ny-Ålesund,

Sigridholmen, Midtholmen og Kapp Guissez. Det ble observert ett eller flere reiri alle de

nevnte områdene unntatt på Sigridholmen. Observasjoner gjort på denne holmen peker

imidlertid mot at det sannsynligvis også hekkes der [polarsvømmesnipej

Ved sammenligning med kartlegginger gjort tidligere år (1982 i Ny-Ålesund og 1996i

større deler av Kongsfjorden] ser det ut til at artene polarsnipe og svømmesnipe ikke

lenger forekommer i fjorden. Videre er myrsnipe en sjelden art, og det kan virke som

sandløperen forekommer i lavere antall enn tidligere år. Hekking ble ikke registrert for

verken myrsnipe eller sandløper i 2014. Arter som antageligvis klarer seg bra i fjorden

er fjaereplytt, steinvender og til dels sandlo. Antallet steinvendere virker å ha økt siden

1996. Denne økningen har skjedd i områder som ikke besøkes av mennesker i særlig

grad under hekkeperioden (Kapp Guissez og Kvadehuken). Det var flere hekkeforsøk av

sandlo i og nær Ny-Ålesund i 2014. Reirene som ble funnet hadde mislykket hekking,

men antallet observerte sandloer virker relativt stabilt sammenlignet med tidligere år.

Det er vanskeligere å si noe om fjæreplytten. Den opptrer fortsatt spredt men relativt

fåtalligi store deler av fjorden. I visse områder finnes høyere forekomster av arten

[Kvadehuken, Kapp Guissez, Ny-Ålesund og Brandal). Generelt har det vært en nedgang i

antall arter siden 1982 i Kongsfiorden.
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Takk

Vi ønsker å takke Svalbardsmiljøvernfond for støtte til dette prosjektet. Det rettes en

stor takk til AmalieAsk,PaulWenzelGeisslerog LisaRödOlssonfor godhjelp i felt.

Videre vil vi takke SveinnAre Hanssenved NINA,samtNora Bjørnlid og Heidi Kilen for

hjelp og bidrag med data fra fugleovervåkningen i forbindelse med det nye

geodesianlegget. Til slutt ønsker vi å takke alle andre som bidro med observasjoner i

løpet av sesongen.
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Innledning

Prosjektet

Hovedmålet med dette pilotprosjektet var å kartlegge vadefuglbestandene i

Kongsfjorden. I tillegg var det et mål å gi en vurdering av potensielle påvirkninger på

rødlistede og truede vadefuglarter i fjorden. Denne kunnskapen er av betydning for

arealforvaltningen i Ny-Ålesund og forvaltningen av vadefugler på Svalbard generelt

med hensyn til forstyrrelse grunnet menneskelig aktivitet.

Det har tidligere vært lite fokus på vadefugler, og i en rapport fra en workshop om

rødlistearter på Svalbard i 2013 kommer det fram at det er lite innsamlet kunnskap om

vadernes utbredelse i hekketiden utenom sentrale deler av Adventdalen. Videre sies det

at polarsvømmesnipe, polarsnipe, sandløper og myrsnipe bør gis prioritet da disse

artene betraktes som unike bestander pâ Svalbard. Dette er arter eller underarter

(myrsnipe) som ikke hekker på fastlands-Norge eller andre steder i Vest-Europa.

Ny-Ãlesund

Ny-Ålesund er en forskningslandsby som ligger i Kongsfjorden (78° 55' N, 11° 56' E), og

som huser forskningsstasjoner fra 10 forskjellige land. Aktiviteten i og rundt Ny-Ålesund

har økt raskt i løpet av de siste årene. Dette har ført til utbygging og utvidelse av

infrastruktur, samt økt menneskelig aktivitet og tilstedeværelse i fjorden. Et eksempel

på dette er etableringen av et nytt geodesianlegg for Statens Kartverk ved

Brandallaguna like utenfor Ny-Ålesund. Etableringen innebærer blant annet bygging av

vei fram til anleggets plassering. I tillegg har det de senere årene også vært en økningi

cruiseturismen til byen.

I løpet av vinteren 2013/2014 kom det store nedbørsmengder i Kongsfjorden.

Værstatistikk fra yr.no viser unormalt mye nedbør både i januar, mars og mai.

Snøfallene i mars og mai var særlig store, og bidro antageligvis til sen snøsmelting og

dermed til at mulige hekkeplasser på tundraen var utilgjengelige i begynnelsen av

hekkeperioden. Figur 1 viser snøforholdene ved Bayelva 7. juli 2014.

Tidligere studier

Tidligere har vadefugler i Ny-Ålesund og Kongsfjorden blitt kartlagt ved blant annet to

prosjekter: Meltofte et al. (1983) og Bangjord (1996). Vihar valgt å se naermere på disse

to prosjektene, og sammenligne våre resultater med deres funn. Disse kartleggingene er
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interessante for dette prosjektet fordi det gir et bilde av hvordan bestandene i Ny-

Ålesund er i dagi forhold til i 1982 og i stort sett hele Kongsfjorden i forhold til i 1996.]

tillegg var 1996 et år med sen snøsmelting, og er dermed godt egnet for sammenligning

med forholdene sommeren 2014.

Meltofte et al. (1983) kartla vadefuglpopulasjoner i et omrâde på litt over 6 kmZrundt

Ny-Ålesund fra 6-18. juli 1982. Denne kartleggingen viste blant annet flere reir og

klekkinger hos ulike vadefuglarter i byen. Det var kun fjæreplytt som såut til å hekke i

større utstrekning utenfor stasjonsomrâdet. Klekkingen foregikk i juli med seneste

registrerte klekkedato 22.juli. Sammenlignet med tidligere år skal 1982-sesongen ha

vært en sesong med relativt tidlig klekking.

l arbeidsrapporten Pattedyr- ogfugleregistreringer i Kongsfiordomrddet sommeren 1996

(Bangjord, 1996) finnes registreringer av vadefugler fra flere områder i Kongsfjorden.

1996-sesongen var preget av uvanlig sen snø- og issmelting, og det ble antatt at det

trolig hadde innvirkning på forekomsten av hekkende vadefugler. De mest vesentlige

registreringene ble foretatt i perioden 20. juni-20. juli. I tillegg til de samme artene som

ble observerti 2014 inneholder Bangjords rapport registreringer av heilo [Pluvialis

apricaria) og svømmesniper (Phalaropus lobatus). Det ble ikke observert myrsnipe i

1996.

 
"r`,

  
Figur 1: Snøforhold ved Bayelva 7. juli 2014 (sørvest for flyplassen i Ny-Ålesund). Foto: Stein Ø. Nilsen.
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Artene

Artene som trekkes fram her er de det var forventet å finne i Kongsfjorden. Her

beskrives blant annet artenes hekkeperiode på Svalbard (øygruppen med unntak av

Bjørnøya). Normal kullstørrelse for alle artene er fire egg.

Fjæreplytt Calidrísmarítimaj

Fjaereplytten er den vanligste og mest utbredte vadefuglarten på Svalbard, og

forekommer over hele øygruppen. Kjønnene er like med unntak av noe lengre nebb hos

hunnen [se figur 2). l-lekkeperioden strekker seg fra sent i mai til august. Man kan ofte

finne dem næringssøkende i elvedeltaer, bekker og langs fjæra. Fjæreplytten hekker på

relativt tørre tundraområder, men forekommer også ute ved kysten og i fjellområderi

innlandet. Vanligvis plasseres reiret i tørr eller halvtørr tundravegetasjon eller av og til i

eller ved engresstue.Hannenetablerer reiret, menshunnen ferdigstiller det.

Eggleggingen skjer i midten av juni. Tidspunktet varierer med snøsmeltingen. Rugetiden

er 21-22 døgn, og eggene ruges av begge kjønn. Fjaereplytten trykker hardt under

ruging, og kan bli liggende på reiret fram til en trussel er 1-5 meter unna. Dersom den

skremmes opp fra reiret spiller den ofte skadet ved å løfte den ene vingen og forsøker å

lokke trusselen bort. Etter klekking forlater ungenereiret ogpassespå av hannen.

Ungene blir flygedyktige og uavhengige av hannen etter 28-34 døgn.

Rødlistestatuspå Svalbarder livskraftig (LC).

.s

Figur 2: å Foto: Stein Ø. Nilsen.
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Steinvender lArenaria intergres

Steinvenderen forekommer spredt langs kysten ogi fjorder over store deler av

øygruppen. Hannen (se figur 3) har noe klarere farger og skarpere tegninger enn

hunnen, men ellers er kjønnene like. Steínvenderne kommer til hekkeområdene på

Svalbard i slutten av mai eller tidlig juni, og drar i løpet av august og begynnelsen av

september. De søker næring på tundraen ogi fjæresonen. Typiske hekkeområder er

vegetasjonsfattig fiatmark og steinete tundra nær sjøen. Parene bruker gjerne de samme

territoriene flere år på rad. Reiret lages av hunnen, og eggleggingen skjer antageligvis

mellom midten av juni ogbegynnelsenav juli. Hunnenstår for mestepartenav rugingen.

Rugetidener 21-24dager,og etter klekking forlater ungenereiret innen et døgn.De

passes på og oppfostres av begge foreldrene, og blir flygedyktige etter 19-21 dager. Da

er de også uavhengige av foreldrene. Steinvenderen har et saerlig effektivt forsvar av egg

og unger, og alarmerer kraftig ved trusler på hekkeplassen.

Rødlistestatuspå Svalbarder nær truet (NT).
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Figur 3: Foto: Stein

Polarsvømmesnipe Phalaropus [ulicariusj

Polarsvømmesnipen hekker over det meste av øygruppen, med unntak av østre del av

Nordaustlandet.Hekkeperioden starter tidlig i juni og de fleste individene har forlatt

Svalbardinnen midten av august.Polarsvømmesnipenesøker somregel næring i

ferskvannsdammer, langs fjæra, i havoverflaten og på fuktig tundra. Typisk hekkehabitat
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er partier med fuktig tundra og en eller flere ferskvannsdammer, gjerne med rik

vegetasjon rundt. Parene bruker ofte samme hekkeplass i flere år på rad.

Polarsvømmesnipene har reversert kjønnsrollemønster der hunnen står for kurtisen og

forsvarer territoriet. Hunnen er litt større og har klarere farger og mer markerte

tegninger enn hannen (se figur 4). Reiret bygges også av hunnen, og plasseres på et tørt

parti av tundraen i skjul av en gresstue eller annen vegetasjon. Såsnart reirplassen er fri

for snø legges eggene. Hannen ruger på eggene i 18-20 døgn. Dersom det er et

overskudd av hanner i området kan hunnen bygge enda et reir og pare segmed en ny

hann etter å ha lagt det første kullet. Ungene forlater reiret etter klekking og blir videre

oppfostret av hannen. Etter 16-18 døgn blir de flygedyktige.

Rødlistestatus på Svalbard er naertruet (NT).
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Éigur 4: Pplarsvømmesniper hunn,

Sandlo [Charadrius hiaticula

Sandloener relativt fåtallig på Svalbard.Denforekommer i lavereliggendedeler over det

meste av øygruppen, men hekker hovedsakelig på Vest-Spitsbergen. Kjønnene er nesten

like med unntak av noe mer kontrastrike svarte og hvite tegninger på hodet oghalsen

hoshannen.Hunnenkan ha litt innslagav brunt i de svarte tegningene(sefigur 5).

Hekkeperioden strekker seg fra sent i mai til slutten av juli. De siste sandloene drar fra

Svalbardi slutten av august.Naeringssøkforekommer ofte på flate, bare områder langs
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kysten, i dalfører og i elvedeltaer. Sandloen hekker på vegetasjonsfattige områder som

sand- og grussletter, og gjerne med nærhet til vann. De hekker vanligvis som enkeltpar.

Reiret bygges av hannen, og eggleggingen skjer normalt rundt månedsskiftet juni-juli.

Dette varierer med snøsmeltingen. Rugetiden er på 23-25 døgn,og foreldrene bytter på

rugingen. Etter klekking forlater ungene reiret og blir passet på av begge foreldrene.

Ungene blir flygedyktige etter 24 døgn, og uavhengige kort tid etter det. Påhekkeplassen

er sandloen rask til å forsvare området sitt. Forstyrrelser fra eventuelle trusler vil aktivt

bli forsøkt lokket bort ved at foreldrene alarmerer og spiller skadet mens de beveger seg

bort fra området.

Rødlistestatus på Svalbard er nær truet (NT).

Figur Foto: Nilsen.

SandløperlCa1idris albal

Sandløperen er fåtallig på Svalbard og forekommer hovedsakelig på Vest-Spitsbergen.

Svalbard er det eneste stedet i Vest-Palearktis hvor sandløperen hekker. Hannen (se

figur 6] er mer rustrød på hode og bryst enn hunnen som har blassere farger.

Hekkeperioden starter i juni og varer til slutten av juli eller begynnelsen av august.

Ungfuglene trekker trolig i august eller september. Sandløperen søker næring på

tundraen og i fjæra. Typiske hekkeområder er tørr, steinete og vegetasjonsfattig tundra,
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havsletter eller grusterrasser i nedre deler av store dalfører, ofte med nærhet til

ferskvann. De hekker spredt som enkeltpar. Reiret lages av hunnen, og det kan ofte

finnes plassert på en forhøyning i terrenget. Eggleggingen skjer fra midten av juni.

Tidspunktet varierer med snøsmeltingen. Begge kjønn kan delta i rugingen som varer

mellom 23-27 døgn. Noen ganger kan sandløperen ha to kull på en sesong. Hannen får

da ansvaret for rugingen og oppfostringen av kull nummer en mens hunnen legger et

nytt kull et annet sted som hun tar seg av. Ungene blir flygedyktige etter 12-14 døgn, og

uavhengige etter 17-21 døgn.

Rødlistestatus på Svalbard er sårbar (VU).

Figur 6: Sandløper (hann). Foto: Solveig

Myrsnipe {Calidris algina

Arten myrsnipe er delti flere underarter som er geografisk isolerte. Myrsnipene på

Svalbard er unik i europeisk sammenheng ved at de tilhører underarten C.a. arctíca

(Marthinsen et al. (2008)). l-leretter refererer navnet ”myrsnipe” til populasjonen på

Svalbard. Myrsnipen er en fåtallig art som hekker flekkvis på Vest-Spitsbergen. Hannen

har gjerne noe skarpere farger og tydeligere svart buk, ellers er kjønnene like.

Hekkeperioden starter i slutten av mai eller begynnelsen av juni. Høsttrekket skjer fra

slutten av juli og fortsetter utover i august. Myrsnipen søker næring i fuktige

myrområder og vegetasjonsrik tundra, samt i fjaeresonen og elvedeltaer. De samme

vegetasjonsrike og fuktige tundra- og myrområdene er typiske hekkeområder, og

myrsnipene foretrekker at det finnes små dammer eller tjern i nærheten. Myrsnipen er
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territoriell på hekkeplassen, og kommer ofte tilbake til samme reiret for å hekke flere år

på rad. Hannen etablerer reiret på et flatt og fuktig sted, gjerne i skjul av en gresstue

eller annen vegetasjon. Ferdigstillingen av reiret står hunnen for, og eggleggingen skjer i

juni. Eggene ruges i 21-22 døgn, og begge kjønn deltar i rugingen. Etter klekking forlater

ungene reiret og blir passet på av begge foreldrene. Ungene blir flygedyktige og

uavhengige etter 3-4 uker. Hunnen forlater familien før dette skjer.

Rødlistestatus på Svalbard er nær truet (NT).

Figur
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Metoder

Data ble innhentet ved observasjoner gjort hovedsakelig gjennom tre gjennomganger av

aktuelle områder i Kongsfjorden. Tanken var at disse tre gjennomgangene skulle

fordeles slik at hvert aktuelle område ble dekket i starten, midten og slutten av

arbeidsperioden. Fjorden ble delt inn i nitten hovedområder (se figur 8 eller figur 14

under vedlegg for større kart). Dette ble gjort på bakgrunn av observasjoner og

erfaringer fra tidligere feltarbeid for andre prosjekter, samt ved bruk av satellittbilder

hvor typiske våtmarksområder i fjorden ble plukket ut.
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Figur 8: Hovedomrâdene i Kongsfjorden: 1) Kvadehuken, 2) Kvadehuken -> Brandal, 3) Brandal,

4) Ny-Ålesund, 5) Gluudneset, 6) Ny~Ålesund -> Krykkjefjellet, 7) Krykkjefjellet -> Kronebreen,

8) Ossian Sars, 9) Leirholmen, 10) lnnerholmen, 11) Sigridholmen, 12) Midtholmen, 13)

Storholmen, 14) Dyrevika, 15) Gerdøya, 16) Gorilla -> London, 17) Blomstrand, 18) Ragnahytta,

19) Kapp Guissez.

Innsamlingen av data ble gjennomført i perioden 27. juni til 24. juli 2014.Arbeidet ble

for det meste utført av to personer, men ved noen anledninger observerte opptil fire

stykker. Den første gjennomgangen av fjorden var relativt overfladisk og fungerte som

en grov kartlegging. Områder hvor det ble sett vadefugler ble fulgt opp en andre og
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tredje gang senere i perioden. Dersom det kun ble observert noen få (ett til to individer)

eller i noen tilfeller ingen vaderei et hovedområde,ble ikke dette området besøktigjen.

Observasjoneneble gjort ved ågågjennom områdenetil fots i grove transekt. Noen

observasjonerble ogsåtatt fra båt.Alle vadere somble sett underveisble registrert.

Tilfeller hvor vadere kun ble hørt og ikke sett ble registrert såfremt man visste sikkert

hvilken art det var. I områder hvor man visste om reir fra tidligere år, eller som hadde

typiske hekkehabitatble det gåtti tettere transekt for å prøve å finne reir.

Reirposisjoner ble registrert med GPS.

Under andre ogtredje gjennomgangble kun områder hvor det var gjort flere

observasjoner besøkt. Visse områder ble også besøkt mer enn tre ganger av ulike

årsaker somikke var direkte knyttet til prosjektet. Alle reir ble sjekket igjen under andre

og/eller tredje gjennomgang såfremt det ikke fantes informasjon om allerede mislykket

hekking fra tidligere eller fra andre kilder. Vi har arbeidet ut fra tre typer status for

reirene etter endt arbeidsperiode:

- Suksessfull hekking: observert klekking eller nyklekte unger ved reiret.

- Ukjent status:manglendebeviser for bådepredasjonogklekking

- Mislykket hekking: predasjon er som regel årsak

Fellesfor alle reirfunn har vært at vi ikke har visst sikkert når eggeneble lagt.

I tillegg til å samle inn data ved metoden beskrevet ovenfor ble det brukt observasjoner

gjort gjennom fugleovervåkningi forbindelse med etableringen av det nye

geodesianlegget for Statens Kartverk. Denne overvåkningen utføres av Norsk institutt

for naturforsltning (NINA), og innebærer områdeneBrandal,Solvatnet i Ny-Ålesundog

Gluudneset.Det ble ogsåtatt i mot observasjonerfra andre forskere og fastboendei Ny-

Ålesund.
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Resultater

Av de nitten hovedområdenevi jobbet ut fra var det sekshvor det ble observert relativt

mange vadefugler. Disse var (se figur 8/figur 14 under vedleggjz

1. Kvadehuken

3. Brandal

4. Ny-Ålesund

11. Sigridholmen

12. Midtholmen

19. Kapp Guissez

En oppsummering av hvert besøk til disse stedene med antall observerte fugler kan sees

i tabell 1 UnderVedlegg,

Kvadehukenblebesøkttre ganger. Hvergangbledetgjort flestobservasjonerav

fjaereplytt. Det var også en del steinvendere. Selv om det ikke var mange registreringer

ble det observert sandloog sandløperunder alle tre besøkene.Ved første besøkble det i

tillegg sett polarsvømmesniper, og ved tredje besøk ble det sett en myrsnipe. Det ble

funnet ett steinvenderreir på Kvadehuken, men det er ukjent om eggene klekte eller ble

predatert (sefigur 9).

Brandalble besøktsyv ganger. Observasjonerfra visseenkeltbesøker hentet fra et fast

observasjonspunkt(lystårnet på Brandalpynten) ogdekker kun området rundt selve

lagunen. Resten av observasjonene dekker også områder på begge sider av veien etter

flyplassen, samt Knudsenheia mot nord-vest (se figur 10]. Det ble observert fjæreplytt

ved hvert besøk,ogsteinvender nestenhver gang.I tillegg ble det ved enkelte tilfeller

sett polarsvømmesnipe,sandløperog sandlo.1dette området ble det funnet to reir: ett

fjæreplyttreir på tidlig snøfrie deler av den nye veien til Brandallaguna (mislykket

hekking), ogett steinvenderreir like ved lystårnet på Brandalpynten (suksessfull

hekking).

For Ny-Ålesund ble det til sammen registrert observasjoner fra atten datoer. Det var

stort sett fjæreplytt og sandlo som ble observert, men ogsåsteinvender ogmuligensen

myrsnipe (usikker observasjon).I Ny-Ålesundble det funnet reir av bådesandloog

fjaereplytt.To sandloreir og et fjæreplyttreir i kjernen av byen,samt et sandloreir ved
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veien like før brua over Westbyelva mot flyplassen ble alle fire mest sannsynlig

predatert. Se figur 11 for reirposisjonene i Ny-Ålesund.

Sigridholmen ble besøkt fem ganger. Der ble det observert en god del

polarsvømmesniper som eneste lokalítet med et slikt antall av denne arten samlet på et

relativt lite område. Under besøket 12. juli ble 35 individer næringssøkende

polarsvømmesniper observert. De fleste av disse var hunkjønn. Det ble også sett noen

fjæreplytter på Sigridholmen.

Midtholmen ble besøkt to ganger. Også der ble det observert en del polarsvømmesniper,

men mer sporadisk enn observasjonene påSigridholmen. Ved besøk nummer to ble det

også sett noen fjæreplytter. To reirfunn av polarsvømmesnipe ble registrert på

Midtholmen (se figur 12). Ingen av disse hadde hekkesuksess.

Kapp Guissez ble besøkt tre ganger. Det ble observert mest steinvendere, men også

mange fjæreplytter. Ved første besøk ble det sett to polarsvømmesniper. Under tredje

besøk ble det kun observert fra ett enkelt punkt (like vest for småvannene ved fjæra som

vender mot Kongsfjorden). Da var det mest fjæreplytt å se, samt noen steinvendere. Det

ble funnet to steinvenderreir på Kapp Guissez [se figur 13]. Det ene hadde suksessfull

hekking mens det andre fikk etter endt arbeidsperiode status som ukjent.
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Figur 9: Reirfunn på Kvadehuken.
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Figur 13: Reirfunn på Kapp Guissez.
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I fem av hovedomrâdene ble det gjort litt færre observasjoner av vadere ved hvert besøk

sammenlignet med de seks hovedområdene nevnt ovenfor. Det gjaldt:

5. Gluudneset

6. Ny-Ålesund -> Krykkjefjellet (delen mellom Ny-Ålesund og Gluudneset)

9. Leirholmen

10. lnnerholmen

16. Gorilla -> London.

Ide to førstnevnte områdene ble det i hovedsak sett fjaereplytt. De fleste av disse ble sett

i strandsonen nær Ny-Ålesund (ved Strandvatnet), og det var ofte minst ett eller to

individer i Zeppelinhamna og ved Gluudneset. Det ble også observert noen steinvendere,

sandloer (nærmest Ny~Ålesund) og polarsvømmesniper (ved Gâsebu nær Gluudneset).

På Leirholmen og lnnerholmen ble det sett noen polarsvømmesniper og fjæreplytter. l

området mellom Gorilla og London på Blomstrandhalvøya (mot sør] ble det sett

fjaereplytt. De fleste av disse ble observert i området like nord for London.

Det ble gjort veldig få eller ingen observasjoner i ni av de nitten hovedområdene. l disse

ni områdene inngår også områder som av ulike grunner kun ble besøkt en gang.

Områdene som inngår her er:

2. Kvadehuken -> Brandal

6. Ny-Ålesund -> Krykkjefjellet (delen mellom Gluudneset og Krykkjefjellet)

7. Krykkjefjellet -> Kronebreen

8. Ossian Sars

13. Storholmen

14-.Dyrevika

15. Gerdøya

17. Blomstrand

18. Ragnahytta.

Mellom Kvadehuken og Brandal ble det kun sett og hørt fjaereplytt. De fleste

observasjonene i dette området ble gjort nær Kvadehuken og nær Brandal. Mellom

Gluudneset og Krykkjefjellet ble det sett et fåtall fjaereplytter i deltaet nedenfor den

franske stasjonen Corbel og ved Krykkjefjellet. Det ble sett to fjæreplytter mellom

Krykkjefjellet og Kronebreen. Pâ Ossian Sars ble det ikke observert vadefugler. Fra

Storholmen ble vi gitt informasjon om et polarsvømmesnipereir (se figur 12) fra andre
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forskere somjobbet der.Mot slutten av arbeídsperioden,ogetter at defleste

ærfuglreírene var forlatt, ble nord-østsidenav Storholmensjekket.Detble ikke gjort

noen observasjoneravvadereder og polarsvømmesnipereíretble heller ikke funnet.

Statusfor reíret ble dermedsatt til ukjent. I Dyrevika,på Blomstrandogved Ragnahytta

ble det observert noen få fjæreplytter. PåGerdøyable det sett tre polarsvømmesniper.
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Diskusjon

Sesongen 2014

Kartleggingen av vadefugler i Kongsfjorden har gitt informasjon om hvor man i 2014

fant de høyeste tetthetene av vadere: Kvadehuken, Brandal, Ny-Ålesund, Sigridholmen,

Midtholmen og Kapp Guissez.

Kvadehuken er et åpent, stort område med en blanding mellom fuktig tundra,

ferskvannsdammer, bekker, steiner og leirete/sandete grunn. Området som ble dekket

under dette prosjektet var i hovedsak Hukbogen, nærmere bestemt rundt Huklagunene

(se figur 9). Det var spesielt mye vadere å se næringssøkende blant gammel tare langs

fjæra. En av fjaereplyttene som ble observert her hadde fargemerke fra Longyearbyen

[VAY) fra mai 2014. Dette viser at fjæreplytter bruker Adventdaldeltaet før de drar mot

nordligere hekkeområder. På grunn av det høye antallet individer og antallet arter som

ble observert på Kvadehuken anses dette som et viktig område for vadefugler i

Kongsfjorden. Dette er et område som i liten grad forstyrres av menneskelig aktivitet

gjennom hekkesesongen.

Brandal er et delvis åpent, delvis kupert område med mye tundra- og myrvegetasjon. I

2014 tok det lengre tid enn normalt før mesteparten av omrâdet var snøfritt. Det ser ut

til at Brandalområdet huser flere vadere, og antageligvis var det flere fjaereplyttreir i

området enn det ene som ble observert (se figur 10). Det ene fjæreplyttreiret som ble

funnet kan ha blitt plassert på den snøfrie veien på grunn av manglende tilgang til den

vanlige hekkeplassen. Observasjonen av tre sandløpere som søkte næring sammen mot

slutten av arbeidsperioden kan indikere at det var mulig hekkeforsøk i nærheten

tidligere på sesongen. Brandal er et omrâde som besøkes ofte av både forskere og

fastboende. Det er blant annet to hytter plassert i laguneområdet, og disse er ofte i bruk

gjennom hekkesesongen. Siden 2013 har det i tillegg vært økende anleggsvirksomheti

området, og denne tilstedevaerelsen vil øke fram til det nye geodesianlegget skal stå

ferdigi 2018.

Ny-Ålesund er et relativt frodig område i Kongsfjorden, og det gjør det til et aktuelt

hekkeområde for flere vadere. Samtidig er det relativt mye mennesker og aktivitet i

byen under hekkesesongen, og sommeren 2014 var det i tillegg omtrent daglige anløp av

cruiseskip og lignende. Selv om mennesker kan sees på som en forstyrrende og
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stressende faktor for fuglene gir menneskelig tilstedeværelse normalt også noe

beskyttelse mot predatorarter som blant annet polarmåse, storjo, tyvjo og fjellrev. I

2014-sesongen var det veldig mange reveynglingeri Kongsfjorden. Besøk av fjellrev i

byen forekom ofte, og skjedde like gjerne på dagtid som om natten. Dette kan være en

årsak til at vaderne som hadde valgt reirplasser i bykjernen [se figur 11] hadde

mislykket hekking. Stress på grunn av nærvær av mennesker og kjøretøy kan også ha

ført til at fuglene har gitt opp hekkingen. En annen faktor som antageligvis påvirker

ulike vadefuglarter i større eller mindre grad er den økende populasjonen av

hvitkinngjess i fjorden. Ettersom Ny-Ålesund er et frodig område beiter store mengder

hvitkinngjess (etter hvert også unger) i området. Det fører både til nedbeiting av

vegetasjon som utgjør hekkehabitat for flere vadere, og også tiltrekking av fjellrev.

Begge deler kan ha negative konsekvenser for vadefugler.

Sigridholmen har et område med myrete og fuktig vegetasjon samt noen

ferskvannsdammer. Dette området ligger sør-øst på holmen, og virker å være en svært

viktig lokalitet (sammen med Midtholmen) for polarsvømmesniper i Kongsfjorden.

Under besøket 12. juli ble det observert 35 polarsvømmesniper næringssøkende i noen

av dammene på øya. Flesteparten av disse var hunner, og ut fra det reverserte

kjønnsrollemønsteret disse fuglene har kan dette indikere at flere hanner lå på reir i

nærheten. Sigridholmen ble, i likhet med de fleste andre holmene, ikke gjennomgått

systematisk til fots blant annet på grunn av aerfugler og hvitkinngjess som lå på reir og

samtidig nærvær av predatorer som storjo og polarmåse. Nærmere undersøkelser for

reir på denne holmen bør likevel vurderes ved eventuelle oppfølgingsprosjeltter.

Sigridholmen besøkes kun av forskere i løpet av hekkesesongen, og antageligvis er

forstyrrelsen mye lavere enn på for eksempel Storholmen. Ett storjopar har territoriet

sitt på Sigridholmen, men det er usikkert i hvilken grad det påvirker vadefuglene.

Midtholmen er en noe kupert, og har vegetasjon som på deler av holmen gir skjul som

egner seg godt til reirplasser for polarsvømmesniper. I likhet med Sigridholmen virker

det som Midtholmen også er viktig for disse vaderne. De to reirfunnene som ble gjort

her lå veldig nære hverandre [se figur 12), og dette oppfattes som litt spesielt ettersom

polarsvømmesnipene vanligvis er territorielle. En mulig forklaring kan være at det var

et overskudd av hanner, og at det derfor kan ha vært samme hunn som har laget begge
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reirene. Menneskelig forstyrrelse i løpet av hekkeperioden antas å være lik som for

Sigridholmen.

Kapp Guissez kan minne litt om Kvadehuken, men oppleves som fuktigere og med flere

grunne smådamrner, bekker og mindre elver. Vegetasjonen er mer sammenhengende

mot foten av fjellene. Som Kvadehuken er Kapp Guissez et veldig stort område, og det er

til dels er vanskelig å få oversikt selv om det er flatt og åpent terreng. Under denne

kartleggingen ble omrâdet rundt de større dammene nær fjæra mot Kongsfjorden, samt

et Område innover på land mot øst —nord-øst gjennomgått (se figur 13). På grunn avdet

høye antallet vadere, og kanskje spesielt på grunn av den høye forekomsten av

steinvendere, anses også Kapp Guissez å være viktig for vadere i Kongsfjorden. Dette er

antageligvis en del av Kongsfjorden som besøkes relativt lite av mennesker gjennom

hekkesesongen.

Sammenligning med sesongen 1996

Sammenlignet med resultatene fra kartleggingen i 1996 ser det ut til at flere av de

samme artene stort sett er observert på de samme stedene. Det kan virke som antallet

steinvendere er høyere nå enn i 1996. Samtidig ser det ut til at antall sandløpere

muligens er lavere. Sistnevnte art ble kun observert på Kvadehuken og Brandal i 2014,

mens i 1996 ble det sett sandløpere ved flere lokaliteter i relativ nærhet til Ny-Ålesund,

blant annet på Gluudneset, Zeppelinhamna og Papphytta (Stuphallet). Det ble ikke sett

tegn til at sandløpere hekket på noen av stedene de ble observerti 2014.

[1996 ble det registrert en heílo (Gerdøyaj og to svømmesniper (en på sjøen ved

Storholmen og en på Kvadehuken). Disse artene ble ikke setti noen av områdene i 2014.

Det ble sett en myrsnipe på Kvadehuken og ført en usikker observasjon på myrsnipe i

Ny-Ålesund i 2014. Denne arten ble ikke registrert i 1996. Alle disse artene regnes som

sjeldne i Kongsfjorden i 2014.

Det ble kun gjort observasjoner av to vadefugler i Kvadehukenområdeti 1996. Under

kartleggingen i 2014 ble Kvadehuken som nevnt opplevd som et viktig område for

vadere. Det er litt usikkerhet rundt hvordan kartleggingen i 1996 ble gjennomført for

blant annet dette området. Kvadehukenområdet ble besøkt to ganger i løpet av sesongen

1996 (6. og 22. juli). Disse besøksdatoene sammenfalt nesten helt med vårt første og

siste besøk dit. Likevel ble det kun registrert en sandlo ved det første besøket i 1996, og

en svømmesnipe ved det andre besøket, mens deti 2014 ble registrert henholdsvis 91
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og 93 individer av ulike vadefuglarter. Dette kan tyde på at det var forskere som ikke

primært var på stedet for å registrere alle typer fugler som gjorde observasjonene i

1996. I så fall er sammenligningsgrunnlaget med 2014-sesongen lite for dette området.

Det er vanskelig å si noe om denne tilsynelatende økningen i ulike vadefuglarter og

antall i Kvadehukenområdet på bakgrunn av disse dataene. Kartleggingen fra 1996

omfattet både fugle- og pattedyrarter, og det var nødvendig med kompromissløsninger

under innsamlingen av data for å rekke gjennom hele undersøkelsesområdet. For mer

spesifikke kartlegginger (som dette prosjekteti 2014) og sammenlignbare tidsserier er

det viktig med datainnsamlinger som både er tilpasset formålet og kontinuerlige.

Den største forskjellen i sammenligningen med 1996-sesongen er at 4-5par

polarsvømmesniper gjorde hekkeforsøk i Ny-Ålesund i 199 6. I tillegg ble arten registrert

på Gluudneset, i Brandallaguna og på alle Lovénøyane foruten om juttaholmen. l 2014

ble det kun registrert to polarsvømmesniper i byen, og ingen hekkeforsøk ble observert.

Dette kan ha sammenheng med nevnte økningi antall hvitkinngjess de siste årene, og

beitepresset fra disse som ødelegger potensielle hekkeplasser spesielt for

polarsvømmesnipene. Videre kan det være verdt å merke seg at Lovénøyane kun ble

besøkt én gang i løpet av 1996-sesongen [hver lokalitet ble besøkt en gang 24., 25. eller

27. juni). Observasjonene var ganske like sammenlignet med omtrent samme tid i 2014,

men det er vanskelig å sammenligne de to sesongene ytterligere for disse lokalitetene.

Det høye antallet polarsvømmesniper på Sigridholmen ble observert rundt midten av

arbeidsperioden i 2014. I mangelen av data fra samme periode i 1996 kan det bare

spekuleres i om individer som tidligere hekket i Ny-Álesund har flyttet seg ut på øyene

etter hvert som reirhabitat i byen har forsvunnet. Dette problemet viser at det kan vaere

viktig å samle data fra aktuelle områder flere ganger gjennom sesongen da forskjellige

livshistorier og hekketid hos de ulike vaderne kan føre til varierende antall

observasjoner av artene i løpet av en sesong.

4. august 1996 ble det registrert 70 individer av fjaereplytt og ett individ av steinvender

(1K) pâ Kapp Guissez. Dette var det eneste besøket til dette området i 1996, og det

fremgår ikke av rapporten hvor stort område som ble dekket eller hvilken

observasjonsmetode som ble brukt. Antallet fjæreplytter var mye høyere enn for hver av

de gangene Kapp Guissez ble besøkt under 2014-sesongen. På grunn av vanskelige

værforhold omfattet det siste besøket i 2014 [22.juli) kun stasjonær observasjon. Dette
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var nærmest tiden på sesongen da observasjonene ble gjort i 1996. Det er mulig at det

kunne blitt registrert et betydelig høyere antall under tredje besøk i 2014 dersom

området hadde blitt undersøkt til fots. Dessverre er det vanskelig å sammenligne disse

dataene grunnet de mulige forskjellene i datainnsamlingen (både med tanke på tid på

sesongen, observasjonsmetode og størrelse på området). En mulig forklaring på det

høye observerte antallet fjæreplytter på KappGuissez i 1996 kan være at fjæreplytter

(hunner og ikke-hekkende) samlet seg ved kysten før høsttrekket. Det er ellers litt

underlig at det ikke ble sett flere steinvendere i omrâdet i 1996. Selv om

observasjonsmetoden og størrelsen på undersøkelsesområdet er ukjent, og uten å

konkludere med noe, kan det spekuleres i om det har skjedd en gradvis kolonisering av

steinvendere på Kapp Guissez-omrâdet etter 1996.

Gjennom en konsekvensutredning for Ny-Ålesund fra 1998 viste Mehlum og Bangjord at

det har vært en signifikant nedgang i antallet av de fleste hekkende vadefuglartene i

byen siden 1981. Hovedårsaken til dette ble foreslått å være tap av reirhabitat som følge

av overbeiting av reinsdyr samt veibygging, rørlegging og bygningsarbeid. I tillegg til

polarsvømmesnipene som hekketi Ny~Ålesund i 1996 var det tre hekkeindikasjoner av

fjaereplytt innenfor våre områdegrenser for Ny-Ålesund, samt ett sandloreir på grensa

eller like utenfor mot øst (ved Strandvatnet). Det kan dermed se ut til at relativt få arter

hekketi byen i 1996. Til tross for at 1996-sesongen hadde sen snøsmelting og

beskrivelsene minner om forholdene i 2014, ser det ikke ut til at vadere som fjaereplytt

og sandlo valgte reirplasser inne i byen. Det er mulig at det heller ikke mellom

infrastrukturen var snøfrie og tørre områder som egnet seg til reirplasser for disse

artene tidlig nok på sesongen.

Sammenligning med sesongen 1982

Meltofte et al. observerte flere vadefuglarteri 1982 enn det ble observert i 2014. I tillegg

til artene setti 2014 såde blant annet svømmesnipe og po1arsnipe(CaI1'drz'scanutus)

(sistnevnte hekket ikke). I 1982 hekket det to par sandlo, to par steinvendere, fire par

fjæreplytter, ett par myrsniper, ti par polarsvømmesniper og ett par svømmesniper

innenfor Meltofte et al.'s undersøkelsesområde. Dette området dekker deler av arealer

som vårt prosjekts avgrensninger for Ny-Ålesund ikke dekker. Uansett var det flere arter

og et mye høyere antall vadere som hekket i og rundt Ny-Ålesund i 1982 enn i 2014.

Videre var det flere polarsvømmesniper og steinvendere som hekket i byen i 1982 enn
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tidligere. Detteble delvis begrunnet medat polarsvømmesnipenekanskje fikk

beskyttelseved åhekke i denvoksendekolonien av rødnebbterner i byen.Både

polarsvømmesniperogsteinvendere forekom i betydelig lavere antall i byen i 2014,og

det var heller ingen registrerte forsøk påhekking.

1982-sesongenble regnet som relativt tidlig medtanke på klekkedatoer. Dettevar

sammenlignet med året før samt et par sesonger på sent 60- og midten av 70-tallet.

Forskjellen mellom 1982 og 2014 er stor, oggenerelt ser det ut til at det har vært en

nedgang i antall hekkende arter og antall arter generelt i og i nærheten av Ny-Ålesund.

Det kan værevanskeligå si noeom bestandsutvikling når man har forskjellige data

spredti tid. Hvis data fra 1996 for Ny-Ålesundområdet inkluderes ser nedgangen for

polarsvømmesnipene ut til å ha vært gradvis, mens noen arter kan med noe større

sikkerhet sies å ha forsvunnet helt fra byen. Dette gjelder svømmesniper, polarsniper og

antageligvissandløpere.Sammenligningenemellom sesongenesier ikke noeom

svingninger mellom år, men gir et bilde av hvordan tilstanden i 2014 var sammenlignet

med tilstanden i 1996 eller 1982.

Videre arbeid

For å kunne beskrive hekkehabitat bedre ogfor åkunne si mer om tilstanden til

vadefuglbestandene i Kongsfjorden trengs mer konkret data på hekkeplasser og reir.

Dette er noe som det med fordel kan fokuseres på ved eventuelle senere kartlegginger.

Det kan også være fordelaktig å for eksempel registrere vegetasjonstyper i umiddelbar

nærhet til reir og generelt i områder med høyere tetthet av vadere. Denne pilotstudien

er hovedsakelig basert på observasjoner gjort under gjennomgang av områder i

Kongsfjorden til fots. Det ble ikke gjennomført systematisk søk etter reir med noe form

for utstyr, kun gjennom relativt grove transekter. Bruk av for eksempel tau med

hengende stoffremser eller lignende som dras forsiktig over bakken kan øke sjansene

for å finne reir i typiske hekkehabitat. En annen metode som kan gjøre det enklere å

finne vadefuglreir, men som ikke ble vurdert for dette prosjektet på grunn av

tidsaspektet, er å sitte på observasjonspostover lengre tid og observere atferd.

Vadefuglinventering er tidkrevende, og resultatene fra sesongen2014 vil kunne brukes

til å planlegge en mer systematisk kartlegging også av reirplasser. Det kan spares mye

tid på å fokusere på de områdene som framstod som viktigst for vadere denne sesongen.

Samtidig anbefalesdet at hele fjorden gjennomgåsigjen ved en eventuell oppfølgingav
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dette prosjektet ettersom 2014 var en sesong preget av sen snøsmelting. En mer normal

sesong vil kanskje gi andre resultater. Det kan for eksempel være en mulighet at par som

normalt hekker i områder som var dekket av snø i begynnelsen av hekkesesongen har

valgt nye hekkeområder som var snøfrie. Områder rundt infrastruktur var snøfrie

tidligere enn blant annet tundraområder. Dette kan forklare hvorfor det ble funnet

relativtmangereir i Ny-Ålesund.

Innen forvaltning er det viktig med tidsserier og observasjoner som går gjennom flere

år. Forholdene svinger ofte fra sesong til sesong, og større globale miljøforandringer

spås å ramme hardest i polare områder. Det er derfor nødvendig å dokumentere dagens

tilstand og følge med på utviklingen for å ha mulighet til å forvalte vadefuglbestandene i

Kongsfjorden og på Svalbard generelt på en bærekraftig måte. Det anbefales derfor å

videreføre vadefugltellingen og kartlegging av reirplasser i Kongsfiorden. To av de seks

områdene som framstod som viktige for vadere i 2014 preges av menneskelig

tilstedeværelse omtrent daglig under hekkeperioden. Sammenligninger av

artssammensetninger og tetthet av vadefugler i de seks ulike områdene kan gi verdifull

kunnskap om effekter fra menneskelig påvirkning. Metoden og undersøkelsene som ble

brukt under dette pilotprosjektet kan også være et godt utgangspunkt for undersøkelser

andre steder på Svalbard. Det finnes som tidligere nevnt generelt lite innsamlet

kunnskap om vadefuglenes utbredelse i hekketiden på Svalbard utenom sentrale deler

av Adventdalen.
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Vedlegg

Tabell 1: Observasjonerav ulike arter ved lokalitetene med høyesttetthet avvadere.

 

Lokalítet Dato Art Antall

Fjaereplytt 64

Steinvender 17

07.07.14 Polarsvqammesnipe 5

Sandlo

Sandløper 1

Fjaerepiytt 52

Steinvender 13
Kvadehuken 13.07.14

Sandlo 5
Sandløper 2

Fjæreplytt 46

Steinvender 30

22.07.14 Sandlo 10
Sandløper 6

Myrsnipe 1

29.06.14 Slteinvender 10

Fjaereplytt 9

Steinvender 4

02.07.14 Fjæreplytt 3

Polarsvømrnesnipe 2

04.07.14 Fjæreplytt 9

Fjæreplytt 19

 

 
 

 

 
 

08.07.14 I
Stemvender 9

Brandal St" ender 214.07.14_e'"V
Fjaereplytt 1

Steinvender 8
320.07.14S§"°”°'°er

Fjæreplytt 2

Sandlo 1
` 223.07.14 Fjaereplytt

Steinvender 1

27.06.14Fjærepwtt 7
Sandlo 1

28.06.14 Fjæreplytt 5

Fjæreplytt 4

I ' 229.0614 Po arsvammesmpe

Ny-Ålesund Sandlo 1
l\/Iyrsnipe 1

30.06.14 Fjæreplytt 3

02.07.14 Fjæreplytt 7

03.07.14 Fjæreplytt 1

04.07.14 Sandlo 7
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Lovénøyane

Ny-Ãlesund

Sigridholmen

lnnerholmen

Leirholmen

lnnerholmen

Sigridholmen

Midtholmen

Leirholmen

Sigridholmen

Midtholmen

Sigridholmen

lnnerholmen

Sigridholmen

Kapp Guissez

04.07.14

07.07.14

08.07.14

10.07.14

11.07.14

13.07.14

15.07.14

16.07.14
18.07.14

21.07.14

23.07.14

24.07.14

2906.14

30.06.14

03.07.14

12.07.14

18.07.14

21.07.14

06.07.14

15.07.14

22.07.14

Fjæreplytt

Fjæreplytt
Fjaereplytt

Sandlo

Fjæreplytt

Sandlo

Steinvender

Fjaereplytt

Fjaereplytt

Fjaereplytt

Sandlo

Fjaereplytt

Fjaereplytt
Fjæreplytt

Sandlo

Fjæreplytt

Sandlo
Fjaereplytt

Sandlo

Polarsvwmmesnipe

Fjaereplytt

Polarsveimmesnipe

Fjæreplytt

Polarsvømmesnipe

Fjæreplytt

Polarsvømmesnipe

Fjæreplytt

Polarsvømmesnipe

Polarsvømmesnipe

Fjæreplytt

Polarsvømmesnipe

Fjæreplytt

Polarsvømmesnipe

Fjæreplytt

Polarsvømrnesnipe

Fjæreplytt

Polarsvørnmesnipe

Polarsvømmesnipe

Steinvender

Fjæreplytt

Polarsvømmesnipe

Steinvender

Fjæreplytt

Fjæreplytt

Steinvender
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N’U’!\ll\JH

20

JåU)U)N)i-\

13
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Hovedområderi Kongsfjorden:

E"N.W_*5-”.0‘Fl9°.<9

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Kvadehuken

Kvadehuken —>Brandal

Brandal

Ny-Ålesund

Gluudneset

Ny-Ãlesund->Krykkjefjellet

Krykkjefjellet -> Kronebreen

Ossían Sars

Leírholmen

Innerholmen

Sigridholmen

Midtholmen

Storholmen

Dyrevika

Gerdøya

Gorilla -> London

Blomstrand

Ragnahytta

Kapp Guissez
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Figur 14-:Hovedområderi Kongsfiorden.
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