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Inventarisatieverslag Isfjordflya (Spitsbergen)

Door Kees Goudswaard en Marcel Groenendaal

Telgebied

Vele ondiepe stroompjes zorgen voor de drassigheid in lagere stukken die vaak
begroeid zijn; de overige oppervlakte bestaat voornamelijk uit los puin. Het lage
meer vlakke deel bevat een aantal grote en kleine meren. De bodem bestaat
meestal uit permafrost, slikkige steenvelden of vlakke grindmassa’s. Langs de

zee ligt een grindwal. Het meer in het noordwesten bij het radiostation, staat via
een smalle geul in verbinding met de zee, zodat hier kleine slikveldjes zijn ont-
staan.* Op het strand liggen vaak metersdikke wierlagen. In het lage deel van deze

flya komen, in tegenstelling tot elders op Spitsbergen, wat muggen voor.

Het weer op deze flya was slecht: vrijwel altijd is het zwaar bewolkt en zeer vaak
was er mist of regen, doordat het geheel open naar zee ligt. Alleen bij goed zicht
werd er geteld door in stroken van ± 100 meter alle vogels die blijk gaven
broedvogel te zijn, in te tekenen op de detailkaarten. Alle rivieroevers, meeroevers

en rotspuntjes werden bezocht. Lastige stukken werden nog 2 x gecontroleerd.
* Dit meer, met zijn directe omgeving, werd in de zomer van 1973 tot vogelreservaat verklaard.

Op Spitsbergen liggen tussen het gebergte en de zee op verscheidene plaatsen
laagvlakten (flya’s). Op een daarvan, de Isfjordflya, hebben wij van 5 juli tot 16

augustus 1973 een inventarisatie verricht. Het gebied wordt in het noorden en

westen begrensd door de zee, de oostgrens wordt gevormd door een bergrug;
vanaf Kapp Starostin langs de westoever van Linnévatn (grootste zoetwatermeer

van Spitsbergen) tot de rivier, die de zuidgrens vormt, welke voor Systemafjella
begint. Het gebied ten zuiden hiervan, tot Bellsund, werd gedurende 5 dagen
éénmaal doortrokken; hier werden ruiende ganzen geteld.
Het geïnventariseerde gebied, ±60 km 2

.,
beslaat de westkant van de bergen,

overgaand in morenewallen en een hoog terrassenlandschap (zie de luchtfoto).
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Resultaten

toelichting tabel 1.

3. Ijseend, één wijfje met 3 juv. vormde het enige zekere broedgeval. Op 14 juli werd een ander alarme-

rend wijfje gezien, zonder nest of jongen. 4-8 niet-broedende paren waren aanwezig.
4. Eidereend. Het aantal broedsels was moeilijk vast te stellen. De Eiders zoeken bescherming van het

radiostation tegen predatie van poolvossen. De kolonie bij het grote meer (minstens 25 nesten) werd

totaal verwoest aangetroffen. Bij het radiostation was er verschillende malen per dag vossenbezoek of

KleineJagers die eieren roofden. Bovendien legden verschillende gg
eieren in één nest, en vele nesten

werden verlaten of in het geheel niet bebroed. Op het eind van het seizoen bleven er ± 200 eieren achter

op de radiostation-kolonie.

5. Koningseider. Broedt solitair, waardoor het broedverloop moeilijk te volgen is. Enkele lege nesten

werden gevonden. Een nest met eieren werd later leeggeroofd.
6. Kleine Rietgans. Vele adulten die in groepen met jongen zijn gezien zullen niet broedende ex. zijn

geweest.

8. Brandgans. Broedt solitairhoog op de rotsen waardoor nesten gemakkelijk gemist worden. Na het

broedseizoen gaan ad. + juv. naar de merenbij de zee. Hierdoor zijn er ook wellicht paren van buiten

het eigenlijke gebied aanwezig.

9. Alpensneeuwhoen. De waargenomen vogels hebben niet zeker hier gebroed. Mogelijk waren er meer

vogels aanwezig doch ze zijn zeer gemakkelijk over het hoofd te zien.

10. Bontbekplevier. Tweemaal werden alarmerende ex. waargenomen die evenwel een dag later niet

weer werden gevonden.
11, Steenloper. Als Bontbekplevier.
16. Grote Burgemeester. Verschillende alarmerende paren op barre rotspuntjes voor de kust. Wegens
onbereikbaarheid daarvan bestond er geen zekerheid over het broeden.

Tabel 1. Broedvogels in het onderzochte gebied.

Foto; Marcel GroenendaalNoordse Stormvogel (donkere fase)

Cijfers tussen haakjes zijn gesignaleerde individuen, de overlge zijn aantallen broedparen.

gei'nventariseerd

gebied

reservaat totaal bezocht gebied

(Kapp Starostin-

Bellsund)

Roodkeelduiker 2-4 0-1 3-10

Noordse Stormvogel 1100 -

Useend (42 ad. + 3 pull.) - (425 ad. + 3 pull.)
Eiereend (440 so + 58 pull.) (300 go +32 pull.)

Koningseider (95 9$ + 5 pull.) (V)
Kleine Rietgans tenminste 5 (281 ad.+ 25 )uv.)
Rotgans - (1 ad.)

Brandgans - (430 ad.+ 27 juv.)

Sneeuwhoen (2dV+2og )

Bontbekplevier 0-1

Steenloper 0-2

Paarse Strandloper 88 5

Rosse Franjepoot 1

Kleine Jager 1-3

Grote Mantelmeeuw 1

Grote Burgemeester 32-36

Noordse Stern 67 9 90

Kleine Aik tenminste 390

Zwarte Zeekoet tenminste 52

Papegaalduiker tenminste 21

Sneeuwgors 123 17
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Broeddichtheid

De broeddichtheid voor de Paarse Strandloper en de Sneeuwgors kunnen worden

berekend. Andere soorten waren te schaars of koloniebroeders.

De gemiddelde paarse strandloperdichtheid in het totale getelde gebied is van de

zelfde grootte-ordeals de door Ldvenskiold gerapporteerdewaarde van 2 paar/mijl.
Plaatselijk troffen we hier dus een 10 x zo grote dichtheid aan. In het gebied
bezuiden het geïnventariseerde stuk kregen wij de indruk dat alle dichtheden sterk

Tabel 2: Broed paren per km.

Sneeuwgors met voer, Ny-Alesund, 9 Juli 1972 Foto: H. F. de Boer

Steenloper, Ny-Alesund,
9 Juli 1972

Foto: H. F. de Boer

label 2: Breedparen per km

geinventari- reservaat reservaat-water- plaatselijke
seerd gebied opp. maxima

Paarse Strandloper 1,4 3 4,6 14

Sneeuwgors 1,9 8.5 13 25
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afnamen. Het plaatselijk maximum voor Sneeuwgorzen werd waargenomen in het

vogelreservaat. Ondanks de hoge dichtheid in dit gebied ligt het belang van dit

meer, vooral in zijn functie als foerageerplaats, voor trekkende steltlopers.

Trekvogels

Half augustus waren er in het reservaat duizenden Drieteenmeeuwenaanwezig en

steeds 1-2 Grote Jagers. De volgende aantallen steltlopers werden aangetroffen
tijdens enkele bezoekjes.

Volgens Ldvenskiold (1963) waren er nog nooit Grutto’s gezien op Svalbard en wa-

ren er van de Kanoetstrandloper, behalve twee broedgevallen, nog maar 3

waarnemingen bekend. In verband met het warmer worden van het klimaat op

Svalbard gedurendede laatste tientallen jaren wordt de kans groter er zuidelijker
soorten aan te treffen.

Zo zagen we op 8 juli bijvoorbeeld een (Noordse) Gele Kwikstaart, ook niet door

Ldvenskiold genoemd, terwijl eveneens in 1973 een Franse expeditie ook deze

soort waarnam, noordelijker op Svalbard.

Op de Isfjordlya is de menselijke invloed duidelijk aanwijsbaar. Rupsbandsporen

lopen over de gehele vlakke flya en zijn soms tot vegetatie-ontwortelende

stroompjes geworden. De sporen in de nabijheid van Barentzburg waren evenwel

ng destructiever. Nonchalance der, meest tijdelijke, bewoners kan soms in korte

tijd veel schade aanrichten. Kleine vliegtuigjes en helikopters kunnen Eidereenden

en ganzen van hun nest doen opvliegen en begin augustus waren wij er getuige van

hoe een loslopende sledehond in korte tijd het restant van de noordse sternkolonie

verwoestte (45 paar).

Onder het voorwendsel het natuurlijk evenwicht te herstellen, werd er met

enthousiasme op Kleine Jagers en Grote Burgemeesters geschoten, waarbij de

hagel tussen de sterns doorvloog. Controle op beschermende maatregelen is in de

reservaten erg moeilijk uit te oefenen.

Tabel 3.

Troepruiende Brandganzen, Isfjordflya, 30 Juli 1973 Foto: Marcel Groenendaal

Bontbekplevier 2 ex. 14 Jull
Steenloper 17 ex. 14 Jull
Grutto 1 ex. 12 aug.

Kanoetstrandloper Sex. 14 Jull
Paarse strand loper 50ex. 14 Jull 50 ex. 21 Jull
Bonte strand loper 1 ex. 11 aug.

Drieteenstrand loper 1 ex. 11 aug.

Rosse Franjepoot 18 ex. 14 lull.
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Avifaunistische lijst.

Jan van Gent. 4 juli 1 ex. het schip volgend bij Bereneiland. (Ldvenskiold: 1671 1 ex. Svalbard, 1932 1

ex. 30 mijl west boven eiland).

Ijseend. Voor de kust van Isfjordflya was eentroep ruiende ex. van eind juli tot begin aug. 2 aug. zaten

er 167 ex. waarvan 165 . Van de mannetjes droeg slechts 44% nog een lange staart.

Koningseider. Op een klein meer op Isfjordflya zaten op 6 aug. ± 200 ruiende vogels die nog wel

konden vliegen.

Grutto. 12 aug. 1 ex. op het meer ten zuiden van het radiostation op Isfjordflya. (Ldvenskiold: geen

waarnemingen.

Kanoetstrandloper.l4 juli, 3ex. ten zuiden van radiostation. (Ldvenskiold: 2 x op Spitsbergen gebroed,
daarnaast 3 andere waarnemingen, waarvan 1 x 4 ex. (1950).

Grote Jager. Vaak aanwezig op de meren rond het radiostation. Naar het zuiden verschillende waarne-

mingen (Bellsund) (Ldvenskiold: 11 waarnemingen).

Middelste Jager. Verschillende ex. bij Bellsund en even ten noorden daarvan. 3 aug. 1 donkere fase; 4

en 5 aug. 1 lichte fase, 6 aug. 2 lichte fase.

Kleinste Jager. 5 Juli 1 ex. bij Isfjordmeer,

Grote Mantelmeeuw. 7 juli 2 ex. Kapp. Starostin.

Kleine Mantelmeeuw. 4 juli 1 ex. Bereneiland.

Zilvermeeuw. 4 juli 2 ex. Bereneiland.

Drleteenmeeuw. Op het Isfjordmeer was begin aug. troepvorming, (9-16 aug.) ca. 1500 ex.

Boerenzwaluw. 30 juli 1 ex. langs de kust van Isfjordflya naar het zuiden vliegend.

Koperwiek. 26 juli bij een trappershut de resten van één ex. van vorig jaar gevonden. (Ldvenskiold: 13

andere waarnemingen of vondsten).

Noordse Gele Kwikstaart. 8 juli 1 ex. bij een meertje ten no. van het radiostation (Ldvenskiold; geen

waarnemingen).

IKees Goudswaard, Viottakade81, Dordrecht en Marcel Groenendaal, Marterlaan 10, Wageningen Hoog.
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Nederlandse Stichting voor Arctisch

Natuurwetenschappelijk Onderzoek

Deze stichting (voorheen Stichting Neder-

landse Spitsbergen Expeditie) stelt zich tot

doel het stimuleren en mogelijk maken van

arctisch natuurwetenschappelijk onderzoek

vanuit Nederland en het coördineren daar-

van in nationaal en internationaal verband.

Vanaf 1971 zijn jaarlijks een aantal onderne-

mingen ondersteund. Voor 1975 zijn dat er

vier, te weten:

- Jan Mayen gebied: voortzetting onder-

zoek arctische zeehonden

- Groenland: voortzetting onderzoek oeco-

logie en soortvorming van jagers, stelt-

loperonderzoek
- West Spitsbergen: voedselkeus Brand-

ganzen

- Oost Spitsbergen: effecten olie explora-
tie-activiteiten, vegetatie-onderzoek, ren-

dier-oecologie.
Het bestuur van de stichting wordt thans

gevormd door: dr. A. van Wijngaarden, drs.

P. Oosterveld (secr.-penningm.), dr. P. J.

H. van Bree, prof. dr. M. F. Mörzer Bruyns,
J. B. H. Otker, prof. dr. H. W. Prins en dr. J.

H. Westermann.

Ter financiering van lopende onderzoekacti-

viteiten geeft de stichting kleurenposters uit

van arctische dieren. Tot op heden zijn
verschenen een Ijsbeer en een Zadelrob. De

kosten bedragen bij franco toezending f

10, — voor één en f 15, — voor beide posters

na storting van dit bedrag op postrekening
723 100 t.n.v. Ned. Stichting Arctisch Na-

tuurwetenschappelijk Onderzoek te Zeist.

Nadere inlichtingen omtrent de activiteiten

van de stichting bij het secretariaat:

Platolaan 36, Zeist. De heren De Korte en

Flipse verzorgen lezingen waarvan de kos-

ten ten minste f 150, per lezing bedragen.
Hiervoor vervoege men zich bij het secreta-

riaat.


