REGISTRERING AV RINGGÅS VED ALKHORNET 4-6 JUNI
2004
Rapport til SMS
Arild Lyssand og Stig Hammer gjorde observasjoner fra hytta ved Alkepynten til
Ingertreodden, ca. 4 km fra hytta.
Værforhold.
Lettere overskyet til sol og snødrev.
Sikten var ganske bra innimellom.
Etter å ha installert oss, var det på tide å ta første tur. I området fra hytta til sletta nedenfor
Alkehornet var det masse , masse snø. Vi brukte 2 timer på denne lille biten. På selve sletta
Var det 10 cm. snø med noen bare flekker inn i mellom. Fra sletta til Ingertreodden var det
for det meste bart.
Temperaturen varierte fra –1 til +5 °C.

RINGGÅS.
Fredag.
Vi hadde ingen observasjon av ringgås på bakken i tidsrommet vi var der.
2 ringgås passerte hytta og drog vestover.
Lørdag.
Dagen startet bra med 7 ringgås ( alle lys-buket ) forbi hytta retning Sauridalen kl.12.10.
Vi trasket av gårde med stor optimisme, etter mye gåing fant vi ikke en eneste på bakken.
Men det fløy 2 stk. over oss retning Trygghavna ( lys farge ).
Søndag.
Ingen på bakken denne dagen heller, men det passerte 3 stk. ut fjorden. Dreide N-Vest
Da var kl.14.15.

ANDRE GJESS
Kortnebb
Fra hytta til Ingertreodden har vi telt total 134 stk. av disse 30 på reir.
Antall egg i reir: 3-3-4-3-3 det var disse vi så. Prøv å huske til senere å legge dun over egga
Viss gjessene flyr av. Dette for at ikke måsen skal ta dem Vi så dessverre at polarmåken
plyndret et reir.
Hvitkinngås
Fra hytta til Ingertreodden talte vi 237 stk. Av disse så vi 46 på reir Ett av reira ble plyndret av
reven, Ellers 1par merket men kunne ikke lese av noen ringer.
Alle gjessene var veldig vare.
Det viste seg at den beste ruta fra hytta til sletta nedenfor Alkehornet er brinkene langs sjøen
Her er det minimalt med gjess som letter fra reirene. Husk ta med ski.

GÅS PÅ ØSTSIDEN AV TRYGGHAVNA
Hvitkinn 94 stk. av disse 25 på reir
Kortnebb 11 stk. beitende langs ura.
ANDRE ARTER
Storjo
1 par på sletta under Alkehornet
1 stk sletta ut mot Skrikodden.
Praktærfugel
Trygghavna, iskanten : 40 hanner telte også ærfugel totalt 450 stk.
Tyvjo
1 par ved hytta ( lyse )
1 par sletta under Alkehornet ( 1 av disse var mørk )
1 par Skrikodden ( lyse )
Polarmåker
Vi så 7 stk på reir ellers masse
Østsiden av Trygghavna 16 stk. av disse 6 på reir
Svartbak
1 ad. Østsiden av bukta
Fjærplytt
Ca 11 ind.
Teist
Telte 26 stk.
Snøspurv
Min.15 par
Rødnebbterne
2 stk søndag morgen kl 9.00 senere 3 stk på isflak i bukta.
Lundefugl
6 i bukta ellers hekkete mange i siden av selve Hornet.
Fuglefjellet
Polarlomvi
masse
Krykkjer
”
Havhest
”
Alkekonger
”
Alle disse hekket ellers så jeg med 75% sikkerhet JAKTFALK som jaktet i og rundt fjellet
Fjellrev
3 stk under Hornet og 1 stk østsiden av Trygghavna

REIN
16 stk derav 2 stk 1 års kalver
Storkobbe
4 stk ved iskanten og 1 stk ved hytta.
Ringsel
16 stk på isen i Trygghavna
Hvithval
Det ble observert noen til og fra Fuglehuken
Hvalross
1 stk fra Alkehornet til Fuglehuken.

Hvis mulig bør man sjekke hvor mye snø det er i området før neste telling om det lar seg
ordne.
Det kan være svært lurt å ha med ski.
Mulig var vi ute litt sent her eller at det viste seg at det var mye snø i området i år.

ARILD LYSSAND

STIG HAMMER

