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Since 1990 twelve Russian-Dutch expeditions have been organized by Alterra to the Pyasina Delta on the Taimyr peninsula in
Siberia, and this 12th expedition lasted from 4 June until 14 August 2008.
Within the framework of the International Polar Year (IPY) it was organized in close cooperation with the Netherlands Institute of
Ecology (NIOO-KNAW) and the Heritage Institute in Moscow and the Great Arctic Reserve.
The main aim was to study another lemming peak, expected three years after 2005, and its impact on Arctic Fox and predatory
birds, geese and waders.
Although the expected lemming peak did not occur, signs were found showing the build-up for such a lemming peak was well under
way, and the lemming population must have crashed shortly before spring snowmelt.
Spring thaw was very late in 2008 and the persisting ice enabled Arctic Foxes to reach several islands, resulting in heavy predation
of nests of Brent Geese and Taimyr Gulls. When the ice broke and the River Pyasina started to flow many lower lying islands were
flooded destroying many remaining clutches.
Thus 2008 turned out to be a year with a very low breeding success for the geese, predatory birds and waders in the study area.
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Foreword by the Dutch side

Bart Ebbinge
Since the very start of the international biological expeditions to the Taimyr peninsula in 1989 the focus was
on migratory birds like geese and waders (shorebirds). With temporary intermissions expeditions to the
Pyasina Delta have fairly regularly been organized and this tradition has been strongly resumed with three
consecutive expeditions in 2004, 2005 and 2006 focussing on the interactions between lemmings, terrestrial
and avian predators, and geese and waders. In the latter three expeditions also other issues like landscape
ecology, ecotourism and permafrost depth have been examined. Reports about these three expeditions have
been published by the Russian Heritage Institute in three separate volumes.
After these three expeditions the infrastructure of our base camp at Mys Vostochny (Cape East) and on the Big
Bird Island was in good shape again, and good contacts had been re-established with the Great Arctic Reserve
in Dudinka, the Extreme North Agricultural Research Institute in Norilsk and the helicopter company 'Taimyr'.
Therefore we decided to continue our field work during the International Polar Year (IPY) 2007-2008 to add to
a more complete circumpolar picture during this great international event.
As in the previous three expeditions close cooperation with the Russian Heritage Institute in Moscow and the
Extreme North Agricultural Research Institute at Norilsk was vital. On behalf of these institutes Yuri Mazurov,
Alla Pakina and Yakov Kokorev made many essential arrangements for such an expedition.
Thanks to grants from the Dutch Organization for Scientific Research (NWO) and the Russian Foundation for
Basic Research (RFBR), and a contribution from Alterra, the Dutch Ministry of Agriculture, Nature and Food
Quality and WWF-Netherlands it was again possible to organize such a large scale expedition during which 23
different field-workers could collect data in the Pyasina Delta from 4 June till 14 August 2008.
It was a pleasure that we could cooperate in this year with Dr. Bart Nolet of the Netherlands Institute of
Ecology NIOO-KNAW in Nieuwersluis and with Dorothée Ehrich from the Department of Biology, University of
Tromsø (Norway). The combination of their scientific insights and our practical field experience made this
expedition a success.
Special focus was also on the participation of young scientists to our expedition, so that they will be well
prepared for possible future expeditions to such remote places.
The immediate outreach of our research activities to the Dutch public during the expeditions in 2007 and 2008
was greatly enhanced by the regular weblogs on a special website created by the Dutch VPRO,
http://pooljaar.nl under the heading 'Lemmingen en broedende vogels' (see Annexes 1.1-1.15).
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Alla Pakina, a landscape ecologist from the Likhachev Russian Research Institute for Cultural
and Natural Heritage in Moscow could unfortunately not take part herself in the actual 2008 expedition,
but she was responsible for many practical arrangements for our expedition in Russia.

10
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Foreword by the Russian side

Yuri Mazurov, Russian Heritage Institute and Moscow State University, Moscow, Russia
Another series of studies on the dynamics of Arctic ecosystems was held as project № 07-05-92313
'Mechanisms of population regulation: Dutch wintering geese nesting in Arctic Russia' in the framework of a
joint program of academic studies by the Russian Foundation for Basic Research (RFBR) and the Dutch
Organization for Scientific Research (NWO).
In accordance with the relevant implementation plan an international expedition to Taimyr was held successfully
during the summer of 2008. It was attended 23 researchers from Russia and the Netherlands, as well as from
Germany, France, Norway / Switzerland and Poland. The base camp of the expedition was located on the
Eastern Cape (Mys Vostochny) at the mouth of the river Pyasina in the area of the State Nature Reserve 'Great
Arctic'. Despite extremely difficult weather conditions in the research area, as well as rising transportation
expenditures, the main scientific program of the expedition was carried out successfully.
Overall coordination of this work was carried out by our Dutch partners, led by the Dutch co-manager of the
project, Dr. B. Nolet (NIOO-KNAW, Nieuwersluis) and with the active participation of Dr. B. Ebbinge (Alterra,
Wageningen). The bulk of logistics of the expedition was the responsibility of the Russian partners - Prof. Yuri
Mazurov and Dr. Alla Pakina (Russian Heritage Institute and Moscow State University, Moscow), and Dr. Yakov
Kokorev (Extreme North Agricultural Research Institute, Norilsk).
The focus of the project is migratory birds that migrate annually from the Netherlands and other countries in
Western Europe to the North of Siberia and back. Many of them are among the most precious natural values
listed in the national and international Red Book Lists. Ensuring their preservation for future generations is not
only the subject of concern and responsibility of Russia, but also of some foreign countries. The Russian
researchers believe that many of the birds nesting on Taimyr objectively will become our common RussianDutch natural heritage with all its attendant political and environmental consequences.
The area of research is a ground territory and water area of the State Nature Reserve 'Great Arctic', the
largest one in Russia, created as a result of active cooperation between Russian and foreign, primarily Dutch,
specialists. Not only the name, but also many other features provide in many respects a basis to talk about the
reserve in a superlative manner.
The main thing in this case is a unique biotic value of ecosystems in the region. In 1994 this formed the basis
for the establishment of northern Taimyr and the adjacent islands as a new reserve, which has now become
one of the most important areas of research in the Arctic.
The relevance of research in this area results from the possibility of obtaining scientific data on natural
processes in ecosystems virtually untouched by human activity. These data allow us to form an objective view
of the laws of evolution of the biota of the planet and the factors of its determinants.
The truly integrated character of the expedition, reflected in its composition of people, deserves special
attention: biologists and geographers of various specialties, mature, already reached retirement age, and very
young people including students.
The expedition in 2008 was a continuation of a series of systematic field research in northern Taimyr, carried
out in this unique region for the past two decades by a unique international scientific team.
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In this sense this publication is a logical continuation of the Proceedings of the International Scientific Willem
Barents Memorial Arctic Conservation Symposium (Moscow, 1998), the expedition reports series of the
Russian-Dutch mega-project 'Pristine wilderness of the Taimyr peninsula' 1, as well as many individual and
collective publications of the participants in the Taimyr expeditions.
The results of these studies are demanded in the world. They are known and perceived with interest in the
world’s scientific community. They became known to television viewers and radio listeners of our countries, the
readers of many well known publications, including popular issues such as National Geographic, Arctic
Bulletin/The Circle and others. Results obtained in the course of the Taimyr expedition are used by its
participants from Russia, France and the Netherlands in the preparation and successful defense of doctoral
theses.
Sensing the value of the expedition data obtained in 2008, I can assume with great probability that they will
play an important and possibly indispensable role in understanding processes in arctic ecosystems.
The results obtained are already used in many symposia and discussions. These results gathered during the
International Polar Year (2007-2008) are critically analyzed to increase our understanding of these vulnerable
and remote ecosystems. Within international frameworks like the African Eurasian Migratory Water Bird
Agreement (AEWA) such knowledge is vital. Also to promote the Great Arctic Reserve (see website
www.bigarctic.ru) this knowledge is used successfully. After the expedition many interviews were given to local
TV stations and newspapers in Norilsk and Dudinka (Taimyr), as well as in other cities, to increase public
awareness of the need for nature conservation.
These data represent a significant contribution of the international group of Taimyr researchers in the recently
concluded International Polar Year. Thanks to it, our understanding of Arctic nature is becoming more
complete, expanding our capabilities of successful environmental policies in individual countries and in the
whole world. And in this sense of ongoing biological and geographical studies of the polar regions of the planet
and publications of their results.
Developing certain term studies on the northern Taimyr, and defining their places in modern understanding of
natural processes occurring in the Arctic, we understand that it is not just a large amount of new data
collected and identified based on these trends and patterns. We have every reason to assert that these results
constitute the knowledge, which is a specific form of cultural heritage, i.e. the system of values, which
constitute a general and universal value and should certainly be transferred to succeeding generations of
people to ensure a more prosperous and sustainable future of all humanity.
If the interpretation of the virgin nature of Taimyr as a natural heritage of high status is beyond any doubt
among specialists, the interpretation of the accumulated knowledge of it as a historical heritage requires some
comments. The main arguments in favour of the submission of our knowledge about the pristine nature of the
Taimyr as heritage are:
– The special value of the data collected and identified the natural dynamic trends because of the unique
safety (protection) of the research region - the largest in the territory of Eurasian wilderness.
– Objectively high demand for data on the processes of natural systems dynamics in an era of increasing risk
for adverse human consequences of global climate change.

1
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Ebbinge, B.S., Yu.L. Mazourov and P.S. Tomkovich (Eds.), 2000. Heritage of the Russian Arctic: Research, Conservation and
International Cooperation. - M: Ecopros Publishers; Ebbinge B.E., Yu.L. Mazurov (Eds). 2005, 2006 and 2008. Pristine
wilderness of the Taimyr peninsula. 2004, 2005 and 2007 reports. - M: Heritage Institute.
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– The lack of other, comparable to the duration of the series of complex contemporary observations of the
dynamics of natural processes in the pristine Arctic ecosystems.
– High level of confidence in the data obtained and their recognition by the world scientific community, based
on the credibility of international team members Taimyr expeditions.
The formation of a unique array of new knowledge of the nature of Taimyr in the past two decades was made
possible by large-scale financial support from the Dutch government to the Russian Arctic research and
practical conservation efforts in the region. In this country a widely held perception exists that the welfare of
populations of several species of migratory birds largely depends on environmental policies in Russia, and in
particular on the environmental situation on their nesting grounds in the Russian north. Therefore, the costs to
support environmental activities in Russia seem to be considered as reasonable and justified by most of the
Dutch.
The author of these lines was lucky to be invited to an audience with Queen Beatrix of the Netherlands during
her visit to Russia in the summer of 2000. During the audience, Her Majesty expressed the idea that
supporting the protection of natural heritage in the Arctic will remain an ongoing priority of the environmental
policy of the Netherlands. All subsequent years only confirmed the words of the Head of State. These bonds
are also a phenomenon of our common historical heritage, in which Taimyr is one of the most central places.

Professor Yuri Mazourov (right) of the Likhachev Russian Research Institute for Cultural and Natural Heritage in Moscow and the
Lomonosov Moscow State University was instrumental in organizing our joint expeditions to the Pyasina delta. Here he discusses
the expedition results with Viktor Nikiforov (left) of WWF-Russia.
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Part 1 Overview

2008 expedition to the Pyasina Delta, Taimyr
peninsula, Russian Federation
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1.1

Introduction and general overview of the expedition

Bart Ebbinge
Three different teams worked consecutively in the Pyasina Delta consisting of eleven, eleven and ten
researchers. The first team also brought most of our equipment and food, and was flown in by two MI8
helicopters on 4 June. Because some persons stayed throughout the entire expedition period, the following
shifts consisted of fewer people and could be flown in using only one helicopter at the time, which brought new
persons in and took those who had to leave again back to Norilsk. For the entire expedition therefore five
helicopter flights from Norilsk were needed.
The first team found our base camp covered in deep snow. The layer of snow was much deeper than in most
other years, and spring was extremely late.
Because it was three years after the lemming peak year 2005, 2008 was a test case for the hypothesis that
climate change makes it difficult for lemmings to reach peak numbers.
In 2005, lemming numbers did peak to our great surprise, but lemmings were indeed scarce in 2008.
However, when the snow had melted still many lemming nests were found. As can be seen in the lemming
section the building-up of a real lemming peak was frustrated by melting periods during the winter. Some of
the lemming nests that emerged from under the snow were just solid ice. This melting water that refreezes in
lemming tunnels under the snow seems to be detrimental for lemmings.
When eventually the snow melted the water level during spring flooding was also exceptionally high and some
nesting islands in the inner delta (like Vjerchny Island) and also the outer Beacon islands were flooded after
most birds had already laid eggs. This resulted in many clutches being lost.
Because of the lateness of the spring ice lasted very long in the Lidia Bay and Arctic Foxes could fairly easily
reach those islands that were not flooded. They heavily predated on both the nests of Taimyr Gulls and those
of Brent Geese. Brent Geese seem to suffer even harder during a fox visit, because Taimyr Gulls follow a fox
and predate on the eggs of abandoned Brent Goose nests.
The unexpected weather conditions also forced us to adapt our research plans. Comparisons between geese
nesting near Snowy Owls and those nesting on gull islands could not be made, because Snowy Owls did not
nest. A comparison between an island with a very low number of gulls and an island with high numbers of gulls
could also not take place, because the island with a very low number of gulls was completely flooded and all
goose nest were flushed away.
All in all 2008 turned out to be a year with extremely high predation by both gulls and foxes, which coupled to
the flooding of lower lying islands led to a very poor breeding success for Brent Geese. Red-breasted Geese
seem to be able to defend their nests somewhat better than Brent Geese, and were slightly more successful.
Itinerary and participants
The first group flew to Moscow on 1 June, continuing their journey to Norilsk in the early hours of 3 June. The
following day the group departed to our camp at Mys Vostochny, Pyasina Delta, in two chartered helicopters of
the Taimyr Aviation Company, arriving there at approximately 22.00 hours. The second group was flown in on
25 June, the helicopters taking the first group back to Valyok Airport near Norilsk later the same day (and
bringing two participants (Roeland Bom and Peter de Vries) to Vjerchny Island en route). The third group
arrived at Mys Vostochny on 23 July, with the second group leaving the same day. On 14 August camp Mys
Vostochny was vacated. The journey via Norilsk and Moscow ended at Amsterdam Schiphol Airport on 17
August. The list of all participants is given in Table 1.1 below.
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Table 1.1
List of participants
Name

Institute

Nationality

Period

Roeland Bom

Alterra, volunteer

NL

1,2,3

Andries Datema

Alterra

NL

2

Laurent Demongin

Alterra, volunteer

F

1,2

Bart Ebbinge

Alterra

NL

2,3

Dorothee Ehrich

Tromsø University

N

2

Nicole Feige

Netherlands Institute of Ecology NIOO-KNAW

D

2

Jim de Fouw

Alterra, volunteer

NL

1,2

Petr Glazov

Institute of Geography, Moscow

RUS

3

Vasily Grabovskiy

Volunteer

RUS

1

Aleksandr Grabovskiy

Volunteer

RUS

1

Yakov Kokorev

Extreme North Agricultural Research Institute, Norilsk

RUS

1,2,3

Laura Kooistra

Alterra, volunteer

NL

1

Casper van Leeuwen

Netherlands Institute of Ecology NIOO-KNAW

NL

1

Gerard Müskens

Alterra

NL

3

Bart Nolet

Netherlands Institute of Ecology NIOO-KNAW/Alterra

NL

2

Damian Nowak

Magura National Park

PL

2

Bas Pedroli

Alterra

NL

3

Igor Popov

A.N. Severtsov Institute of Ecology & Evolution,RAS

RUS

1,2,3

Aleksandr Prokudin

Extreme North Agricultural Research Institute, Norilsk

RUS

3

Jacques de Raad

Alterra, volunteer

NL

1

Tatyana Pereladova

Moscow Zoo, Moscow

RUS

3

Peter de Vries

Netherlands Institute of Ecology NIOO-KNAW

NL

2

Sip van Wieren

Wageningen University

NL

1

1.2

Research plans

Bart Ebbinge and Bart Nolet
Geese have greatly increased in numbers in the last fifty years, and the conflicts between geese and
agriculture have increased concurrently. Long-term studies on Brent Geese, which winter in the Netherlands
and breed in Arctic Russia, have revealed that their winter survival is mainly determined by food supply
whereas their summer reproduction is largely controlled by indirect effects of predators. With the increase in
population size, reproductive output has decreased. In order to reliably predict future population numbers, a
better mechanistic insight in the regulatory processes is required, especially in factors acting on the breeding
grounds.
The reproduction of Brent Geese is strongly linked to the three-year lemming cycle. Lemmings peak about
every three years, and usually in such years also the reproductive output of Brent Geese is high. In this project
we want to address the mechanisms of density-dependent reduction of breeding output. We determine how
much of the energy in eggs and female reserves has been stored on spring migration, and how individual
variation therein affects breeding performance and body condition (viral infections) in Brent Geese. Importing
surplus body reserves might be particularly important because it allows geese to minimize the time feeding
away from the nest, minimizing predation risk for the eggs. Low reserves may even hamper the survival of
adult birds, for instance by making it prone to viral infections. We hypothesize that heavy, healthy females have
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a competitive advantage which is noticeable at the current high population levels. This would be a proof of
density-dependent effects occurring in a natural situation.
The work entails a joint Dutch-Russian scientific expedition to the Great Arctic Reserve in Taimyr in the summer
of 2008. The input of energy stored on migration into eggs and female reserves will be derived from stable
isotope ratios in blood, feathers and food plants. Infection load will be quantified by measuring avian influenza
virus antibody presence in blood serum. Nest attendance will be compared among females of different weights
and whether they breed on gull islands or not. Lemming and predator abundance will be quantified in
standardized ways.
The proposed research plan fits perfectly into a long-term effort to unravel the nature of population limitation in
Arctic breeding geese with as an ultimate goal a proper management of goose populations, as initiated by the
Centre for Ecosystem Studies, Wageningen University and Research Centre in 1990. Furthermore, this project
contributes to at least two International Polar Year activities, namely ArcticWolves (circumpolar synchrony of
lemming cycles and its effects on predator abundance) and BirdHealth (prevalence of avian influenza viruses in
the polar summer, and its effects on bird fitness).
Young Russian scientists play an important role in the execution of the expedition plan and data analyses. Petr
M. Glazov will study nesting ecology of Brent Geese and take samples for isotopic analyses. He will further
take part in the analysis of ringing data. Alexandr Prokudin will collect viral samples and take part in the
molecular analysis.

1.3

Weather

Nicole Feige
Our weather station at Mys Vostochny operated from 6 June until 11 August 2008. Temperature, wind speed,
wind direction and wind chill were measured every five minutes, and for each half hour the average of all these
values was stored. Apart from that precipitation was recorded.
When we arrived, the tundra was still completely covered with snow. While at our camp site snow accumulated
up to two meters, snow height on the open tundra was locally not more than a few centimeters (Photo's 1.1
and 1.2).
From 6 June on we measured snow cover along the permanent snow transect. On 26 June half of the tundra
was still covered with snow. On 11 July the transect was completely snow free. This was eleven days later
than compared to the average values of 2001-2007 (2002 excluded, Figure 1.1). In 2008 snow conditions
were similar to 2002: on 25 June half of the snow was melted and all snow along the transect was gone on 7
July.

Figure 1.1
Snow transect: snow cover 2008 vs. 2001-1007 (mean values, 2002 excluded). In 2008 snow cover lasted eleven days longer
than in 2001-2007
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At the beginning of July a foggy period started which gave notice of the melting sea ice. On 6 July the sea ice
broke. Ice floes accumulated up to 30m from the shore, and it was possible to go out by boat on the open sea
on 8 July.

Photo 1.1

Photo 1.2

Camp site under a thick snow layer

Tundra with a very thin snow layer

The late spring was not only reflected in a late snow melt but also in temperature (Figure 1.2): temperatures
were slowly increasing, the 10 °C-border was crossed by the average day temperature no earlier than on 10
July. The highest temperature (21.3 °C) was measured on 25 July at 17 p.m. The lowest temperature with -6.1
°C was recorded on one of the first days during our expedition (9 June at 4:40 a.m.).
25
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Figure 1.2
Temperature in Mys Vostochny 7 June - 11 August 2008

Precipitation was very sparse. During the first days it was still snowing. From 16 - 21 June there was a first
rain period. Total precipitation was 17,2 mm (a mixture of rain and snow, maximum per day: 11,2 mm). During
the snow free season there was a second rain period (12-22 June, total precipitation: 12,2 mm, maximum per
day: 4 mm).
According to analyses by Hengchun Ye (personal communication, unpublished data), six rain-on-snow events
(one or more days) took place during spring. For these analyses data from Dikson weather station were used.
Such events are large-scale and thus we can assume that they also reached Mys Vostochny.
In a snow profile at Mys Vostochny (12/13 June) we found up to seven ice layers. At several measuring points
we found a thin ice layer above the tundra surface (Photo 1.3). These ice layers indicate that there must
probably have been several rain-on-snow events before we arrived on Taimyr.
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Photo 1.3
Ice layer within the snow profile: line indicates ice layer (above), the whole is a lemming runway under the snow layer.

We also found ice layers on the open tundra during snow melt. Locally, they contained frozen lemming
carcasses (Photo 1.4). Furthermore, for the first time during our expeditions to Taimyr, we noticed ice blocks
in lemming nests (Photo 1.5). Such ice layers and ice blocks can already have been developed under the snow
cover due to water which perforated the snow layer (as a result of melting processes on the snow surface or
after rain) and which refroze again. These events probably led to the death of lemmings at the end of the
winter (Popov, Chapter 1.5).

Photo 1.4

Photo 1.5

Ice layers on the tundra surface with frozen lemming

Ice block in lemming nest with frozen lemming inside

1.4

Permafrost and snow cover

Bas Pedroli and Roeland Bom
Introduction
Daily we surveyed the percentage of tundra covered by snow on a two km straight transect, until snow was
completely melted away. We investigated the melting depth of the permafrost on the same transect of two km
by measuring it at three dates in the second part of the field season. Aim of this exercise is to obtain data that
can be used for further study of the permafrost dynamics and to enhance our understanding of the permafrost
at Cape East.
Measurements
Snow cover was measured by counting steps on snow - no snow in seven sections of a two km W - E transect
on nearly level tundra at Cape East.
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The depth of frozen soil was measured with a simple steel probe (Photo 1.6). At each point the average was
taken of two measurements (to the nearest five cm) 50 cm apart, to account for small scale variation.
Measurements were made on 201 points at 10 m intervals over the same transect as where snow cover was
recorded.

Photo 1.6
Gerard Müskens measuring permafrost melting depth on 13 August 2008

The vegetation of the transect was characterised by recording the presence-absence of 6 indicative plant
species (Cassiope tetragona, Dupontia fisheri, Salix polaris, Salix repens, Eriophorum polystachum and
Sphagnum sp.). These data are represented in Figure 1.5 as well.
Permafrost depth measurements were carried out on three dates: 26 July, 4 August and 13 August 2008. The
course in the temperatures in this period is shown in Figure 1.3. The weather was extremely cold until 10 July,
with daily averages hardly over 2 º C. Also snow cover was thick and late to melt.
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Figure 1.3
Snow cover and daily average temperatures in the period of field work

Alterra Report 2190

21

Results snow cover measurements
Snow cover was measured in seven sections of varying length:
Section

Tj1-2

Tj2-3

Tj3-4

Tj4-5

Tj5-6

Tj6-7

Tj7-8

Total

Length (m)

287

235

376

257

245

237

362

2000

Only around 11 June the first free tundra soil became visible in section Tj1-2, whereas sections Tj4-5 and Tj6-7
remained completely snow covered until 24 June (Figure 1.4). Sections Tj2-3 and Tj7-8 were the first to be
completely free of snow by 3 July.

snow cover Vostochniy 2008

100%

6-Jun
13-Jun

80%

20-Jun

date

60%

27-Jun

40%
4-Jul

snow
cover
in %

20%

11-Jul

0%
Tj1-2

Tj2-3

Tj3-4

Tj4-5

Tj5-6

Tj6-7

Tj7-8

section

Figure 1.4
Development of snow melt in the seven sections considered

Results permafrost measurements
As can be seen from Figure 1.5, the spatial variation in permafrost melting depth over the 2000 m transect is
considerable, but a clear tendency can be seen of more intensive melting under grass-shrub vegetation
(Dupontia / Salix polaris) than under sphagnum-moss (Sphagnum / Eriophorum / Salix reptans) vegetation.
Interestingly where Cassiope tetragona occurs, melting seems to be slightly less intensive than in comparable
situations without Cassiope.

22

Alterra Report 2190

permafrost summer melting depth 2008 / dominant plant species
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Figure 1.5
Permafrost melting depth in 2008

The average rate of melting was 0.725 cm/day in the first period and 0.308 cm/day in the second (Table
1.2). This seems to indicate that the melting rate decreases significantly with advancing melting front.
Table 1.2
Rate of melting compared to average daily air temperatures in 2008
Period

Rate of melting (cm/day)

Average daily air temp. (ºC)

26 July - 4 Aug

0.725

9.56

4 Aug - 13 Aug

0.308

8.59

Comparison of permafrost summer melting rates 2005, 2006, 2008
Comparable measurements on the same transect were realised in 2005 (only one date, 15 August, see
Ebbinge and Mazurov, 2006) and in 2006 (four dates: 8 and 19 July, 1 and 13 August, see Ebbinge and
Mazurov, 2007). Figure 1.6 gives the average values of permafrost summer melting depth over the whole
2000 m transect (places with apparent rock within measuring depth excluded). Large differences between the
years are observed. In 2008 the melting was considerably less deep than in 2006. This is apparently related
to the weather conditions, as can be seen from Figure 1.7 and Table 1.3.

average permafrost depths
2005, 2006, 2008
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Figure 1.6
Average permafrost summer melting depth
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Daily average air temperatures in the years considered

As said, spring in 2008 was very late, also in comparison with the other years (Figure 1.7). This clearly
accounts for the less deep melting front by the end of July (averaging about -37 cm in 2008 against -48 cm in
2006, Figure 1.6). The maximum measured value in average melting depth over the three years considered
was 52 cm on 13 August 2006, which is clearly related to the warm weather in the second measuring period
of that year. In 2005 the summer weather was relatively cool, resulting in a relatively moderate maximum
average melting depth of 46 cm on 15 August.
However, the rate of melting is apparently also depending on the depth of the melting front: the deeper the
melting front, the more difficult is the energy transfer from the air to this layer. In 2006 for instance, the rate
of melting increased only slightly from the first to the second period although the average air temperature in
the second period was almost twice as high as in the first one (Table 1.3). In the third period of 2006 the rate
of melting was only 26% of that in the first period, although the average air temperature was higher. Starting
at the same depth of -34 cm (19 July 2006 and 26 July 2008), the rate of melting is higher at higher average
air temperatures (2006).
Table 1.3
Rate of melting compared to average daily air temperatures in 2006 and 2008
Change in

Rate of melting

Average

melting depth (cm)

(cm/day)

daily air temp. (ºC)

8 July - 19 July

24 - 34

0.95

7.4

19 July - 1 Aug

34 - 49

1.12

16.1

1 Aug - 13 Aug

49 - 52

0.25

9.9

26 July - 4 Aug

34 - 40

0.73

9.6

4 Aug - 13 Aug

40 - 43

0.31

8.6

Year

Period

2006

2008

Since we have no data on soil melting depth before or just after melting of the snow cover, it is not possible to
assess in detail the influence of late snow melt like in 2008. In 2008 the transect studied was completely free
of snow only by the 10th of July, two weeks later than in other years: 2005: 23 June, 2006: 26 June, 2007
before 26 June. It is clear that this has significantly postponed the start of summer permafrost melting. To
increase the insight in these processes, it would be interesting to start with the permafrost measurements
already before snow melt, and to continue them until winter.
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Conclusions
– Snow melt was extremely late in 2008: only by 10 July all snow had melted away on the transect studied,
against at least two weeks earlier in 2005, 2006 and 2007.
– Permafrost summer melting largely varies between years, we observed differences of more than 10 cm
(23%) in average melting depth at the same date in different years.
– Main factors to influence the average permafrost summer melting depth are the date of melting of the soil
snow cover and the air temperature. Melting rate per day decreases with increasing melting depth.
– Permafrost melting was considerably less deep in 2008 (averaging 43 cm on 13 August) than in 2006 (52
cm on 13 August), which is 17% less. This is mainly due to late spring and late snow melt.
– In 2006 permafrost melting was especially intensive - more than 1 cm/day - in the period between 19 July
and 1 August, when the average air temperature was exceptionally high: more than 16 °C.
– Like in 2008, also in 2005 permafrost melting depth at the end of the field season Mid-August was
relatively moderate. In that case the relatively low average air temperatures from 19 July onward
compared to those in the other studied years seem to have considerably retarded permafrost melting.
– As reported before (Ebbinge and Mazurov, 2007), spatial variation in permafrost summer melting is
correlated with the vegetation type present. Melting is less deep where Sphagnum, Eriophorum
polystachum and Salix reptans are present, and deeper where Salix polaris and Dupontia fisheri are
present.
References
Ebbinge, B.S. and Yu. L. Mazurov (Eds.), 2006. Pristine wilderness of the Taimyr peninsula, 2005 report.
Heritage Institute, Moscow.
Ebbinge, B.S. and Yu. L. Mazurov (Eds.), 2007. Pristine wilderness of the Taimyr peninsula, 2006 report.
Heritage Institute, Moscow.

1.5

Lemmings on the tundra

Igor Popov
In 2008 we continued our observations of lemming populations on the arctic tundra around Cape Vostochny
(74010/ N; 86045/ E), Western Taimyr. We caught lemmings by the same methods on the same lines and plots
as in previous years (1993-2007). A more detailed description of our methods can be found in our previous
work (Popov, 1998, 2009).
In this year we could begin to set our traps not earlier than 27 June, because snow was very deep, the spring
was quite late and our permanent trap-lines and plots became snow free only after this date. We continued our
catches till 9 August. Total amount of trap-nights during this period was 3978 (2652 by snap-traps and 1326
by life traps accordingly). The total number of lemmings caught was 22 (19 Siberian and 3 Collared ones).
It should be remarked that we expected a peak in density of lemmings this year, but our catching showed an
average level of abundance of lemmings (Figure 1.8)
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Figure 1.8
Relative abundance of small mammals

Relative number in our trap-lines was 1.25 individuals per 100 trap-nights for Siberian Lemmings and 0.25 for
Collared Lemmings. But indirect indices (high abundance of avian predators, especially Pomarine Skuas,
presence of Polar Fox litters, appearance of Least Weasels again, as in peak 2005) show, that in the end of
snow melting period the number of lemmings was quite large. High densities of lemmings on the first snow
free places also support that opinion. We explain the fact, that we didn’t observe high abundance in our traps,
in the following way. Late spring and maximal amount of snow (during all time of observation) lead to violent
snow melting and flood in the winter habitats of lemmings (especially Siberian).
From the one side, it caused the mass mortality of animals in these places (we found a lot of dead and wet
lemmings in winter nests).
From the other side, a lot of predators (including gulls) took the rodents from the first snow free places, where
they were pushed to by flood. Polar Foxes and Least Weasels took part in that process too. As a result the
number of lemmings decreased substantially at the moment when the territory of our plots and lines became
snow free and we could set our traps. Nevertheless, I believe we can consider 2008 as a peak year from the
point of view of the population dynamics of lemmings. But high abundance was pressed by weather conditions
and predators very early.
As result, from the point of view of other ecosystem components (especially nesting avian predators and
breading success of other birds), it was not a peak year.
In 2008 the demographic structure of the Siberian Lemming population was quite normal – an almost equal
share of male and female (52.6% and 47.4% accordingly). Average size of litter (6.89±0.42, n=9) was almost
the same as for all years (6.86±0.13, n=159). But average body weight of both male and female, was about
10% less than in all other years. Perhaps this is a reflection of the bad environment conditions in 2008.
References
Popov, I.Yu., 1998. Three-year observations of the dynamics of lemming populations in the arctic tundra’s of
the western coast of Taimyr. In: Conserving our common heritage of the Arctic. Abstracts of the Willem
Barents Memorial Arctic Conservation Symposium (Moscow, 10-14 March 1998). Heritage Institute, Moscow.
[In English and Russian].
Popov, I.Yu., 2009. Some characteristics of lemmings inhabitance in western Taimyr. Problems of animal
studies and protection in the north. In: Taskaev, A. (Ed.). Proceedings of the All-Russian Scientific Conference
with International Participation, November 16-20 at Syktyvkar. Ural Division of the Russian Academy of
Sciences, Syktyvkar. [In Russian].
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1.6

Birds observed and ringed in 2008

1.6.1

Birds observed

Jacques de Raad and Laura Kooistra
This year the visit to Mys Vostochny and its surroundings lasted from 4 June until 14 August. As in previous
years most ornithological investigations were carried out in the surroundings of the field camp near Mys
Vostochny and on the nearby Bird Islands. Additional visits were made to several remote locations such as
Vjerchny Island. Table 1.3 summarises all observations. As a matter of course the data published in Chapter
3.1 'Nesting birds on the tundra near Mys Vostochny in 2008 in comparison with previous years' have been
taken into account here. As these data refer to defined plots in the vicinity of the field camp only, whereas the
data presented here also include those of visits to other areas (see above), some differences with respect to
the abundance of nesting birds may occur between the two Chapters. Although the indications on the
abundance of the species observed in 2004 are necessarily of a more general nature than those for the other
two years (due to the short time spent in the area in 2004), Table 1.4 also offers a comparison with the period
2004-2007. For full details on the years 2004-2007 we refer to earlier publications (Ebbinge and Mazurov,
2005, 2006 and 2007; Demongin et al., in press).
Table 1.4
Overview of birds observed near Cape Vostochny
B
b
O
o
m
v
+
++
+++

= breeding abundant (>10 pairs)
= breeding rare/occasional (<10 pairs)
= non-breeding but observed regularly (>10 times)
= non-breeding and observed occasionally (<10 times)
= observed during migration
= vagrant
= present
= present in normal numbers
= very numerous

Common name

Scientific name

2008

2007

2006

2005

2004

Red-throated Diver

Remarks 2008

Gavia stellata

m/B

B

B

B

++

Black-throated Diver

Gavia arctica

m

b

b

White-billed Diver

Gavia adamsii

o

O

o

Bewick's Swan

Cygnus bewickii

o

v

Bean Goose

Anser fabalis

m

v

o

Contrary to other years observed
several times. Max. for flying west
on 9 June

Lesser white-fronted
Goose

Anser erythropus

v

o

One flying NNE on 10 July

White-fronted Goose

Anser albifrons

m/b

B

m/B

B

+

Probably already present in the area
when the first group of researchers
arrived on 4 June. Max. 130
migrating NE on 6 June

Red-breasted Goose

Branta ruficollis

b

B

B

B

+

First observation on 13 June. Max.
number 7 on Big Bird Island on 16
June

Small numbers observed as from 20
June. Common breeder on Beacon
Islands where as many as 60
present on 22 July
Observed in small numbers as from
10 June
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Common name

Scientific name

2008

2007

2006

2005

2004

Brent Goose

Branta bernicla

m/B

B

m/B

B

++

Pale-bellied Brent
Goose

Branta (bernicla)
hrota

Black Brent Goose

Branta (bernicla)
nigricans

Barnacle Goose

Branta leucopsis

Pintail

Anas acuta

m

Teal

Anas crecca

v

Baikal Teal

Anas formosa

o

Greater Scaup

Aythya marila

v

King Eider

Somateria
spectabilis

Steller's Eider

Remarks 2008
A single flock of 14 individuals on 7
June. Regular migration as from 13
June with highest numbers on 17
June. Flocks of up to 100 feeding
near camp early July. Approx. 3.000
moulting Beacon Islands on 22July

v
o

o

o

Two birds caught 29 July
v
m

m

B

m/B

B

+

Polysticta stelleri

m/o

o

m/o

B

+

Long-tailed Duck

Clangula hyemalis

m

O

m/O

O

+

Northward movement 13 June -5
July. Max. number of 67 individuals
on 13 June

Red-breasted
Merganser

Mergus serrator

m

Black Kite

Milvus migrans

v

Rough-legged Buzzard

Buteo lagopus

+

1-2 individuals observed from 5 June
till 1 July

White-tailed Eagle

Haliaeetus albicilla

o

Peregrine Falcon

Falco peregrinus

o

Gyr Falcon

Falco rusticolus

Ptarmigan

Lagopus mutus

b

b

b

b

++

Ringed Plover

Charadrius
hiaticula

b

b

B

B

++

Dotterel

Charadrius
morinellus

o

m/o

m/O

m

+

Pacific Golden Plover

Pluvialus fulva

b

B

m/b

B

++

Golden Plover

Pluvialus apricaria

Grey Plover

Pluvialis
squatarola

Turnstone

m/O
o

O

b

o

o

v

o

Migration observed 15-25 June. A
few birds present on 30 June and 1
July
Max. number seen 200 on Beacon
Island on 22 July

One individual observed at three
different locations
+

Observed 4 times between 6 June
and 3 Aug

v
Resident in small numbers

1-3 individuals present between 9
June and 21 June

m
b

B

b

B

+

Max. number 13 on Big Bird Island
(7June)

Arenaria interpres

m/O

b

m/b

b

+

Highest number seen together is 6
on 7 June

Sanderling

Calidris alba

m/o

o

m

Red Knot

Calidris canutus

m/O

m

m

m

Curlew Sandpiper

Calidris ferruginea

m/b

B

m/B

B
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Max 11 birds on 11 June
+

First observation of 2 birds
migrating eastwards on 7 June. Up
to 37 present/migrating 9 June;
thereafter present in small numbers

Common name

Scientific name

2008

2007

2006

2005

2004

m/b

B

m/b

b

++

Dunlin

Calidris alpina

Purple Sandpiper

Calidris maritima

o

m

Little Stint

Calidris minuta

Temminck’s Stint

Calidris temminckii

Red-necked Stint

Calidris ruficollis

Semipalmated
Sandpiper

Calidris pusilla

v

Pectoral Sandpiper

Calidris melanotos

b

b

m/b

B

+

Ruff

Philomachus
pugnax

m/o

b/O

m/O

b

++

Bar-tailed Godwit

Limosa lapponica

m/O

m

m

m

+

Wood Sandpiper

Tringa glareola

Grey Phalarope

Phalaropus
fulicaria

m/b

b

m/B

b

++

First observation on13 June. Max 10
(5 pairs) present on 30 June

Red-necked Phalarope

Phalaropus
lobatus

m/o

O

m/b

b

++

First observation on 15 June. A few
birds around 1-11 July. 50
individuals on Beacon Island 22 July

Long-tailed Skua

Stercorarius
longicaudus

m/b

O

m/O

m/b

++

Arctic Skua

Stercorarius
parasiticus

o

b/O

b

b

+

Migrating and roaming around in low
numbers with the exception of the
period 18-26 July when up to 30
birds per day migrated in northerly
directions
Present in very small numbers

Pomarine Skua

Stercorarius
pomarinus

m/O

b/O

m/O

B

++

First observed 5 June. Movements
in all directions during June. A few
birds displaying as from 19 June,
but no nests found

Sabine's Gull

Larus sabini

m/o

b

b

o

+

1 bird flying south on 15 June; 11
birds present on Beacon Island on
29 July

Ross’s Gull

Rhodostethia
rosea

+

b

b

Taimyr Gull

Larus taimyrensis

B

B

B

B

+++

Glaucous Gull

Larus hyperboreus

b

B

b

B

+

Arctic Tern

Sterna paradisaea

m/o

B

m/B

b

+

Short-eared Owl

Asio flammeus

Snowy Owl

Nyctea scandiaca

Shore Lark

Eremophila
alpestris

Barn Swallow

Hirundu rustica

m
m/b

B

m/B

B

o

b

b

b

Remarks 2008
First observation on 6 June. Hardly
any migration observed. Up to 10
birds present during June
Observed 13, 16 and 17 June. Max.
number 17 on 16 June

+

Relatively small numbers present
and migrating as from 8 June
Observed only once (on 15 July)

v
One bird identified as this species
on 11 July
Observed as from15 June; first male
heard displaying on 26 June
Max. 15 birds flying west on 14
June
Highest numbers (up to 100/day)
present/migrating between 1-10
July

v

Present on Vjerchnie Island. Nests
lost due to high water levels
Many pairs on the Bird Islands
1-4 birds seen regularly between 7
June and 17 July

v
+

o

O

B

+

m/B

B

m/B

B

+++

v

v

v

First observation on 5 June. No
proof of breeding
Present as from 8 June. Numbers of
migrating birds probably
underestimated on most days
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Common name

Scientific name

House Martin

Delichon urbica

v

Red-throated Pipit

Anthus cervinus

o

Yellow Wagtail

Motacilla flava

White Wagtail

Motacilla alba

Waxwing

Bombycilla
garrulus

Bluethroat

Luscinia svecica
cyanecula

b

o

o

Wheatear

Oenanthe
oenanthe

b

b

b

Fieldfare

Turdus pilaris

v

One found dead on 4 June

Willow Warbler

Phylloscopus
trochilus

v

One observed near camp from 1520 June

Carrion Crow

Corvus cornix

Tree Sparrow

Passer montanus

o

Redpoll

Carduelis flammea
/ hornemanni

O

Little Bunting

Emberiza pusilla

Lapland Bunting

Calcarius
lapponicus

Snow Bunting

Plectrophenax
nivalis

Total number of
(sub)species

2008

2007

2006

2005

2004

Remarks 2008
One in camp during a snow storm
on 16 June

B

o

o

++

Observed only twice (16 June and
11 July)

b

+

1 or 2 pairs breeding

o

+

1-2 pairs on the mainland; at least 5
pairs on Farwaterny on 10 July

b

+

Males seen displaying regularly;
probably 1 or 2 pairs breeding

v
b

b

b

v

v
+

One in camp 26-30 June; 1 near
Yura's hut on 5 July

m

o

o

v

+

m/B

B

m/B

B

++

One found dead 4 June. Observed
as from 5 June. Migrating birds at
some distance not always easily
distinguished from Shore Lark.
Common breeder

m/B

B

m/B

B

+++

Present as from the first day in the
study area. Some migration during
the first half of June. Common
breeder

55

41

57

63

40

o

A confusing species; one flammea
on 15 June; other birds seen well
were hornemanni. A number of
doubtful cases remains, however
1-2 present 14-19 June

The total number of species observed during 2004-2008 is 72 plus two subspecies of Branta bernicla.
Observation periods:
2008: 4 June until 14 August; 2007: 26 June until 21 July; 2006: 2 June until 15 August
2005: 9 June until 16 August; 2004: 3 July until 20 July
References
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1.6.2

Birds ringed

Roeland Bom
During the 2008 field season we aimed to ring as many birds as possible. Several methods were used to
catch birds. Firstly, incubating waders were caught on their nest using a clapnet. Secondly, foraging waders
were caught using a sweeping net. Thirdly, pulli of passerines were ringed in the nest and, finally, moulting
geese were caught with standing nets.
Metal rings were generously provided by the Russian ringing centre (inscription MOSKVA). In total we ringed
2927 birds divided over 24 species (Table 1.5). 123 adult Brent Geese, 12 second calendar year Brent Geese
and 2 adult Black Brents were ringed with colour rings (one on each leg) only.
Table 1.5
Number of birds ringed near Mys Vostochny in 2008 per species and for different age categories
Species
Black Brent
Brent Goose

Adult

Juvenile

Pullus

2nd Calender Year

Unknown

2

Total
2

1013

6

Curlew Sandpiper

8

3

371

1

1391
11

Dunlin

7

14

21

Grey Phalarope

4

2

6

12

4

Grey Plover

9

King Eider

4

13

Lapland Bunting

4

5

38

47

Little Stint

34

27

113

174

Pacific Golden Plover

4

11

3

14

Pectoral Sandpiper

1

3

4

Pomarine Skua

1

1

Purple Sandpiper

1

1

Red-breasted Goose

8

3

11

Red-throated Pipit

2

23

25

Ringed Plover

1

4

5

Rock Ptarmigan

2

Shore Lark

3

Snow Bunting

3

Taimyr Gull
Temminck's Stint

2
11

14

148

157

7

90

97

1

1

2

6

Turnstone
White Fronted Goose
White Wagtail
Total

3
675

3
224

1

8

6

1802

52

475

2

901
15

595

3
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1.7

Mammals near Mys Vostochny

1.7.1

An annotated list of mammals observed

Jacques de Raad and Laura Kooistra
Blue Hare – Lepus timidus
One individual observed near camp on 16 June.
Siberian Lemming – Lemmus sibericus
The first field observation of a lemming was on 16 June. It remains uncertain, however, which species this
lemming - which was eaten by a Pomarine Skua - belonged to. All other field observations of up to 10
individuals per day concerned Siberian Lemmings. A separate chapter deals with the lemming densities at
Cape Vostochny in 2008 (Popov, Chapter 1.5).
Collared Lemming – Dicrostonyx torquatus
No field observations reported. See the chapter on lemming densities elsewhere in this report (Popov, Chapter
1.5).
Least Weasel – M ustella nivalis nivalis
First observation on 24 June. Probably the same individual was caught later that day and appeared to be a
female weighing 55 g. One or two observed regularly throughout the period in camp and at several rocky
locations in the mainland tundra. Monitoring the presence of Least Weasel and lemmings by means of tracking
tunnels is dealt with separately (Ehrich and Neige, Chapter 4.3).
Wolf – Canis lupus
A Wolf was discovered while watching bird migration through a telescope on 14 June. It was resting on the ice
approximately 1.8 km east of camp. Later investigations showed it had caught and eaten an Arctic Fox of
which only parts of the skin and the tail remained. Wolf tracks were found near fox dens on the south coast on
8 July. In the early morning of 12 August a Wolf was present near the base camp.
Arctic Fox – Alopex lagopus
1-3 individuals observed throughout the whole period. At fox den number 6 5-10 pups were present from 5
July until at least 18 July. Included in this report is a chapter on Arctic Fox breeding and den survey (Ehrich,
Chapter 4.1).
Polar Bear – Ursus maritimus
A dead (most probably subadult) female was found in a small valley on the north side of Vysokaya on 2
August. On 3 August measurements and an autopsy were carried out and external measurements were taken.
A detailed account on the autopsy can be found elsewhere in this report (Müskens, Chapter 1.7.2).
Ringed Seal – Phoca hispida
First observation on 18 June: one on the ice west of camp. This seal was observed regularly until 25 June.
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Reindeer – Rangifer tarandus
Highest numbers were observed in June (12 and 20 individuals on Farwaterny on 10 and 12 June
respectively). Up to four observed fairly regularly until 18 July.

1.7.2

The Polar Bear (Ursus maritimus) of Vysokaya

Gerard Müskens
Introduction
On 2 August 2008 Peter Glazov found a well conserved dead body of a Polar Bear on the north-side of the hill
Vysokaya. Peter was checking burrows of the Arctic Fox (Alopex lagopus) and found the bear in a small valley
just north of the hilltop. At first it was unclear whether the animal was just sleeping or not alive anymore. The
wind waved the fur and it was hardly possible to see if the bear was still breathing. Very cautiously he finally
found out that the animal was dead. Later on in camp people were quite excited about this find. The Polar Bear
had already been dead for weeks and probably for months but till the date of finding nobody had seen it
whereas the place was visited weekly as from early June when the first of three groups arrived in camp. There
was, however, a lot of snow collected in the valley which has covered the animal which therefore remained
invisible. On the day it was found, the snow at this place had almost gone and therefore the Polar Bear
became visible.

Photo 1.7
Dead body of the Polar bear lying on the original finding place

Examination
On 3 August the weather conditions were not suitable to catch Brent Geese, offering a good opportunity for
visiting Vysokaya-hill together with Damian Nowak and Roeland Bom armed with a sharp knife and measuring
tools to examine the Polar Bear. Though the bear was not extremely big, it was not easy to replace the
corpse (weighing at least 100 kg) for some meters to a somewhat dryer place. The Polar Bear had already
been dead for a longer period, but it still was in a good condition. It was not only possible to take some
exterior measurements, but also to carry out a simple autopsy. Therefore the body was opened in the middle
of the belly after removing the skin. The information collected can be found in the autopsy report (Annex 2).
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Photo 1.8
Post-mortem examination on a dryer part (left Damian Nowak, right Gerard Müskens)

Photo 1.9
Extraction of the liver and gall out of the abdomen

Age and sex
The Polar Bear appeared to be a female. With a total length of 185 cm, she was just within the range of 180200 cm for an adult female (lit). The teeth, especially the canine teeth showed little wear. Further there were
no embryo’s or placental scars found in the uterus. So she was not pregnant or had not been pregnant before.
Later after cleaning the skull it was quite clear that there was not much ossification of the cranial sutures. We
assume, therefore, that the Polar Bear was a subadult female.
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Photo 1.10
Uterus with ovaries of the Polar Bear

Cause of death
It was more difficult to determine the cause of death of the animal. The condition was bad which could be
concluded from a very thin layer of subcutaneous fat and the absence of fat in the mesentery and around the
kidneys. The stomach and the intestines only contained water. The spleen seemed to be swollen, there were
no clear borders visible. The kidneys were not smooth but covered with a lot of small bumps. Further they
seemed to have a kind of blisters inside. It is not known whether this is caused by laying dead for a longer time
or by illness or whether this is normal for Polar Bears. The big liver had already become yellowish-brown, due
to the extremely filled gall-bladder and by laying for a longer time. The heart and the lungs were not examined.
A little blood ran out of the cavity of the chest, but this is not unusual for animals that have been dead for a
longer time and that have been frozen. Later, while conserving the skull, a light inflammation of the upper
canine left on the root in the skull was found.
A clear cause of death could not be determined. It is sure, however, that the Polar Bear finally died from
exhaustion.
Skull
The skull which weighed 3 kg with skin, hair, muscles and brains, was cooked out and cleaned. At this moment
the skull is present in the collection of the Institute Alterra but it will be passed on to ‘Naturalis’ (the National
Museum of Natural History of the Netherlands) in the near future.
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Photo 1.11
Skull of the Polar Bear in boiling water heated in the Russian way

1.8

Gulls and Brent Geese on the Bird Islands

Roeland Bom
As in other years we surveyed all islands in the Bird Islands archipelago for nests of geese and gulls (Table
1.6). See the 2006 report for a detailed description of our method. We noticed that 2008 was in all aspects a
remarkable year, doubtless a result of the late snowmelt. First, gulls and geese started to breed around 24
June, which is more than one week later than normally (Spaans et al., 2007). This was probably caused by the
late availability of the breeding sites. During incubation we observed a fox on all islands (except for the Beacon
Islands), predating many Brent Geese nests. Furthermore, we have all reasons to believe that predation
pressure by gulls on Brent Geese eggs was extremely high, although precise numbers are lacking. In any
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case, we found during our survey many nests without eggs (Table 1.7). During catches of moulting Brent
Geese we didn´t catch any first year bird, indicating that the goslings that managed to come out of the eggs
were soon predated by gulls.
Gulls were less predated by the fox, presumably because they breed in dense colonies. Nevertheless,
comparing 2008 with other years, not many gulls bred and clutch size was low (Table 1.8, comparison with
other years in De Fouw, in prep.), apparently because of high predation pressure on gull nests by other gulls.
Moreover, after hatching we counted only three gull chicks on all islands, all belonging to Glaucus Gulls, a
further sign that predation by gulls was high.
Table 1.6
Number of nests of geese and gulls on the Bird Islands in the Pyasina delta in 2008
Island

Brent Geese

BBI Bartoucha
BBI Main

Red-breasted Geese

Taimyr Gull

4

3

30

71

4

100

1

164

BBI North

4

Dorita

1

House

22

Glaucous Gull
1

67
1

404

Kolgans

8

25

Senecio

3

55

Small A

8

Small B

14

Small C

1

SmallLD

1

11

St-Joseph

17

1

139

Ushana

1

13

Vasya

4

74

Beacon North

1

166

Beacon South

3

45

3

Table 1.7
Clutch size of Brent Geese nests in 2008
A = number of nests with > 1 egg
B = total number of nests
C = average clutch size
D = average clutch size of nests with > 1 egg
Island

# of Brent Geese eggs grouped by clutch size
0

Beacon South

1

2

2

Bartoucha

1

BBI Main

69

BBI North

4

3

8

Senecio

2

C

D

1

3

0.67

2.00

3

4

4

1.75

1.75

2

71

0.08

3.00

0

4

0.00

0.00

1

1

1

4.00

0.00

1

14

22

1.41

4.00

1

3

1.00

2.21

1

4

B

1

1

Dorita
House

A

4

4

5
1
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Island

# of Brent Geese eggs grouped by clutch size
0

St-Joseph

1

2

3

A

C

D

4

17

Vasya

B

3

1

0

17

0.00

3.00

4

4

2.50

2.50

0.49

2.33

Table 1.8
Clutch size of gull nests (Taimyr Gulls and Glaucous Gulls aggregated) in 2008
A = number of nests with > 1 egg
B = total number of nests
C = average clutch size
D = average clutch size of nests with > 1 egg
Island

# of gull eggs grouped by clutch
size

Chicks

A

B

C

D

0

1

2

3

Beacon North

0

17

74

12

103

103

0.62

1.78

Beacon South

0

9

22

9

40

40

0.83

1.74

Bartoucha

0

1

26

48

75

75

2.42

2.50

BBI Main

0

4

56

153

213

213

2.13

2.57

BBI North

0

24

102

222

348

348

2.12

2.34

Dorita

0

8

42

84

134

134

2.00

2.35

0

53

196

315

564

571

1.38

2.20

12

21

33

33

1.32

2.54

House

7

Kolgans

0

Senecio

0

9

28

57

94

94

1.71

2.24

Small A

0

2

6

3

11

11

1.38

1.83

Small B

0

3

8

6

17

17

1.21

1.89

1

1

1.00

1.00

11

11

1.00

1.38

Small C

1

Small D

0

5

6

St-Joseph

0

2

12

30

44

44

0.31

2.44

Ushana

1

0

2

8

12

22

23

1.69

2.20

Vasya

1

0

10

50

90

150

151

2.00

2.31

1.4

2.25
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Part 2 Catches of moulting geese

2008 expedition to the Pyasina Delta, Taimyr
peninsula, Russian Federation
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2.1

White-fronted Geese

Bart Ebbinge and Gerard Müskens
From 11 July onwards we observed migrating flocks of Greater White-fronted Geese (Anser albifrons albifrons)
arriving from the west on their way to moult their primaries in Taimyr. Migration over our base camp seemed
to be less intensive than in other years.
During our survey on 24 July in the Pyasina Delta during which on a stretch of 112 km of streams in the delta
all moulting Greater White-fronted Geese are counted, we counted about 40,000 moulting White-fronted Geese
(Table 2.1), which is less than half the number we counted along the same 112 km of streams in 2005 and
2006. No family groups with goslings were observed.
Table 2.1
Number of Greater White-fronted Geese counted
Year

Moulting successful breeders

Moulting non-breeders

Total

Lakes

Rivers, gullies

Lakes

Rivers, gullies

1987

0

0

47970

20590

68560

1988

4 ad + 10 juv

1232 ad + 2879 juv

5450

9010

14460

2005

28 ad + 57 juv

34 ad + 60 juv

2800

93395

96195

2006

0

12 ad + 26 juv

0

92490

92490

2008

0

0

0

39577

39577

Ad = adults; juv = juvenile

On 25 July 2008 and again on 27 July 2008 we managed to catch out of some 10,000 moulting White-fronted
Geese 413 individuals which we marked with black neckbands and Russian metal rings. This brings the total of
neck banded White-fronted Geese that have been marked as moulting birds in the Pyasina Delta to 772 (Table
2.2).
Among the 413 birds caught in 2008 there were three retraps of White-fronted Geese ringed in the
Netherlands: Arnhem 7.132.377; Arnhem 7.132.817 (with black neckband FSS) and Arnhem 7.130.894. All
birds were sampled for Avian flu by Aleksandr Prokudin, and the samples proved to be negative.
Table 2.2
Number of moulting neck banded White-fronted Geese

40

Years

Neck banded

2005

135

2006

224

2008

413

Total

772
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2.2

Dark-bellied Brent Geese

Bart Ebbinge and Gerard Müskens
On 22 July 2008 we checked the Beacon Islands and estimated some 3,000 Brent Geese moulting on these
three islands.
Though it is logistically difficult to catch on these remote islands in very shallow waters, we decided to try
again to catch Brent Geese on the Beacon Islands.
On 29 July 2008 we drove 1310 of these birds, that were moulting on the three Beacon Islands into our nets
on the Middle Beacon Island. Because we would not be able to measure and ring all these birds, we checked
348 only for age and released these immediately except for the ones that had characteristics of Branta
bernicla nigricans or those that did already carry rings (Table 2.3).
Also in the end of processing the birds, when it was already well into the next day, 30 July, we decided to
release the remaining last 205 birds, which again were only checked for age.
Thus we checked all 1310 birds for age, and found 135 second calendar year birds (10,3 %) in this catch (see
table below for more details), which is in line with the breeding success in 2007, when these second calendar
year birds were born.
All other birds were adults.
We sexed a random sample of 759 birds and weighed a subsample of 212 birds (Tables 2.4 and 2.5).
Among these birds there were two clear specimens of Branta bernicla nigricans, and a considerable number
which had a closed necklace on the throat-side, which is atypical for Branta bernicla bernicla. Possibly these
birds are hybrids between nigricans and bernicla. We described the necklace pattern in all 1310 birds caught,
and found that 30% of the males caught, and 14% of the females showed intermediate patterns of necklaces,
while otherwise their plumage was bernicla-like. We distinguished between individuals with necklaces
completely closed in front (9% of males, and 4% of females), those completely open in front (70% of males and
86% of females), and an intermediate category with some white feathers in front that did not completely close
the gap typical for bernicla (21% of males and 10% of females).
Increasingly the last decade individuals of nigricans are being observed among bernicla in western Europe, and
mixed pairs of the two races have been observed as well.
Between 1991 and 2006 catches of in total 4,866 moulting Brent Geese in the Pyasina Delta in western
Taimyr consisted exclusively of bernicla. Recoveries and resightings showed that these birds from central
arctic Siberia exclusively migrate westward to winter in western Europe.
In 2006 for the first time ever in the Pyasina Delta a nigricans bird was observed on the Big Bird Island and in
2007 a pair was observed on the Beacon Islands. In this catch in 2008 we captured and ringed two male
nigricans birds with colour rings. Both were observed in western Europe in the winter of 2008-09.
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Table 2.3
Number of Brent Geese caught on 29 and 30 July 2008
Adult

2cy

Total

Released without ringing before*

306

42

348

Released without ringing after**

180

25

205

Retrapped colour rings

20

20

Retrapped metal rings

32

32

2

2

Retrapped colour rings in last release
Newly ringed colour rings

115

11

126

Newly ringed metal rings

520

57

577

1175

135

1310

% 2cy

10,30%

* excluding Nigricans lookalikes and retraps
** excluding retraps

Table 2.4
Total sexed Beacon Island
Sex

Age

Number

Female

2nd year

33

Female

Adult

298

Male

2nd year

38

Male

Adult

390

Table 2.5
Weighed geese Beacon Island
Sex

Age

Number

Average weight (g)

Female

2nd year

2

1110

Female

Adult

66

1143

Male

2nd year

10

1218

Male

Adult

134

1278

Males were more abundant than females, both in the large Beacon Island catch (57% males vs. 43% females in
the adults) and in the smaller House Island catch.
The second round-up of moulting Brent Geese was performed on the so-called House Island on 5 August
2008. Here we found a flock of 250 Brent of which about 200 were already able to fly again. We caught 53
birds (Table 2.6) of which five were already ringed in previous years (Table 2.7). Seven birds were ringed with
coloured leg rings, and the remaining 41 were fitted with metal rings.
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Table 2.6
Catch House Island
Sex

Age

Number

Average weight (g)

Female

2nd year

0

-

Female

Adult

20

1167

Male

2nd year

2

1290

Male

Adult

31

1314

Table 2.7
Retrapped Brent Geese on the Bird Islands, Pyasina Delta
Ringnumber First ringed
DS002738

30-7-1995

DS003447

30-7-1995

DS004041

30-7-1995

DS004450

30-7-1995

DS008714

31-7-2006

DS008783

31-7-2006

DS008794

31-7-2006

DS008809

31-7-2006

DS008813

31-7-2006

DS008821

31-7-2006

DS008836

31-7-2006

DS008851

31-7-2006

DS008859

31-7-2006

DS008861

31-7-2006

DS008867

31-7-2006

DS008879

31-7-2006

DS008893

31-7-2006

Where
Middle Beacon Island, Pyasina delta,
Taimyr
Middle Beacon Island, Pyasina delta,
Taimyr
Middle Beacon Island, Pyasina delta,
Taimyr
Middle Beacon Island, Pyasina delta,
Taimyr
Middle Beacon Island, Pyasina delta,
Taimyr
Middle Beacon Island, Pyasina delta,
Taimyr
Middle Beacon Island, Pyasina delta,
Taimyr
Middle Beacon Island, Pyasina delta,
Taimyr
Middle Beacon Island, Pyasina delta,
Taimyr
Middle Beacon Island, Pyasina delta,
Taimyr
Middle Beacon Island, Pyasina delta,
Taimyr
Middle Beacon Island, Pyasina delta,
Taimyr
Middle Beacon Island, Pyasina delta,
Taimyr
Middle Beacon Island, Pyasina
delta,Taimyr
Middle Beacon Island, Pyasina delta,
Taimyr
Middle Beacon Island, Pyasina delta,
Taimyr
Middle Beacon Island, Pyasina delta,
Taimyr

Country

Sex

Retrapped

When

RUS

M

Beacon Island

29-7-2008

RUS

F

Beacon Island

29-7-2008

RUS

M

Beacon Island

29-7-2008

RUS

M

Beacon Island

29-7-2008

RUS

F

Beacon Island

29-7-2008

RUS

M

Beacon Island

29-7-2008

RUS

M

Beacon Island

29-7-2008

RUS

F

Beacon Island

29-7-2008

RUS

M

Beacon Island

29-7-2008

RUS

M

Beacon Island

29-7-2008

RUS

M

Beacon Island

29-7-2008

RUS

F

Beacon Island

29-7-2008

RUS

M

Beacon Island

29-7-2008

RUS

M

Beacon Island

29-7-2008

RUS

M

Beacon Island

29-7-2008

RUS

M

Beacon Island

29-7-2008

RUS

F

Beacon Island

29-7-2008
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Ringnumber First ringed
DS008898

31-7-2006

DS008904

31-7-2006

DS008912

31-7-2006

DS008936

31-7-2006

DS008947

31-7-2006

DS008959

31-7-2006

DS008985

31-7-2006

DS008988

31-7-2006

DS009007

31-7-2006

DS009017

31-7-2006

DS009072

31-7-2006

DS009119

31-7-2006

DS009183

31-7-2006

DS009198

31-7-2006

GF72752

Where
Middle Beacon Island, Pyasina delta,
Taimyr
Middle Beacon Island, Pyasina delta,
Taimyr
Middle Beacon Island, Pyasina delta,
Taimyr
Middle Beacon Island, Pyasina delta,
Taimyr
Middle Beacon Island, Pyasina delta,
Taimyr
Middle Beacon Island, Pyasina delta,
Taimyr
Middle Beacon Island, Pyasina delta,
Taimyr
Middle Beacon Island, Pyasina delta,
Taimyr
Middle Beacon Island, Pyasina delta,
Taimyr
Middle Beacon Island, Pyasina delta,
Taimyr
Middle Beacon Island, Pyasina delta,
Taimyr
Middle Beacon Island, Pyasina delta,
Taimyr
Middle Beacon Island, Pyasina delta,
Taimyr
Middle Beacon Island, Pyasina delta,
Taimyr

Country

Sex

Retrapped

When

RUS

F

Beacon Island

29-7-2008

RUS

M

Beacon Island

29-7-2008

RUS

M

Beacon Island

29-7-2008

RUS

F

Beacon Island

29-7-2008

RUS

F

Beacon Island

29-7-2008

RUS

F

Beacon Island

29-7-2008

RUS

M

Beacon Island

29-7-2008

RUS

F

Beacon Island

29-7-2008

RUS

F

Beacon Island

29-7-2008

RUS

M

Beacon Island

29-7-2008

RUS

M

Beacon Island

29-7-2008

RUS

M

Beacon Island

29-7-2008

RUS

M

Beacon Island

29-7-2008

RUS

M

Beacon Island

29-7-2008

8-11-1997

Dibden Bay, Southampton

UK

F

Beacon Island

29-7-2008

GPY9

17-3-2005

Westerlanderkoog, Wieringen

NL

F

Beacon Island

29-7-2008

GTYT

17-3-2005

Westerlanderkoog, Wieringen

NL

M

Beacon Island

29-7-2008

L1B=

5-8-2006

RUS

F

Beacon Island

29-7-2008

L1BX

5-8-2006

RUS

F

Beacon Island

29-7-2008

L3B6

31-7-2006

RUS

M

Beacon Island

29-7-2008

L4BN

31-7-2006

RUS

M

Beacon Island

29-7-2008

L6B5

5-8-2006

RUS

F

Beacon Island

29-7-2008

L7BR

31-7-2006

RUS

F

Beacon Island

29-7-2008

LABJ

3-8-2005

RUS

M

Beacon Island

29-7-2008

(London BTO)
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House Island, Bird Islands, Lidia Bay,
Taimyr
House Island, Bird Islands, Lidia Bay,
Taimyr
Middle Beacon Island, Pyasina delta,
Taimyr
Middle Beacon Island, Pyasina delta,
Taimyr
House Island, Bird Islands, Lidia Bay,
Taimyr
Middle Beacon Island, Pyasina delta,
Taimyr
Big Bird Island, Bird Islands, Lidia
Bay, Taimyr
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Ringnumber First ringed
L-B-

5-8-2006

LFB6

5-8-2006

LKB3

31-7-2006

LOB1

31-7-2006

LRB3

31-7-2006

LTB=

5-8-2006

LTB4

5-8-2006

LUBT

4-8-2005

LVB4

5-8-2006

LVB8

5-8-2006

R6G1

7-8-1991

YJ F
(DS006624)
YV K
(DS002852)

11-7-2004
4-8-2005

LHBV

4-8-2005

LRBK

4-8-2005

LUBC

4-8-2005

L=BJ

5-8-2006

LCBJ

3-8-2005

Where
House Island, Bird Islands, Lidia Bay,
Taimyr
House Island, Bird Islands, Lidia Bay,
Taimyr
Middle Beacon Island, Pyasina delta,
Taimyr
Middle Beacon Island, Pyasina delta,
Taimyr
Middle Beacon Island, Pyasina
delta,Taimyr
House Island, Bird Islands, Lidia Bay,
Taimyr
House Island, Bird Islands, Lidia Bay,
Taimyr
House Island, Bird Islands, Lidia Bay,
Taimyr
House Island, Bird Islands, Lidia Bay,
Taimyr
House Island, Bird Islands, Lidia Bay,
Taimyr
Lidia Lake, Lidia Bay, Pyasina Delta,
Taimyr
Middle Beacon Island, Pyasina delta,
Taimyr
House Island, Bird Islands, Lidia Bay,
Taimyr
House Island, Bird Islands, Lidia Bay,
Taimyr
House Island, Bird Islands, Lidia Bay,
Taimyr
House Island, Bird Islands, Lidia Bay,
Taimyr
House Island, Bird Islands, Lidia Bay,
Taimyr
Big Bird Island, Bird Islands, Lidia
Bay, Taimyr

Country

Sex

Retrapped

When

RUS

F

Beacon Island

29-7-2008

RUS

M

Beacon Island

29-7-2008

RUS

F

Beacon Island

29-7-2008

RUS

F

Beacon Island

29-7-2008

RUS

F

Beacon Island

29-7-2008

RUS

M

Beacon Island

29-7-2008

RUS

F

Beacon Island

29-7-2008

RUS

M

Beacon Island

29-7-2008

RUS

M

Beacon Island

29-7-2008

RUS

M

Beacon Island

29-7-2008

RUS

F

Beacon Island

29-7-2008

RUS

F

Beacon Island

29-7-2008

RUS

M

Beacon Island

29-7-2008

RUS

F

House Island

5-8-2008

RUS

F

House Island

5-8-2008

RUS

M

House Island

5-8-2008

RUS

M

House Island

5-8-2008

RUS

M

House Island

5-8-2008
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Throughout many years Igor Popov of the Severtsov Institute of Ecology and Evolution of the Russian Academy of
Sciences in Moscow took care of systematic monitoring of lemmings in our study area, but he also sings and plays the
guitar.
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3.1

Nesting birds on the tundra near Mys Vostochny in 2008 in
comparison with previous years

Roeland Bom and Laurent Demongin
Nests of birds were searched in the same plots as used in previous years (Figure 3.1). Nests were searched
by roaming through the plots, alone or in couples. All nests were mapped using a handheld GPS. We assume
that search intensity is equal in all years.

16 km²

5 km²
1km²

Camp

Figure 3.1
Plots used for indicating nest abundances
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Results
In Table 3.1 we present the number of nests found in 2008 and in seven previous years.
As expected from a year with low lemming numbers, predators did not breed except for the Long-tailed Skua.
Geese and ducks failed to breed, presumably because foxes were present on the tundra.
Compared with previous years, Little Stints bred in extremely low numbers. Other waders bred in similar
numbers as previously recorded.
Passerines bred in comparable numbers as previously recorded although Lapland Buntings were very
abundant and Snow Buntings less abundant.
Table 3.1
Nest abundance of birds in comparison with previous years. Grey bars indicates years with high abundance of lemmings
Species

Plot used

1993

1994

1995

2004

2005

2006

2007

2008

White-fronted Goose

5 km2

9

5

4

4

12

1

6

1

Red-breasted Goose

16.5 km2

0

0

0

0

1

0

0

0

Brent Goose

16.5 km

2

0

0

0

14

0

0

0

5 km

1

5

0

0

5

0

0

0

16.5 km

1

2

0

0

1

0

0

0

1

1

1

3

3

Steller's Eider
Rough-legged Buzzard

2
2
2

Ptarmigan

5 km²

Ringed Plover

5 km

4

2

1

2

3

3

4

3

Dotterel

5 km

3

0

0

0

0

0

0

0

Pacific Golden Plover

2

5 km

4

3

4

2

6

4

5

4

Grey Plover

5 km2

2

3

1

5

4

3

4

2

Turnstone

5 km

0

0

1

0

1

2

0

0

Curlew Sandpiper

5 km

7

5

16

6

6

2

2
2

2

3

7

Dunlin

2

5 km

0

0

3

2

0

3

4

6

Little Stint

1 km²

8

9

23

39

50

44

5

2

Temminck’s Stint

5 km2

0

0

0

0

0

1

4

0

Pectoral Sandpiper

5 km

1

5

0

1

3

0

7

0

Ruff

2

5 km

0

0

0

1

1

0

0

0

Grey Phalarope

5 km2

0

1

2

0

4

15

5

4

Red-necked Phalarope

5 km2

0

3

0

0

0

0

0

0

16.5 km

0

1

3

2

1

1

2

2

2

5 km

0

17

0

0

31

0

1

0

16.5 km2

0

4

0

0

5

0

0

0

Long-tailed Skua
Pomarine Skua
Snowy Owl

2

2

2

Shore Lark

5 km

2

8

1

4

Red throated Pipit

5 km

0

7

1

0

White Wagtail

2

5 km

1

2

1

2

Wheatear

5 km2

0

1

1

0

Lapland Bunting

2

5 km

2

13

6

20

Snow Bunting

5 km2

?

15

26

9

2
2
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3.2

Breeding success of waders in 2008 in comparison to previous
years

Roeland Bom and Laurent Demongin
In the summer of 2008 we regularly checked all the nests of waders to record their fate. We use this data to
calculate daily- and total nest success using the Mayfield method (Mayfield, 1975). As in other years, we
restrict our calculation for Little Stint and Curlew Sandpiper, assuming a nest period of 20 nest days (Tulp and
Schekkerman, 2001).
We collected data from 29 nests of Little Stints and four nests of Curlew Sandpipers. In total 213,5 nest days
were counted. 25 nests were predated. The probability that a nest will survive one day was 90% and the
probability that a nest would survive the entire nesting period was 10.0%. So far, this is the lowest recorded
nest success at Vostochny, although a still lower nest success was observed in Medusa in 1998 and 2000
(Figure 3.2).
We explain this low nest success by the presence of a fox in the plot throughout the breeding season.
Predated nest often retained fox droppings, indicating that indeed main predation was by a fox.

Figure 3.2
Nest success of waders in comparison with previous years. Source of data except 2008 is Ebbinge and Mazurov 2007

References
Ebbinge, B.S. and Yu.L. Mazurov (Eds.), 2007. Pristine wilderness of the Taimyr peninsula. 2006 report.
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Mayfield, H.F., 1975. Suggestions for calculating nest success. Wilson Bulletin 87: pp. 456-466.
Tulp, I. and H. Schekkerman, 2001. Studies on breeding shorebirds at Medusa Bay, Taimyr in summer 2001.
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4.1

Arctic Fox breeding and den survey

Dorothee Ehrich
In 2008 lemming densities had been high under the snow in winter and early spring, but the population
crashed and during the snow free period lemming densities were rather low (Popov, Chapter 1.5). Arctic Foxes
were present in the study area, but many of them were not breeding. Animals were seen by members of the
team on 30 days between 5 June and 23 July, and predation pressure on birds was high (Bom and Demongin,
Chapter 3.2; Nolet and De Fouw, Chapter 4.2). Foxes were often observed searching the tundra for something
to eat, in particular bird nests.
Most dens described in 2005 were visited at least once, described and checked for signs of reproduction
(Figure 4.1).

Figure 4.1
Map with all fox dens described between 2005 and 2008. Squares indicate small secondary dens and circles dens which could be
used for reproduction. The red circles show the two dens where fox bred in 2008. Den22 was not checked in 2008 and Den12 has
been washed away by the sea between summer 2005 and 2007

Signs of activity such as faeces, foot prints or tracks of digging were observed on more than half of the dens,
but reproduction was confirmed only in two dens. Table 4.1 summarizes the den survey and includes also data
from the expeditions in 2005 and 2007 for comparison.
On den 4, which is situated on the southern slope of Vysokaya hill, seven pups were observed together with
their mother on 5 July. Den 4 is a large den with 44 holes spread out over the top of a small hill and down on
its southern side. The pups were observed several times by different members of the team and on 11 July ten
pups were observed simultaneously. The mother was observed bringing a lemming to the den, and on another
occasion the pups were observed playing with an egg. The pups were observed the last time on 23 July and
when the den was checked in the first week of august, it appeared empty. Possibly they had moved to one of
the other dens in the surroundings.
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Table 4.1
Overview of the Arctic Fox den survey at Mys Vostochny in 2008 including data from 2005 and 2007 for comparison. For 2005 and 2007 dens were classified as reproductive (breeding) or not (no).
The reports from these years should be consulted for more details. For reproductive dens, the minimum number of pups is reported. For 2008, dens were classified as reproductive, visited or without
signs of activity. In addition, number of holes are reported as counted in 2008
Den nb

Latitude

Longitude

2005

2007

2008

Holes, state (2008)

DEN01

74.1325

86.8656

no

no

no

18, some holes collapsed

DEN02

74.1383

86.8660

no

no

visited

22

DEN03

74.1409

86.8708

no

no

no

4, secondary den

DEN04

74.1377

86.8844

no

no

breeding, 10

44

DEN05

74.1423

86.8883

no

-

no

partially under snow and collapsed

DEN06

74.1419

86.9052

no

no

no

15

DEN07

74.1444

86.9179

breeding, 5

no

visited

partially under snow, ice in some holes

DEN08

74.1557

86.9008

no

no

visited

30, ice in some holes

DEN09

74.1555

86.8813

no

-

no

2, secondary

DEN10

74.1554

86.8764

breeding, 3

no

visited

37

DEN11

74.1483

86.8789

no

no

visited

3, secondary

DEN12

74.1503

86.7695

breeding, 2

-

-

washed away by the sea

DEN13

74.0800

86.6700

no

no

visited

21

DEN14

74.0688

86.9357

no

no

visited

6

DEN15

74.0721

87.0322

no

no

breeding, 5

25

DEN16

74.0729

87.0679

breeding, 6

no

visited

32

DEN17

74.0720

87.0818

no

-

no

17

DEN18

74.0670

87.1601

breeding, 6

breeding, 3

no

62

DEN19

74.0702

87.2629

breeding, 2

no

visited

22

DEN20

74.0732

87.2908

no

no

visited

29

DEN21

740.748

873.042

no

no

visited

3, secondary

DEN22

74.1542

87.3930

breeding, 13

-

-

-

DEN23

74.1412

86.9063

-

-

visited

7

DEN24

74.0729

87.0595

-

-

no

3, secondary
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Den15 is a big den with 25 holes on a small hill along the shore of the Pyasina River. It is exposed to the south
west and covered clearly richer vegetation than growing in the surroundings. On 8 July sounds of pups were
clearly heard from the den, and fresh faeces from both adults and pups were observed, as well as leftovers
from several lemmings and a goose. However, no pups were seen on that day. The den was visited twice in
the end of July and on 27 July five pups were observed together with an adult.
Despite apparently high lemming numbers under the snow in late winter 2008, reproduction was observed only
in two fox dens. This was much less than in the peak year 2005, when breeding was recorded in seven dens,
and barely more than in the low lemming year 2007. The crash of the lemming population occurred thus
probably early enough to influence the reproductive behaviour of the foxes. Spring was also very late in 2008.
It is possible that additional females attempted to breed, but lost their pups early inside the den because of
lack of food due to large amounts of snow and the crash of the lemming population. However, no observations
indicating such breeding attempts were recorded.

4.2

Egg predation by Arctic Fox on Bird Islands in 2008

Bart A. Nolet and Jim de Fouw
Brent Geese (Branta bernicla) suffer from egg predation by Taimyr Gulls (Larus taimyrensis) and Arctic Foxes
(Alopex lagopus). Whereas gulls are the main egg predators on islands, Arctic Foxes are the main egg
predators on the mainland. In fact, Brent Geese generally only breed on the mainland in lemming peak years,
because they can then nest around nesting Snowy Owls (Bubo scandiacus), which only breed in lemming peak
years and which supposedly provide protection from Arctic Foxes (Ebbinge and Spaans, 2002; Van Kleef et
al., 2007; Kharitonov et al., 2008). Usually, Brent Geese are safe from Arctic Foxes when nesting on islands.
In late springs, however, Arctic Foxes may be able to reach the islands in the breeding season over the ice.

Figure 4.2
Bird Islands, Taimyr

In 1992, which was a relatively cold and late spring, at least three Arctic Foxes visited Big Bird Island (see
Figure 4.2) daily in the last week of June when Brent Geese were not yet nesting (Spaans et al., 1998). In six
subsequent days (with 16 h of observation per day), a total of 37 gull eggs were seen to be taken by
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presumably the same fox; two eggs were eaten on the spot and 32 were buried on the island. The seventeen
fox visits during this period most likely caused so much disturbance that the geese refrained from nesting on
Big Bird Island in that year, even though no fox visits took place after the 1 July, when the channel surrounding
the island had become wider.
The year 2008 was also a late spring; Brent Geese only started nesting on 27 June or perhaps 1-2 days
earlier. The geese were suffering from severe egg predation by Taimyr Gulls (Photo 4.1), but this was minor
compared to the predation event that took place on 7 July (Figure 4.3).

Photo 4.1
The Brent Geese were suffering from severe egg predation by Taimyr Gulls

Figure 4.3
Number of Brent Goose nests (broad dark bars) at Big Bird Island (incl. Bartjes) counted from the hut at the southern tip, and the
egg predation rate (small light bars). The massive predation event on 7 July marks the visit of the Arctic Fox
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All nests except two were lost when Big Bird Island was visited by an Arctic Fox. Judging from its fur pattern,
this was all one and the same individual. This fox probably lived on Farwaternie (a large island nearby), and
from there it visited House Island, Wasja, St. Joseph, Big Bird Island (but not Bartjes Island) and Noord, by
crossing the ice and swimming (it only had to swim 1-2 min. to cross small channels in between some islands).
When on the Bird Islands, the fox seemed to be distracted only a little by the gulls. Here we give a detailed
account of our observations.
On 6 July, we noticed gulls flying up from House island (at 09:45), a little later from Wasja (at 10:00) and still
later from St. Joseph (at 10:05). At that moment we discovered an Arctic Fox that walked from left to right,
and back again, searching for eggs on St. Joseph. So, we reckon that the same fox had reached St. Joseph
via House and Wasja, over the ice in between. When nests were encountered, the eggs were collected one by
one, and buried on the ridge of the island where fewer gulls were breeding. At 10:20 we lost sight of the fox.
The next day, 7 July, at 08:32, we discovered an Arctic Fox on Big Bird Island. It criss-crossed the island
several times in search of eggs; once it climbed to Bartjes, but left it again immediately (so in fact it did not
visit that island) (Figure 4.4). On Big Bird Island the fox collected in total 79 eggs, of which 76 were buried and
three eaten on the spot (Photo 4.2).

Figure 4.4
Search path of Arctic Fox during its visit to Big Bird Island on 7 July 2008 as drawn on the spot from the observation point at the
hut (square) on the southern tip
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Photo 4.2
On Big Bird Island the fox collected in total 79 eggs, of which 76 were buried and three eaten on the spot

The eggs belonged to the following species: Taimyr Gull (39 eggs), Brent Goose (33 eggs), Red-breasted
Goose (two eggs), and unidentified species (perhaps King Eider?) (four eggs). The geese lost additional eggs
to the gulls that made use of the panic to steal remaining eggs. At 11:06 the fox finally left the island and
swam c. 2 min. to cross the channel surrounding the island, then ran over the ice, jumping from ice sheet to
ice sheet to reach Farwaternie at 11:20.
On 8 July, we discovered the same Arctic Fox on Noord at 10:20. Soon thereafter, at 10:24 the unrest among
the gulls ended, and we found the fox back resting on the ice at 10:27. At 12:42 it was still resting on the ice
at the same spot. When we resumed our observations, we discovered the fox on St. Joseph again at 15:32,
where it was still roaming about when we ended our observation at 16:30.
On 9 July, we saw our Arctic Fox on the east point of Big Bird Island at 16:45, but soon thereafter it crossed
the ice, and reached Farwaternie at 17:07.
On 10 July, the Arctic Fox was back again on the east point of Big Bird Island at 09:45. Apparently it went to
Noord, because at 10:05 gulls were flying up there. However, not much later everything was quiet again. It
was not until the evening that we saw the Arctic Fox again, at 21:30 on St. Joseph, collecting eggs. At 22:27
it crossed the ice in the direction of Noord, but close to Noord it rested on the ice at 22:31. Still, at 22:36 it
reached Noord, but strangely enough it left again almost immediately, and went to rest on the ice close to
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House Island at 23:05. Finally, at 23:07 it crossed the ice towards Farwaternie. It had to swim twice for
approximately one minute before it was finally seen on land on Farwaternie at 23:37. This was our last view of
the fox.
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4.3

Monitoring the presence of Least Weasel and lemmings with
tracking tunnels

Dorothee Ehrich and Nicole Feige
Tracking tunnels are a non-invasive method which has been used successfully to monitor the abundance and
distribution of Least Weasels in Scotland (Graham, 2002) and small mammals such as rats and mice in New
Zealand (Brown et al., 1996). In the frame of the Norwegian-Russian International Polar Year Project Arctic
Predators, we investigated to what extent this method was applicable for Least Weasels (Mustela nivalis) in the
arctic tundra at Mys Vostochny, and compared the results to results obtained at three sites situated in the
southern arctic shrub tundra in Russia and in Norway. We also used the tunnels as a possible method to
monitor lemmings (Lemmus sibiricus and Dicrostonyx torquatus) and present the tracking results from 2008 in
comparison to the lemming trapping data.
Tunnels were made as described in Graham et al. (2002): Sections of plastic pipes (50 cm long and 11 cm
wide) were used as tunnels (Photo 4.3). Each tunnel contained a plastic tracking board with an ink pad in the
middle, composed of a piece of absorbent cleaning cloth. A transparent chemical ink containing ferric nitrate
and polyethylene glycol was used. On each side of the ink pad a tracking paper was attached to the board with
elastic bands. Tracking papers were cut from sheets of brown wrapping paper which had been sprayed with a
solution of tannic acid in ethanol and water, making the tracks visible.
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Photo 4.3
Tracking tunnels as used at Mys Vostochny. The left picture shows a tunnel among rocks and the right picture a tunnel in the
tundra, placed on a lemming runway

We placed the tunnels in two different tundra types: humid tundra with sedges and small willow shrubs (willowsedge tundra; WS), and drier hummock tundra (Hum). In both habitats tunnels were placed as far as possible in
lemming runways, and the space below the tracking board was closed with moss, to make it 'natural' for
animals to pass through the tunnels. Pairs of tunnels were placed at 15 to 20 m interval. Patches of the two
habitats were chosen in proximity of each other, and were arranged in three groups (units) separated by
approximately 2.5 km comprising three or four such groups of four tunnels each (Figure 4.5).

Vysokaya

cam

1k

Figure 4.5
Distribution of tracking tunnels around Mys Vostochny in summer 2008. Squares indicate pairs of tunnels in willow-sedge tundra,
triangles indicate hummock tundra and rhombs show tunnels in rocks or drift wood. Red symbols indicate tunnels where least
weasel tracks were recorded and yellow symbols indicate lemming tracks
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In addition, four tunnels were placed in rocks and four tunnels in drift wood, habitats where it is easy for least
weasels to hide and where weasels were observed in 2005 (Broekhuizen et al., 2007). The tunnels were set
out between 30 June and 2 July and checked at least every five days until 22 July, resulting in four tracking
periods of five days. For logistic reasons, the tunnels were set out and checked on subsequent days in the
three units.
The tracks of Least Weasels could easily be distinguished from the tracks of lemmings. Because Collared
Lemmings have fur under their feet, their tracks differ clearly of those from Siberian Lemmings, and the two
lemming species could thus also be distinguished (Photo 4.4).

Photo 4.4
Examples of tracks from the tunnels: Least Weasel track to the left, Siberian Lemming track in the centre and Collared Lemming
track to the right

Tracks of Least Weasel were recorded in all tracking periods. They were recorded mostly in the rocks and in
the drift wood along the shore (Table 4.2). Whereas tracks were present in each period in the drift wood
tunnels, they were observed only in two of the four periods in the rocks. This may be due to the fact that
trapping was carried out simultaneously in the rocky patch, where the tunnels were located. Some weasel
tracks were also recorded in willow-sedge tundra, both in unit N and C, in plots which were located either in
proximity to the camp or to the shore, with a lot drift wood. It seems thus that in 2008, a year in which
lemming densities crashed in the spring, weasels were concentrated close to habitats with good hiding
possibilities such as the camp with its baloks, the rocks or drift wood along the shore. From there, they made
excursions into the tundra, possibly to hunt lemmings.
Tracks of Siberian Lemmings were recorded in all three units in both tundra types, but mostly in willow-sedge
tundra. This indicates that despite the crash in the lemming population, some lemmings remained distributed
across the tundra. Tracks of Collared Lemmings were recorded only once in hummock tundra, in accordance
with the trapping results, which showed that this species was much rarer than Siberian Lemming.
The tracking tunnels worked thus well both for weasels and for lemmings at Mys Vostochny, and, if somebody
would continue to work there, could be used to monitor weasels in a non-invasive way and with rather little
effort. As a monitoring method, tracking tunnels during the snow free period are complementary to monitoring
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of winter nest predation. This result was in contrast to the results from the three sites in southern arctic shrub
tundra, where very few tracks were recorded in the tunnels, despite the fact that Stoats and weasels were
observed and caught in snap traps, and winter nests predated by small mustelids were found. The tunnels may
have worked better at Mys Vostochny, because we were able to identify preferred habitats of weasels and
target those specifically, or because densities of weasels were locally higher than in any of the more southern
sites.
Table 4.2
Number of tunnels with tracks of Least Weasel (W), Siberian Lemmings (L) or Collared Lemmings (D) in each tunnel pair and
trapping period. WS refers to tunnels in Willow-sedge tundra and Hum refers to tunnels in Hummock tundra
Plot

V1-WS
V1-Hum

Period (mean dates)
1-6.07.2008

6-11.07.2008

11-16.07.2008

16-21.07.2008

2L

2L

2L

2L

1L

1L

V2-WS
V2-Hum
V3-WS
V3-Hum
V4-WS
V4-Hum
C1-WS

1W

2W

C1-Hum
C2-WS

1W

C2-Hum

1L

C4-WS

1L

1L

C4-Hum
N1-WS

1L+1W

N1-Hum
N2-WS

1L

1L

1L

N2-Hum

2L
1D

N4-WS
N4-Hum
C3-rocks*
N-drift wood*

1L
3W, 1L
2W

1W

3W
2W

1W

* In the rocks and in the drift wood there were four tunnels
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Photo 4.5
Yakov Kokorev works with the tunnels

References
Broekhuizen, S., J.L. Mulder, G.J.D.M. Müskens and I.Y. Popov, 2007. The least weasel (Mustela nivalis nivalis)
in north-western Taimyr, Siberia, during a lemming cycle. Lutra 50 (2): pp. 67-90.
Brown, K.P., H. Moller, J. Innes and N. Alterio, 1996. Calibration of tunnel tracking rates to estimate relative
abundance of ship rats (Rattus rattus) and mice (Mus musculus) in a New Zealand forest. New Zealand Journal
of Ecology 20 (2): pp. 271-275.
Graham, I.M., 2002. Estimating weasel (Mustela nivalis) abundance from tunnel tracking indices at fluctuating
field vole (Microtus agrestis) density. Wildlife Biology 8 (4): pp. 279-287.

4.4

Stable isotope analyses of mammalian predators and their prey

Dorothee Ehrich
Stable isotope analysis is a useful tool for a wide spectrum of ecological applications, in particular trophic
ecology, including diet reconstruction and food web studies (see for example Kelly (2000) for a review). The
ratio of 13C to 12C (δ13C) and of 15N to 14N (δ15N) reflects the ratios of these elements in the main dietary
items an organism consumed over a certain interval of time, depending on the tissue analysed (e.g. Inger and
Bearhop, 2008). Stable isotope data can thus reveal differences in the trophic position of animals between
individuals, localities or year. In the frame of the Arctic Predators project, we analysed samples of arctic
terrestrial predators from nine sites across the Eurasian Arctic spanning from Svalbard in the west to Wrangel
Island in the east. We also analysed samples of the main terrestrial and marine prey from each site. Here I
present stable isotope results for two important terrestrial predators from Mys Vostochny: the Arctic Fox
(Vulpes lagopus) and the Least Weasel (Mustela nivalis).
Samples for stable isotope analysis were collected in 2007 and 2008. Samples included winter fur from Arctic
Foxes found at the entrance of dens or shed on the tundra by moulting individuals, feathers from adult birds of
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prey found on the tundra, muscle from lemmings and Least Weasels caught in snap traps, fur from life trapped
Least Weasels, egg content of birds, muscle samples of chicks found dead and samples of fish. Sample
preparation was carried out in a standard way (drying, grinding, weighing and packing in tin cups; Ehrich et al.,
2010) and isotope ratios were determined by combustion in a mass spectrometer at SINLAB (University of
New Brunswick, Canada). Because the presence of lipids in samples can introduce a bias in δ13C, lipids were
extracted chemically from some egg samples, and the rest of the samples were corrected for lipid content
arithmetically using the equations from Ehrich et al., 2010.
In addition to plotting the results with respect to the two dimensions created by the two elements analysed (C
and N), we estimated the proportion of the different prey groups in the diet of arctic foxes and least weasels
on the basis of a mixing model using the R-package siar (Parnell et al., 2010). Siar estimates mixing model
solutions in a Bayesian framework using Markov Chain Monte Carlo estimation, resulting in posterior probability
distributions for the proportion of each element in the diet. As it is difficult to estimate proportions for many
different sources, we defined five groups of potential prey: Siberian Lemmings, Collared Lemmings,
Ptarmigan, birds except Ptarmigan and marine resources. The groups were chosen in order to be ecologically
meaningful and contain species which were relatively close in isotope signatures. As it is very unlikely that
weasel use marine resources we replaced them with fish, assuming that some fish remains could have been
consumed by the weasels close to the camp. The stable isotope values of a consumer are equal to the mean
values of its diet minus a discrimination factor, which reflects the fact that certain biochemical processes
discriminate against the heavy isotope. Before plotting consumers and sources on the same plot, or
estimating mixing proportions, consumer samples need thus to be corrected. Discrimination factors for Arctic
Fox fur and muscle were estimates in an experiment in the frame of the Arctic Predators project (Lecomte et
al., submitted), and were used here both for the fox and the weasel samples.
In total we obtained stable isotope data for 164 samples from Mys Vostochny, representing 35 species (four
species of mammals, 26 species of birds and five species of fish). Mean and standard deviations of isotope
values are presented in Table 4.3. Marine resources such as marine fish and carcasses of marine mammals,
can be important sources of food for Arctic Foxes living close to the coast (Roth, 2003). As no marine
samples were obtained from Mys Vostochny, I assumed that marine samples are likely to have similar
signatures over large areas, and used samples from the neighbouring Arctic Predator sites (Kara Sea close to
Yamal and Laptev Sea close to the Lena Delta) as signatures of possible marine resources in the analyses.
Arctic Fox
The stable isotope values of Arctic Fox winter fur differed clearly between 2007 and 2008 (Figure 4.6). The
samples from 2008 had lower values of both δ13C and δ15N and were closer to the signatures of lemmings, in
particular Siberian Lemmings. The spread of the samples from 2008 was also less than in 2007. This shift in
isotope signatures corresponded to a shift in diet from more alternative prey (birds, Ptarmigan and marine
mammals) in 2006 to more lemmings in the end of the summer 2007 as estimated by siar (Figure 4.7). Winter
fur collected in summer 2007 was shed in spring 2007 and grew in fall 2006, reflecting the diet of the foxes
in the end of summer 2006. Similarly winter fur collected in summer 2008 reflects the diet at the end of
summer 2007. In 2006 lemming densities were very low, thus foxes had to rely more on alternative prey, what
was reflected in the higher proportion of birds, marine resources and ptarmigan in their diet. One fox from
2007 had isotope values reflecting a strongly marine diet (Figure 4.6). In 2007, lemming densities probably
started to increase towards the end of the summer and in fall, as there was a peak in winter or early spring
2008. With an increase in lemming densities, foxes clearly switched to this prey and Siberian Lemmings
dominated the diet of the 2008 samples (Figure 4.7). The fact that there was less variation among the foxes in
2008 indicates that the diet of the fox population is more homogenous, when their preferred prey - lemmings is available.
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Figure 4.6
Stable isotope values of winter fur of Arctic Foxes collected in summer 2007 and 2008 are shown in relation to the values of
potential prey. Signatures of prey are plotted as mean with standard deviations
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Figure 4.7
Proportion of different prey types in the diet of Arctic Foxes in the end of summer 2006 and 2007 as estimated from the stable
isotope composition of winter fur of foxes and prey samples using siar

Least Weasel
Figure 4.8 shows the isotope signatures of the seven samples of Least Weasel collected in 2008 in relation to
the signatures of groups of possible prey. After correcting for fractionation, the weasel signatures were very
close to the signatures of Siberian Lemmings, suggesting that these lemmings constituted their main food.
This was confirmed by the results of the mixing model analysis showing that Siberian Lemming was the
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resource with the highest proportion in the diet of weasels. Collared Lemmings made also a significant
contribution, whereas Ptarmigan, other birds and fish represented very small proportions with posterior
probability intervals not excluding 0 (Figure 4.9). As the tissues analysed were muscle and summer fur, the
signatures are likely to reflect the diet at the end of the spring, at the moment when the lemming population
was probably already crashing, but lemmings were still present in sufficient numbers.
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Stable isotope values of muscle and fur of Least Weasel collected in summer 2008 are shown in relation to the values of potential
prey. Signatures of prey are plotted as mean with standard deviations
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Proportion of different prey types in the diet of weasels in summer 2008 as estimated from the stable isotope composition of
muscle and fur of captured weasels
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Altogether these isotope results confirmed expectations based on knowledge of the ecology of these two
predators. Arctic Foxes switch between lemmings and alternative prey in different year, following the lemming
cycle (Bety ,2001) and Least Weasels are, as Stoats, lemming specialists (Gilg et al., 2006).
Table 4.3
Mean stable isotope values for C and N (with standard deviations) for samples collected at Mys Vostochny in 2007 and 2008 are
given for each species. Tissues analysed are indicated as M - muscle, E - egg, Fu - fur and Fe - feathers
Species

N

δ13C (sd)

δ15N (sd)

Tissue

Vulpes lagopus

25

-24.16 (1.12)

9.50 (1.55)

Fu

Mustela nivalis

7

-26.08 (0.61)

8.36 (0.25)

M, Fu

Bubo scandiaca

4

-23.48 (0.61)

8.07 (1.80)

Fe

Buteo lagopus

4

-23.24 (1.11)

9.02 (1.69)

Fe

Stercorarius parasiticus

1

-15.17

13.51

Fe

Stercorarius pomarinus

2

-18.81 (7.57)

13.36 (3.32)

Fe

Lemmus sibiricus

21

-27.31 (0.27)

5.93 (0.99)

M

Dicrostonyx torquatus

4

-27.12 (0.33)

2.55 (0.93)

M

Anser albifrons

5

-26.01 (0.64)

6.99 (0.26)

E

Branta bernicla

16

-25.96 (1.16)

10.78 (4.31)

E, M

Branta ruficollis

1

-26.18

7.51

E

Clangula hyemalis

1

-23.54

9.36

M

Somateria spectabilis

1

-25.59

7.21

E

Arenaria interpes

1

-25.51

8.73

E

Calidris alpina

3

-23.50 (0.62)

6.52 (0.42)

E

Calidris ferruginea

1

-22.53

6.34

E

Calidris minuta

7

-24.04 (1.30)

7.76 (1.15)

E, M

Charadrius hiaticula

1

-23.97

8.24

E

Phalaropus fulicarius

1

-24.73

7.24

E

Pluvialis fulva

6

-23.22 (0.66)

6.69 (0.62)

E, M

Puvials squatarola

5

-23.81 (1.52)

6.65 (0.54)

E

Larus taimyrensis

10

-25.12 (0.59)

9.16 (1.25)

E

Larus hyperboreus

2

-23.44 (0.53)

12.18 (2.09)

E

Lagopus mutus

3

-24.48 (0.14)

2.17 (0.45)

E

Anthus cervinus

1

-25.13

8.74

M

Calcarius lapponicus

4

-24.92 0.45)

7.53 (0.61)

M

Eremophila alpestris

6

-24.96 (0.90)

7.19 (3.33)

M

Luscinia svecica

1

-24.69

8.28

M

Oenanthe oenanthe

1

-24.24

7.89

M

Plectrophenax nivalis

8

-25.03 (0.73)

7.17 (1.03)

M, E

Coregonus aurumnalis

2

-24.46 (0.86)

13.11 (0.14)

M

Coregonus lavaretus

3

-25.37 (1.27)

11.99 (1.07)

M

Coregonus muksun

3

-26.95 (0.22)

13.36 (0.47)

M

Coregonus nasus

2

-22.37 (2.49)

11.02 (0.47)

M

Lota lota

1

-25.85

14.64

M

66

Alterra Report 2190

Acknowledgements
A big thank you to the people who collected stable isotope samples in 2007 and especially Johan Thissen and
Igor Popov!
References
Bety, J., G. Gauthier, J.F. Giroux and E. Korpimaki, 2001. Are goose nesting success and lemming cycles
linked? Interplay between nest density and predators. Oikos 93 (3): pp. 388-400.
Ehrich, D., A. Tarroux, J. Stien, N. Lecomte, S. Killengreen, D. Berteaux and N.G. Yoccoz, 2010. Stable
isotope analysis: modelling lipid normalization for muscle and eggs from arctic mammals and birds. Methods
in Ecology and Evolution DOI: 10.1111/j.2041-210X.2010.00047.x
Gilg, O., B. Sittler, B. Sabard, A. Hurstel, R. Sane, P. Delattre and L. Hanski, 2006. Functional and numerical
responses of four lemming predators in high arctic greenland. Oikos 113 (2): pp. 193-216.
Inger, R. and S. Bearhop, 2008. Applications of stable isotope analyses to avian ecology. Ibis 150 (3): pp.
447-461.
Kelly, J.F., 2000. Stable isotopes of carbon and nitrogen in the study of avian and mammalian trophic ecology.

Canadian Journal of Zoology-Revue Canadienne De Zoologie 78 (1): pp. 1-27.

Parnell, A.C., R. Inger, S. Bearhop and A.L. Jackson, 2010. Source partitioning using stable isotopes: Coping
with too much variation. Plos One 5 (3). doi:10.1371/journal.pone.0009672.
Roth, J.D., 2003. Variability in marine resources affects arctic fox population dynamics. Journal of Animal

Ecology 72 (4): pp. 668-676.

Dorothee Ehrich (right) from Tromsø University has worked on lemmings in the Russian Arctic before, and joined our
programme in 2008. To the left Andries Datema from Alterra.

Alterra Report 2190

67

68

Alterra Report 2190

Conclusions, acknowledgements and final
meeting

2008 expedition to the Pyasina Delta, Taimyr
peninsula, Russian Federation

Alterra Report 2190

69

Conclusions
Bart Ebbinge
The hypothesis that the marked decline in breeding success for Dark-bellied Brent Geese since the early
1990s is due to climatic changes which have a strong impact on lemmings could be tested in this very special
year 2008.
Contrary to this hypothesis 2005 (three years earlier) was a very good breeding year for waders and geese.
And 2005 was a year which also had high lemming densities.
In retrospect it looks that also 2008 could have been a lemming peak year, but for the sudden snow melt
during the winter period. Layers of refrozen solid ice could be found in the snow pack, and also lemming
winter nests often were solid with ice.
Moreover the presence of Least Weasels and of several fox dens occupied by breeding foxes is an indication
that earlier during the winter lemmings must have been sufficiently abundant. However, by the time (late May)
when Snowy Owls decide whether to nest, the lemmings must largely have been gone, because we did not find
a single Snowy Owl nest.
The late spring and the presence of Arctic Foxes with young in combination with low lemming numbers
resulted in a high predation pressure on breeding birds. Under such conditions predation by gulls make it
almost impossible for Brent Geese to nest successfully.
The many detailed data we have gathered during this expedition still have to be analysed in relation with
weather data, which hopefully can explain why lemmings were able to do so well in 2005, but not in 2008.

Valery Chuprov, the director of the Great Arctic
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reserve, which covers an area similar in size as
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The BrentArctic Final Meeting in Nieuwersluis
On 15-16 March 2010 a final meeting was held at the Netherlands Institute of Ecology in Nieuwersluis, The
Netherlands. The purpose of the meeting was to discuss the findings of the 2008-expedition to Taimyr, work
on papers, and start preparations for a report on the expedition.
The full program of the meeting and the list of participants can be found in Annexes 3 and 4.
As a result of this meeting the following papers are now in preparation:
Sip van Wieren, Igor Popov, Nicole Feige, Yakov Kokorev, Vasily Grabovky, Sim Broekhuizen, Hengchun Ye and
Casper van Leeuwen: Fading lemming cycles in Taimyr
Sip van Wieren, Igor Popov, Nicole Feige, Yakov Kokorev, Vasily Grabovsky and Sim Broekhuizen: Lemming
population dynamics in Russia
Sim Broekhuizen, Igor Popov and Nicole Feige: Weasels
Jim de Fouw, Roeland Bom, Barwolt Ebbinge and Bart Nolet: Nesting in a den of thieves
Roeland Bom, Jim de Fouw and Bart Nolet: Testing the protective shield hypothesis: the egg experiment
Barwolt Ebbinge, Jim de Fouw, Roeland Bom and Bart Nolet: Arctic Fox predation of Brent Geese nesting
among gulls
Jacques de Raad, Laura Kooistra and Peter P. de Vries: Pomarine Skua migration in relation to lemming
abundance
Rachel McCrea and Barwolt Ebbinge: Kent’s Survival analysis
Bart A. Nolet, Yakov I. Kokorev, Igor Yu. Popov and Barwolt S. Ebbinge: Levelling off of Brent Goose
population size explained by lower amplitude of lemming cycle
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Annex 1 Texts of weblogs for VPRO-website
http://pooljaar.nl (in Dutch)
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Annex 1.1 Een nieuwe start

7 juni 2008

Roeland Bom

Ganzen, HAVO-VWO 4-6, Lemmingen, Siberië 2008, Toendra, Video, Voor vertrek

Jacques voor zijn hut in de sneeuw.

We zijn in ons basiskamp, in Rusland op het Taimyrschiereiland op 74º NB, 86º OL.
De reis hiernaartoe begon voor zeven Nederlanders op zondag, 1 juni. Met het vliegtuig vliegen we naar
Moskou. In Moskou ontmoeten we Igor, Vasha en Sasha, drie Russen die ook mee gaan naar het kamp. Met
hen vliegen we op maandag naar Norilsk, een stad midden in Rusland, boven de poolcirkel, die zijn
bestaansrecht ontleent aan het feit dat er veel nikkel in de grond zit. Yasha, de laatste kwartiermaker van deze
expeditie verwelkomt ons hier. Hij werkt in Norilsk op het hoog arctisch onderzoekscentrum en is een gouden
hulp bij het organiseren van expedities op de arctic.
Vanuit Norilsk moeten we per helikopter het laatste stuk naar het onderzoekkamp afleggen. De vlucht staat
gepland voor woensdag 4 juni, maar uit ervaring weten we dat deze vlucht wel eens dagen uit kan lopen door
slecht weer. En volgens de voorspellingen is het op 4 juni slecht weer daar in het noorden. We zijn dan ook blij
verast als we woensdagmiddag een 'go' krijgen om op te stijgen.
De helikoptervlucht duurt 2,5 uur en is er één van het echte cowboy-werk. We vliegen onafgebroken over
toendra, met rivieren, meertjes en prachtige permafrost landschappen. Het eerste deel van de vlucht is het
land onder ons half bedekt met sneeuw, maar we gaan recht naar het noorden en de sneeuw wordt al snel
meer. De russen hebben voor tijdens de vlucht een flesje wodka meegenomen. Het is een goed Russisch
gebruik om bij elke drink een speech te houden en te toasten op het één en ander. Door het gebulder van de
helikopter is het onmogelijk om elkaar te verstaan maar bij het heffen van het glas begrijpen we allemaal wel
waarop we drinken: op een behouden en vruchtbare expeditie.
Vanuit de helikopter zien we in het begin wat rendieren, ruigpootbuizerden en een enkele zwaan en gans.
Spoedig echter verdwijnen we in een alles verblindende mist en we kunnen pas weer iets zien als we in het
kamp landen. Als we uit de helikopter stappen blijkt er een heuse sneeuwstorm over het kamp te waaien en het
zicht is beperkt zich tot tientallen meters. Ons kamp, dat bestaat uit enkele eenvoudige maar comfortabele
houten hutjes ligt onder een dik pak sneeuw, maar we zijn gelukkig goed gekleed en voorbereid op deze
omstandigheden. We laden alle spullen uit de helikopter, scheppen de deuren vrij van sneeuw waarna het
instaleren kan beginnen. Al snel branden in de hutjes de kachels, hout ligt er nog van vorig jaar.

76

Alterra Report 2190

Om twaalf uur ’s nacht is het meeste geïnstalleerd en storten we ons op een avondmaal. Buiten raast dan nog
altijd de sneeuwstorm.
We hebben deze verre reis naar de Pyasina delta gemaakt om hier het ecosysteem te onderzoeken. De nadruk
bij dat onderzoek ligt op Rotganzen. Rotganzen zijn zwarte witte ganzen die onder andere overwinteren langs
de Nederlandse kusten. In het voorjaar vliegen ze dezelfde verre reis als wij, zo’n 6000 km, naar het
Taimyrschiereiland. Ze komen hier om te broeden. In de jaren ‘90 telde de wereldpopulatie Rotganzen
ongeveer 300.000 exemplaren. In de jaren ‘00 was die populatie gezakt naar ongeveer 200.000. Er werd
gedacht dat de oorzaak hiervan wel eens in het broedgebied van de Rotgans kon liggen, en dat de oorzaak
misschien wel door klimaatveranderingen kwam. Om dit te onderzoeken heeft Bart Ebbinge de afgelopen jaren
expedities naar de Pyasina delta op poten gezet, waarvan deze expeditie er één is. Het doel van de expedities
is om langetermijn gegevens te verzamelen op de toendra.
Daarbij worden niet alleen gegevens verzameld over vogels, ook gegevens over bijvoorbeeld de
permafrostdikte, poolvosburchten en dichtheden van lemmingen worden gemeten. Lemmingen zijn kleine
knaagdiertjes en lijken de sleuteldieren van veel toendra-ecosystemen te zijn. Ze hebben namelijk enorme
pieken en dalen in hun aantallen, met in Taimyr meestal eens per drie jaar een piek. 2005 was zo’n piekjaar,
toen krioelde het letterlijk van de lemmingen. In 2006 ving Igor, de lemmingonderzoeker hier, geen één
lemming. In 2007 ving hij er weer enkele, en de verwachting is dat het dit jaar weer een lemmingpiekjaar is.
Waarom lemmingen zulke pieken en dalen hebben in hun populatie is nog onbekend, in ieder geval is het een
fabel dat ze zich massaal van de rotsen storten als er teveel zijn.
Het is bewezen dat Rotganzen lemmingpiekjaren nodig
hebben om voldoende nakomelingen groot te brengen
om de populatie instant te houden. Rotganzen broeden
hier op eilanden voor de kust omdat op de toendra
poolvossen leven. En poolvossen lusten graag een
Rotgans ei. Op de eilanden zijn ze veilig voor
poolvossen, maar ze broeden daar tussen de
meeuwen en ook meeuwen zijn geduchte eipredatoren.

Het nog ingesneeuwde kamp met de helikopters ernaast.

Wanneer de lemmingen in hoge dichtheden voorkomen pakken de meeuwen graag een lemming in plaats van
een Rotgans-ei, in dit soort jaren vinden we daarom gemiddeld meer eieren in de Rotgansnesten. Maar er is
meer aan de hand. In lemmingpiekjaren broeden ook sneeuwuilen. Zij hebben lemmingen nodig om hun jongen
groot te brengen. Sneeuwuilen verdedigen fel hun territorium tegen poolvossen. Hiervan maken de Rotganzen
dankbaar gebruik door in de buurt van de uilen te broeden. Rotganzen worden geaccepteerd door de uil en
vallen zelden ten prooi aan de gastheer.
De verwachting is dat 2008 weer een lemmingpiekjaar wordt. Nadruk bij ons onderzoek ligt dit jaar dan ook
om meer te weten proberen te komen over de verschillende broedstrategieën van de Rotgans (broeden op een
eiland en broeden bij een sneeuwuil). Het is in de natuur niet ongebruikelijk dat de beste (sterkste) vogels in
een populatie de beste broedplaats bezetten. Maar wat zijn de beste broedplaatsen voor de Rotganzen? En
broeden daar ook de beste vogels? We zijn dus geïnteresseerd in wat voor 'keuzes' de Rotganzen maken en
wat de gevolgen daarvan zijn voor het aantal kuikens dat ze groot brengen. Om deze vragen te kunnen
beantwoorden hebben we plan geschreven dat er van uit gaat dat het een lemmingpiek is, omdat dan de
ganzen zowel tussen de meeuwen als bij de uilen broeden! Echter zeker weten dat het een lemmingpiek is
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doen we dat nooit van te voren. We hebben ook dus ook een back up plan voor als het geen lemmingpiekjaar
blijkt te zijn.
We hopen natuurlijk dat dit jaar een lemmingpiekjaar is. In mei kregen we het
bericht uit Dikson, het dichtstbijzijnde dorp hier, maar toch nog 300 km ver, dat
er lemmingen gezien waren. Maar vooralsnog ligt hier een gigantisch sneeuwdek
en hebben we dus nog geen lemming gezien. In andere jaren zijn begin juni de
eerste plekken op de toendra wel vrij van sneeuw, maar dit jaar nog niet. Vandaag
hebben we het kamp verder ingericht, het elektriciteitssysteem opgebouwd en
ons vooral verbaasd over de meeuwen en kolganzen die hier al rondvliegen,
hoewel nergens nog voedsel lijkt te zijn. Ook zien we een ruigpootbuizerd en een
sneeuwuil, die net als wij in afwachting zijn van de lemmingen. En rond ons kamp
vloog een ijsgors, een mannetje. Maar niet helemaal topfit blijkt als we de
ruigpootbuizerd de ijsgors zien pakken. De sneeuwuil heeft dit ook gezien en
Roeland Bom.
jaagt de ruigpootbuizerd weg als hij probeert zijn prooi te verorberen. De uil slikt
de ijsgors in een keer naar binnen en is de uiteindelijke winnaar.
Wij kijken en genieten, in afwachting van het smelten van de sneeuw, de lemmingen en de ganzen, die over
een week toch wel echt moeten arriveren.
Roeland Bom, namens Jim de Fouw, Casper van Leeuwen, Jacques de Raad, Laura Kooistra, Laurent
Demongin, Sip van Wieren, Yasha Kokorev, Igor Popov, Vasha en Sasha Grabovski Pyasina Delta, Rusland,
5 juni 2008.
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Annex 1.2 De witte toendra verdwijnt traag als sneeuw voor de
zon

12 juni 2008

Roeland Bom

Ganzen, HAVO-VWO 4-6, Lemmingen, Siberië 2008, Toendra

Over het ijs: Op weg naar het groot vogeleiland om het observatiehutje te installeren

We zijn vandaag een week in het kamp. Nog altijd ligt bijna alles hier onder een dik pak sneeuw. Zoveel sneeuw
dat zelfs de Russen, die op deze plek toch al sinds de jaren ‘90 onderzoek doen, zich erover verbazen. Nog
nooit zagen ze zo laat in het seizoen zo’n witte toendra.
Zoals elk jaar, meten we dagelijks op een twee kilometer lang traject de sneeuwbedekking. Vorige week was
het 100% en sinds twee dagen is het 99.9%. Er verdwijnt dus wel wat sneeuw. We zien in de verte wat kale
heuveltoppen verschijnen en ook de kust wordt een beetje zichtbaar. Maar snel gaat het allerminst. Het is ook
nog helemaal niet warm, de hele tijd zo rond de 0 ºC. Meestal met een zwak zonnetje erbij, dus voor ons niet
bepaald onaangenaam.
Maar voor de vogels is in deze witte wereld maar heel weinig te zoeken en we zien er dan ook niet veel. Wat
sneeuwhoenders, een paar steltlopertjes en wat zangertjes, vooral sneeuwgorzen. Die laatste hoor je zelfs zo
nu een dan een zonnige melodie zingen. Om warm van te worden…

Sneeuwhoenders: sneeuwhoenders
verzamelen zich op de schaarse open
plekken.

Jacques en Laura houden de bewegingen van de vogels goed bij.
De eerste dagen zagen ze kleine groepjes kolganzen vooral naar
het noordoosten vliegen. De afgelopen dagen vliegen (dezelfde?)
kleine groepjes vooral de andere kant op, naar het zuidwesten. Ze
weten misschien ook niet zo goed wat ze met al die sneeuw aan
moeten.
Rotganzen, ons belangrijkste studieobject, hebben ze nog maar
een keer gezien, terwijl die andere jaren rond deze tijd toch wel
echt binnen beginnen te druppelen. Grote kans dus dat het een laat
broedseizoen wordt dit jaar. Of misschien blijft de sneeuw zo lang
liggen dat de ganzen helemaal niet gaan broeden. We zullen het
allemaal goed in de gaten blijven houden.
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Naast de vraag wat de Rotganzen dit jaar gaan doen is de
andere grote vraag nog altijd: zijn er lemmingen? En zo ja, is
het een lemmingpiekjaar? Tot nu toe hebben we er nog geen
gezien op de schaarse sneeuwvrije plekken. Geen
lemmingpiekjaar dus zou je zeggen. Maar het overgrote deel
van de toendra ligt nog onder de sneeuw en daaronder kunnen
best (veel) lemmingen leven want dat zijn immers de plekken
waar de lemmingen het liefst in de winter zitten. En we hebben
wel aanwijzingen gevonden, dat er lemmingen zijn. Zo zagen
we door vossen uitgegraven lemmingholen in de sneeuw met
bloed erbij. En winternesten van lemmingen met keutels erin.
En we groeven een 10 m lang gat in de sneeuw tot op de
Op zoek naar lemmingen: We graven een gat op
toendra bodem, 95 cm diep. Op de bodem liep een aantal
zoek naar lemmingsporen. Op de achtergrond het
lemminggangetjes. Maar ook hier geen levende lemmingen.
kamp in de sneeuw.
Lemmingpredatoren zoals poolvossen, sneeuwuilen,
ruigpootbuizerden en middelste jagers hebben we ook gezien. Maar geen van de vogels lijkt aanstalten te
maken om een nest te bouwen; we hebben plaatsen waar ze eerder broedden gecontroleerd. En ook de
vossenburchten zijn nog onbemand. Allemaal speculaties dus waar we ons niet teveel in moeten verliezen.
Maar wat moet je anders, hier in de sneeuw?

Roeland Bom, namens Jim de Fouw, Casper van Leeuwen, Jacques de Raad, Laura Kooistra, Laurent
Demongin, Sip van Wieren, Yasha Kokorev, Igor Popov, Vasha en Sasha Grabovski
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Annex 1.3 Gaten in het ijs en een wolf eet een poolvos op

18 juni 2008

Roeland Bom

Dooi, Ganzen, Het Grote Vogeleiland, Hoger onderwijs, Lemmingen, MBO 1-2, Poolvos, Siberië 2008, Toendra, Video

Wolf op het ijs in de omgeving van het kamp

Langzaam, heel langzaam zien we om ons heen donkere, sneeuwvrije plekken verschijnen, maar 95% van de
toendra is nog altijd met sneeuw bedekt. Met het tevoorschijn komen van de eerste stukjes sneeuwvrije
toendra komen ook langzaam de vogels binnengevlogen. Na al die sneeuw zijn de binnenkomende vogels een
welkome afwisseling. Eindelijk kunnen we aan de slag met tellen en observeren.
Ondanks de sneeuw was er wel wat te zien de afgelopen week. Zonder twijfel het meest spectaculair was een
wolf die op minder dan 2 km van het kamp op het ijs lag en, zo bleek later, een poolvos aan het opeten was.
We stonden allemaal vol bewondering door de telescopen te kijken naar het reusachtige beest. De eerste
zekere waarneming van een wolf hier.
Een andere dag zagen we een sneeuwhaas rondhuppelen. Ook die wordt hier maar zelden gezien. En nu ligt er
een zadelrob (zeehond) op het ijs. Dat betekent dat het echt aan het dooien is en dat er gaten in het ijs komen.
Zondag en maandag waren de zonnigste dagen. Toen vlogen
de vogels in een grote stroom langs. Kolganzen, Rotganzen
en middelste jagers waren het talrijkst. Maar ook veel kleine
zangvogels, zoals blauwborsten, dwerggorzen,
roodkeelpiepers en een fitis, kwamen tot onze verbazing de
toendra bezoeken. Die vogels verwachten we alleen maar te
zien in warme jaren en dat is dit jaar zeker niet. We denken
dat het door de zuidenwind komt.

Passerende sneeuwhaas
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Maar voor al die vogels is er hier nog niet veel te
halen. Kolganzen bijvoorbeeld, die broeden hier op
de toendra, maar daar ligt nog teveel sneeuw. En
middelste jagers broeden alleen als er veel
lemmingen zijn. Lemmingen hebben we dit jaar nog
steeds niet gezien. Het kan zijn dat ze nog veilig
onder de sneeuw zitten, maar als het er echt veel
zouden zijn, hadden we er nu al wel een paar
gezien. Omdat er geen lemmingen zijn, of omdat ze
nog onbereikbaar onder de sneeuw zitten, broeden
er ook (nog) geen sneeuwuilen. Dat betekent dat
Rotganzen dit jaar niet in vosvrije territoria van
sneeuwuilen kunnen broeden en dat ze dus allemaal
Waarnemingen vogeltrek rond middernacht
hun nest op eilanden moeten gaan maken.
Voor ons onderzoek aan Rotganzen hoopten we dat er dit jaar wel sneeuwuilen zouden gaan broeden. Dan
zouden we mooi een vergelijk hebben kunnen maken tussen 'uilenbroeders' en 'eilandbroeders'. Dat plan
kunnen we nu niet uitvoeren.
Gelukkig hebben we hier van te voren rekening mee gehouden en een plan B gemaakt. Namelijk: Rotganzen
broeden hier in de buurt op verschillende eilanden. Sommige zijn wel bewoond door meeuwen en andere niet.
We gaan nu onderzoeken wat de verschillen in kwaliteit van die eilanden zijn. Waar vinden we de minste
predatie? En waar het beste eten? En welke Rotganzen zitten waar en wat voor gevolgen heeft dat voor het
broedsucces?
Nu maar hopen dat in dit late jaar de Rotganzen wel
op de eilanden gaan broeden. Ons dichtstbijzijnde
studie-eiland, het Groot Vogeleiland, was maandag
nog voor 70% met sneeuw bedekt en er was maar
één paartje Rotganzen aanwezig. Terwijl gemiddeld in
andere jaren nu al de eerste eieren waren gevonden.
Maar dinsdag kwamen er weer grote groepen nieuwe
Rotganzen binnengevlogen. En Bart Ebbinge, die over
een week hier met een nieuw team naar toe komt,
wist ons gerust te stellen dat de ganzen in 1994 door
een late aankomst pas rond de 27e echt begonnen
met broeden. We hebben er dus nog alle vertrouwen
in dat het goed komt dit jaar.

Kolganzen op zoek naar nestgelegenheid

Pyasina Delta, Rusland, 18-06-2008
Roeland Bom, namens Jim de Fouw, Casper van Leeuwen, Jacques de Raad, Laura Kooistra, Laurent
Demongin, Sip van Wieren, Yasha Kokorev, Igor Popov, Vasha en Sasha Grabovski
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Annex 1.4 De dwergwezel is er weer!

27 juni 2008

Bart Ebbinge

Basisonderwijs 7-8, Dooi, Eieren, Ganzen, Het Grote Vogeleiland, Hoger onderwijs, Lemmingen, Siberië 2008,
Toendra

Basiskamp op 25 juni

Toen wij hier met de tweede ploeg gisteren (25 juni) om 17.00 uur landden, was het stralend weer, vrijwel
windstil bij een temperatuur van 8 graden! Wat een genot na het hectische Moskou, en de zwaar rokende
schoorstenen van de ertssmelterijen in Norilsk.
'De tweede dag met echt mooi weer' zei Yakov (Yasha) Kokorev, toen we uit de helikopter stapten. Een
indrukwekkend witte wereld nog steeds, maar de Sneeuwgorzen zongen, en het ‘boerende’ geluid dat
baltsende Sneeuwhanen maken klonk me weer vertrouwd in de oren. ‘In het nestkastje aan de kantoorbalok
heeft de Sneeuwgors net haar derde ei gelegd’, zei Jim.
De helikoptermaatschappij Taimyr had een erg drukke agenda, en daardoor hadden ze het plan om een nacht
bij ons kamp door te brengen, veranderd. Ze wilden zo snel mogelijk weer terugvliegen naar Valek, de
helihaven bij Norilsk. Wij hadden ons voorgesteld dat we ruim de tijd hadden om met de vertrekkende leden
van de eerste ploeg ervaringen uit te wisselen, zodat de werkzaamheden goed konden worden overgedragen.
Niets daarvan dus.
Plan B, om ook op het eiland Vjerchny, dat midden in de
delta ligt, en waar veel minder meeuwen broeden, een
ploeg te stationeren, kon alleen uitgevoerd worden als de
helikopter daar twee van de onzen daar af wil zetten. Er is
nog veel te veel ijs om daar met de boot te kunnen komen.
Bij het kamp loopt langs de oever van de Lidiabaai nu wel
een stroom water. Dus het begin van de zomer is er nu
eindelijk wel.
Bart Nolet had al met Roeland Bom en Peter de Vries
afgesproken dat zij op Ostrov Vjerchny afgezet zouden

De MI-8 helikopter draait warm voor vertrek

Alterra Report 2190

83

worden. De helikopterpiloten wilden wel even een korte stop op Vjerchny, hemelsbreed zo’n 20 km van ons
kamp vandaan, maken. De meeste zaken had Roeland al klaar gezet zodat zij voldoende eten en een tent bij
zich hadden om daar drie weken te kunnen overleven. Tegen die tijd moet het toch zeker mogelijk zijn daar
over het water te komen, zodat we ze dan weer op kunnen halen. Hopelijk zelfs een week eerder.
De eerste lemmingen waren nu dan toch echt onder de
sneeuw vandaan gekomen, om in de maag van een
Taimyrmeeuw te verdwijnen. Zelfs waren er al enkele
Dwergwezels gezien. De sneeuwbedekking op de
toendra rond het kamp is nu afgenomen tot 70%. De
Dwergwezel hadden we in 2005 voor het eerst hier in
ons onderzoekgebied gezien, maar in 2006 en 2007
was er geen spoor meer van dit in 2005 zo talrijke
roofdiertje te zien geweest. Ze leven ook in dezelfde
tunnels die lemmingen onder de sneeuw graven, en zijn
de enige predator waartegen een sneeuwdek
lemmingen geen bescherming biedt. Dat er weer
wezels zijn, geeft aan dat er de afgelopen winter in
De Middelste Jager geeft het nog niet op.
ieder geval veel lemmingen geweest moeten zijn. Of er
nu nog steeds veel lemmingen zijn, moet nog blijken. In een echt lemmingpiekjaar zie je ze echter overal
tevoorschijn komen als de sneeuw begint te verdwijnen. Dat is nu eindelijk het geval, maar van overal
tevoorschijn komende lemmingen is nog geen echt sprake. Middelste jagers vliegen nu wel volop over de
toendra. Dat betekent dat deze lemmingeters er kennelijk nog wel vertrouwen in hebben. We zullen het
binnenkort weten, als de sneeuw voldoende weggesmolten is en Igor zijn lemmingvallen gaat opstellen.
Snel nemen we afscheid van Casper van
Leeuwen, Jacques de Raad, Laura Kooistra, Sip
van Wieren, Vasha en Sasha Grabovski. De
helikoptermotor wordt weer opgestart, en met
ook Roeland en Peter aan boord stijgt de MI-8
weer op. Als het zware motorgeronk van de
helikopter verdwenen is, blijven we weer achter
in de stilte, die alleen door een zingende
sneeuwgors en een roepende Roodkeelduiker
wordt doorbroken.
Yasha gaat voor het eerst zijn visnet
controleren, maar er zwemt kennelijk nog geen
omoel, want het net is nog leeg.
Jim, Andries en Nicole zoeken in de toendra naar nesten op 26 juni

Pyasina Delta, Rusland, 26-06-2008

Bart Ebbinge, namens Roeland Bom, Jim de Fouw, Laurent Demongin, Yakov Kokorev, Igor Popov, Bart
Nolet, Andries Datema, Dorothée Ehrich, Nicole Feige en Peter de Vries
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Annex 1.5 Koning Winter geeft zich nog niet gewonnen

30 juni 2008

Bart Ebbinge

Basisonderwijs 7-8, Dooi, Eieren, Ganzen, Het Grote Vogeleiland, Lemmingen, MBO 1-2, Siberië 2008, Toendra,
VMBO 1-2

Bart Nolet roeit Jim vanaf het ijs over het water dat het Grote Vogeleiland omringt

De sneeuw knerpte weer onder mijn voeten, toen ik vanmorgen de emmers vol sneeuw schepte om die in de
keukenbalok tot drinkwater om te smelten. Het had weer gevroren. Hoewel de toendra nu nog maar voor 30%
met sneeuw bedekt is, is de temperatuur de laatste dagen weer sterk gedaald. Niet hoger dan tussen de 0 en
2 graden. En dat bij een straffe Noordenwind. Een gevoelstemperatuur van tussen de - 10 en de -15 !
Het water in de Lidiabaai is de laatste twee dagen wel duidelijk gestegen, en stroomt nu snel langs onze oever
richting Kara zee. Het smeltproces gaat dus ondanks de lage temperaturen langzaam maar gestaag door.
Het ijsveld op de baai wordt door dit stijgende water opgetild, maar beweegt nog niet. De vis begint nu ook te
zwemmen. Yasha heeft in zijn net al enkele tientallen zalmachtigen (voornamelijk omoel) gevangen. Die verse
vis smaakt prima!
Van Roeland en Peter hebben we via de satelliettelefoon begrepen dat zij het prima maken op Vjerchny eiland.
Het aantal Rotganzen is daar veel lager dan in de voorgaande jaren, maar er lopen dertig tot vijfendertig paren
rond, waarvan er nu ca. twintig zitten te broeden.
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Op het Grote Vogeleiland (op drie kilometer van ons kamp) maken Bart Nolet en Jim het ook prima. Met hen
kunnen we via walkie-talkies elke avond contact houden. Op
dit eiland waar gewoonlijk zo’n tachtig paar Rotganzen
broeden, zitten nu niet meer dan vijftien tot twintig paar. Wel
loopt er nog een groep van zo’n tachtig niet-broedende
Rotganzen rond. Of er daarvan nog enkelen een broedpoging
gaan wagen is de vraag.

Winternesten van lemmingen komen onder de
smeltende sneeuw tevoorschijn

Met de lemmingen is het ook niet goed gegaan de afgelopen
winter, naar nu blijkt. Bij zijn eerste vangactie met 121 vallen die gedurende drie dagen openstonden heeft Igor
slechts één lemming gevangen. In 2005 ving hij op dezelfde plek met dezelfde vanginspanning maar liefst 75
lemmingen.
Nicole gaat op per e-mail binnengekomen verzoek van Sim Broekhuizen een plot van ca. een ha, dat in 2007
helemaal ‘schoon’ is gemaakt door Gerard Müskens, weer inventariseren op aanwezigheid van winternesten
van lemmingen, zodat we kunnen achterhalen hoeveel lemmingen er de afgelopen winter zijn geweest. Deze
winternesten blijven als bolletjes gras achter als de sneeuw is gesmolten. Nadere inspectie van deze
winternesten kan ook laten zien in hoeverre dwergwezels onder de lemmingen hebben huisgehouden.
Dorothée heeft enkele vossenburchten gecontroleerd en ook
doorlooptunneltjes van PVC-regenpijp geplaatst. In die tunneltjes
ligt karton en een stempelkussentje zodat een wezel die daar
doorheen loopt zijn pootafdrukken achter laat. Geen van de
vossenburcht lijkt jongen te hebben, hoewel er wel enkele door de
hier rondzwervende poolvossen zijn bezocht.

Sneeuwscheppen voor drinkwater op 30 juni

Op de toendra zwerven nog flink wat paartjes kolganzen rond. Zoekend naar een nestplaats. Gisteren vond
Dorothée het eerste kolganzennest met een ei. In 2005 hadden we op 30 juni al twintig kolgansnesten rondom
ons kamp gevonden!
Het aantal steltlopernesten op de toendra rondom ons kamp is bedroevend laag. Ondanks naarstig speuren
hebben Laurent en Andries niet meer dan twee Bonte Strandlopers, een Kleine Strandloper, twee
Zilverplevieren, twee Aziatische goudplevieren en een nest van een Bontbekplevier gevonden. In 2005 hadden
we rondom ons kamp op 30 juni al honderdtien steltlopernesten gevonden. Zo’n laat voorjaar met zo extreem
veel sneeuw als nu hakt er wel in.
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Van geen enkele lemming-eter zoals Middelste jager, Kleinste jager,
Sneeuwuil of Ruigpootbuizerd hebben we tot nu toe een nest kunnen
vinden. In 2005 hadden we op 30 juni al eenenzestig nesten van deze
vogels gevonden, waarvan de Middelste jager met drieënvijftig nesten
als meest algemene. De beide jagersoorten zien we dit voorjaar nog
steeds zoekend over de toendra vliegen, maar de laatste twee
soorten hebben al een paar dagen niet meer gezien.
Siberische lemming

Het blijft spannend hoe het de ganzen die toch een broedpoging wagen in dit late jaar zal vergaan.
Pyasina Delta, Rusland, 30-06-2008

Bart Ebbinge, namens Roeland Bom, Jim de Fouw, Laurent Demongin, Yakov Kokorev, Igor Popov, Bart
Nolet, Andries Datema, Dorothée Ehrich, Nicole Feige en Peter de Vries
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Annex 1.6 Langzaam maar zeker zet de dooi door

4 juli 2008

Bart Ebbinge

Dooi, Eieren, Ganzen, Het Grote Vogeleiland, Lemmingen, Poolvos, Siberië 2008, Video

De eerste bloeiende boterbloem

Gisteren was het de hele dag kil en mistig bij een temperatuur van nul graden. Vandaag miezert het bij een
graad boven nul. Buiten dringt de kou diep in je botten door. Maar ondanks alles beginnen de eerste
toendraplanten te bloeien (zie foto boterbloem).
Het zicht is vandaag wel weer prima. Meer dan twintig kilometer ver kunnen we kijken in de glasheldere
poollucht. De dooi zet nog steeds door, en de geul langs ons basiskamp is nu ruim vijftig meter breed
geworden. Af en toe drijven er grote ijsschotsen voorbij. Op die ijsschotsen ligt regelmatig een bruin pakket
‘lemminghooi’. Ook dat is een teken dat er veel lemmingen moeten zijn geweest. Vanuit de vele beekjes die
uitstromen op de baai heeft het smeltwater het door de lemmingen onder de sneeuw afgeknaagde gras op het
ijs van de Lidiabaai meegevoerd. En dat ijs op de baai breekt nu geleidelijk op in schotsen die langs ons kamp
naar het westen voorbijdrijven.
Gisteren mat Nicole dat op ons vaste sneeuwbedekkingstraject nog maar 15% van de toendra was
bedekt met sneeuw. Nu de sneeuw steeds meer verdwijnt,
vonden Andries en ik ook een dode poolvos (nog helemaal
in wintervacht). Kennelijk ook op het eind van de winter van
de honger omgekomen. Igor heeft hem opengesneden en
zijn maag bleek helemaal leeg te zijn.
Afgelopen woensdag (3 juli) ben ik met Andries over het ijs
naar het Grote Vogeleiland gelopen. Dat was een prachtige
zonnige dag. Het ijs was nog sterk genoeg, maar we
moesten tussen wat kleine ‘meertjes’ op het ijs door
laveren. Ontstaan door weggesmolten sneeuw, die op het
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Dode poolvos van onder de sneeuw

ijs lag. Bij het eiland aangekomen roeide Bart Nolet de ‘slotgracht’ rondom het eiland over, om ons op de rand
van het ijs op te pikken. Onder die ijsrand vandaan, zagen we op enkele plekken het water met kracht de
slotgracht instromen. Dat betekent dat het ijs niet alleen van boven door de zon, maar ook aan de onderzijde
door het stromende water aangetast wordt.
Dankzij de slotgracht hoeven de ganzen op het
eiland nu niet meer te vrezen voor een bezoek
van poolvossen, maar er zijn op het eiland ook
andere kapers op de kust.
Het aantal meeuwen dat eieren heeft gelegd
moeten we nog nauwkeurig vaststellen, maar het
is in ieder geval veel lager dan in andere jaren.
Ook meeuwen hebben het moeilijk in zo’n laat
voorjaar, nu ook de lemmingen niet echt talrijk
meer blijken te zijn. En daar hebben de ganzen
dan ook weer last van. Bart Nolet en Jim hebben
vanuit hun waarnemingshut (het Behouden Huys II)
nu al diverse malen gezien hoe meeuwen eieren
Andries op weg over het ijs naar het Grote Vogeleiland
van Rotganzen opaten. Ook al zijn er dit jaar dan
minder meeuwen, de predatiedruk van meeuwen is er kennelijk niet minder om. Nu het aantal broedende
Rotganzen veel lager is, is het ook makkelijker manoeuvreren voor ei-rovende meeuwen. In andere jaren als
het hele eiland vol broedende Rotganzen zit, is het een soort ‘spitsroeden vliegen’ voor de op eieren beluste
meeuwen. Steeds worden ze dan aangevallen, en moeten ze weer een duikvlucht van het volgende
Rotgansmannetje ontwijken. Nu het aantal broedende Rotganzen veel kleiner is, kunnen de meeuwen rustig
zitten te kijken waar er iets voor ze te halen is, en dan toeslaan. Er zijn gaten gevallen in het
verdedigingssysteem van zo’n Rotganskolonie.
Midden op het eiland staat nog een aparte waarnemingstoren en daarop hebben Andries en ik hebben nu ook
een schuiltent voor Bart Nolet en Jim geplaatst. Vanuit de schuiltent zien we een Rotgansvrouwtje met
kleurringen (voor de insiders: GHY7; groen H om de linkerpoot; geel 7 rechts,). Haar mannetje heeft geen
ringen. Zij broedde ook in 2004 op dit eiland en is toen hier door ons op het nest gevangen en geringd.
Sindsdien wordt ze ’s winters vaak op Texel gezien. Voor het laatst zag Fred Cottaar haar daar op 21 april
2008. De volgende dag zien Bart Nolet en Jim dat ze ook dit jaar een nest heeft.
Het aantal steltlopernesten is na 30 juni gelukkig nog
gestegen. Er kwamen nu eindelijk ook meer Kleine
Strandlopers binnen (gewoonlijk de meest talrijke
steltlopersoort hier op de toendra), en ook verschenen er
ineens Rosse franjepoten. Waren er op 30 juni nog maar
acht nesten gevonden, nu staat de teller al op drieëntwintig:
zes Kleine Strandlopers, vijf Goudplevieren, vijf Bonte
Strandlopers, twee Zilverplevieren, vier Bontbekplevieren en
een Rosse Franjepoot. Krombekstrandlopers zijn nog steeds
in paren aanwezig, maar we hebben van hen nog geen nest
kunnen vinden.

Dwergwezel in de sneeuw
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Ook Stellers eidereenden
laten zich nu regelmatig in
de beekjes op de toendra
zien (zie de door Laurent
gemaakte foto), en van de
kolgans is nu ook door
Dorothée een tweede nest
met vijf eieren gevonden.
Van Vjerchny Eiland
Steller's Eidereenden
meldden Roeland en Peter
dat daar toch nog bijna
vijftig paar Rotganzen een nest hebben, en ze zien ook nog regelmatig Rotganzen paren. Die zijn kennelijk nog
aan de leg.
Na die ene lemming heeft Igor in zijn tweede vangplot nog steeds geen nieuwe lemming kunnen vangen. Wel
zien we nog regelmatig een lemming ergens in een holletje wegduiken, en ook de wezels en een enkele
poolvos worden hier en daar nog gezien.
Vandaag heeft Yasha corvee en gaat ons uitvoerig op vis
trakteren. Heerlijk is ook de kaviaar die hij uit de omoel
(Coregonus autumnalis) en moeksoen (Coregonus
muksun) tevoorschijn haalt (zie foto).
Vanuit Moskou bericht Bas Pedroli ons dat we eind juli bij
de wisseling van de volgende ploeg hoog bezoek van de
Nederlandse ambassadeur en de Landbouwraad krijgen.
Ter ere van het feit dat het Great Arctic Reserve, waarin
wij ons onderzoek doen, dit jaar vijftien jaar bestaat. De
Nederlandse overheid heeft in het verleden veel
geïnvesteerd in de onderzoekfaciliteiten hier, en
daardoor kunnen wij ook nu nog hier ons huidige
onderzoek uitvoeren.

Yasha maakt vis schoon

Verse kaviaar van omoel

Pyasina Delta, Rusland, 04-07-2008

Bart Ebbinge, namens Roeland Bom, Jim de Fouw, Laurent Demongin, Yakov Kokorev, Igor Popov, Bart
Nolet, Andries Datema, Dorothée Ehrich, Nicole Feige en Peter de Vries
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Annex 1.7 Overstroming op Vjerchny eiland

7 juli 2008

Bart Ebbinge

Dooi, Eieren, Ganzen, Het Grote Vogeleiland, Siberië 2008

Opgekruid ijs

De gevolgen van het langzaam maar gestaag doorzettende smelten van de sneeuw hebben op Vjerchny eiland
heftige vormen aangenomen. Roeland en Peter zagen het water in de Pyasina op donderdag 3 juli ineens snel
zo hoog stijgen dat bijna het gehele eiland onder liep. Ook de plek waar het huisje staat waarin zij verblijven.
Grote massa’s zwaar drijfijs kwamen met de enorme hoeveelheid water mee, en rondom hun huisje was het
één uitgestrekte watervlakte met voorbijdrijvend ijs dat op diverse plaatsen hoog opgekruid werd door het
stromende water. Gelukkig geen kruiend ijs tegen het huis zelf, zodat ze op de eerste verdieping nog een
veilige droge plek konden vinden. Maar hoe hoog zou het nog gaan stijgen nu er de afgelopen winter zo enorm
veel sneeuw was gevallen? Om beurten hielden ze de wacht, terwijl de ander wat slaap probeerde te vatten.
De Rotganzen, roodhalsganzen, Ross’- , Vorkstaart- en Taimyrmeeuwen zagen vrijwel al hun legsels op
Vjerchny eiland wegspoelen.
De dag waarop dit gebeurde was ook voor onze
satellietverbinding een ongelukkige dag. We konden maar geen
contact krijgen met de buitenwereld op deze mistige dag.
Roeland en Peter dus ook niet met ons. Een uur na de
afgesproken uitluistertijd ging donderdagavond bij ons wel de
telefoon. Toevallig hadden we die nog aan staan, maar bij
opnemen kregen we geen verbinding.

Poolvos geeuwt
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Toen we vrijdagavond wel contact kregen, vertelde Roeland ons het hele verhaal en ook dat het water gelukkig
inmiddels weer was gaan zakken, en alle dreiging verdwenen was. Hij had meerdere keren geprobeerd ons
telefonisch te bereiken. Alleen op het hoogste plekje van het eiland waren de nesten van vier paartjes
Rotganzen en van enkele Taimyrmeeuwen gespaard gebleven voor deze zondvloed. Daardoor was er voor
Roeland en Peter niet veel werk meer te doen daar, en ze wilden liefst zo gauw mogelijk door ons per boot
opgehaald worden. In andere jaren is dat begin juli meestal geen enkel probleem, maar in dit extreem late jaar
wel.
Bij ons in de Lidiabaai, twintig kilometer ten noorden en stroomafwaarts van Vjerchny eiland, was het water
inmiddels ook weer gestegen, maar het zware drijfijs blokkeerde de toegang naar het zuiden nog helemaal.
Zaterdag heb ik nog met Yasha geprobeerd hoe ver we met de boot
konden komen, maar zelfs het vervallen huisje van Joera, op zeven
kilometer van ons basiskamp, konden we per boot niet bereiken. Een
halve kilometer voor dat vervallen huisje eindigde de vaargeul in een
muur van zware ijsblokken. Over land zijn we verder gelopen tot bij kaap
Storozjilova, een hoog punt vlak ten zuiden van Joera’s vervallen huisje.
Vandaar konden we de vaarroute naar Vjerchny eiland goed overzien.
Door de telescoop was inderdaad te zien dat het huisje van Roeland en
Doorgang naar Vjerchny eiland versperd
Peter er nog prima bij stond. Maar voordat we daarheen zouden kunnen,
door ijs
moest toch eerst dat ijs dat de Lidiabaai blokkeerde, weggedreven zijn.
Je kon zien dat het ijs wel op veel plaatsen in beweging was geweest en de ijsschotsen waren op veel plaatsen
verkruimeld tot grote brokken ijs. Met onze kleine aluminium boot echter niet om door te komen. Op de
terugweg naar het kamp, was zelfs de vaargeul weer dichtgeschoven door drijvend ijs. Door de boot over
enkele grote schotsen heem te slepen kwamen we weer in open water en konden ons kamp bereiken.
Geduld dus. Gisteravond (5 juli), na de banja, ontdekten we dat er
midden in de baai een groot spoor van verbrokkeld ijs in de baai was te
zien. Alsof iemand met een reuzenzaag van onderen het ijs in de lengte
van de baai probeerde door te zagen. Voor de zekerheid heeft Yasha zijn
visnet maar binnengehaald, want als het schuivende ijs er met dat net
vandoor gaat, kan hij geen vis meer vangen.
Kleinste jager met zijn karakteristieke
lange staartpennen

Vanmorgen (zondag 6 juli) was die ‘zaagsnede’ al wat verder gevorderd, maar of we maandag al een poging
kunnen wagen om onze mannen van Vjerchny eiland op te halen is de vraag. Ook bij ons zakt het water nu
weer.
Bart Nolet en Jim maken het op het Grote Vogeleiland nog steeds prima.
Het valt hen ook op dat er de laatste dagen weer regelmatig groepjes
Rotganzen rondvliegen. Na het verhaal van Roeland en Peter, zouden dat
heel goed vogels kunnen zijn waar het legsel van weggespoeld is. Het
Grote Vogeleiland ligt een paar meter hoger dan Vjerchny eiland, dus van
overstromingen hebben ze daar geen last.
Nest Kleinste jager

Hier op de vaste wal zijn ook allerlei spannende ontdekkingen gedaan. Dorothée en Andries vonden eindelijk
een bewoonde poolvossenburcht met zeven jonge vosjes. Laurent wist nog een prachtige foto van een poolvos
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met een steltloperei in zijn bek te maken. Igor is nu op een wat droger deel van de toendra aan het vangen en
ving daar tot nu vijf Siberische lemmingen, een halsbandlemming en ook nog een dwergwezel.
Nicole heeft zich nu helemaal op de dwergwezel gestort. Ze heeft al enkele uren directe waarnemingen aan
deze grappig nieuwsgierige diertjes gedaan en ook wat korte filmopnames gemaakt van een wezeltje dat
achter een sneeuwgors aanzit. Bovendien heeft ze de
inloopvallen opgesteld die Sim Broekhuizen in 2006
speciaal voor dwergwezels heeft gemaakt. In 2006 lieten
de wezels het echter afweten. Nicole hoopt nu een aantal
wezels te kunnen vangen en die met viltstift te merken,
zodat ze ze ook individueel kan herkennen. Of dat gaat
lukken?

Nu veel nesten weggespoeld zijn in het lage gedeelte van de Pyasina-delta, zien we
regelmatig troepjes rotganzen vliegen. Voor hen dit jaar geen nakomelingen meer.

Van middelste jagers nog steeds geen nesten, maar van zijn verwant de kleinste jager vond Andries gisteren
twee nesten. Elk met twee eieren. En dat bij een temperatuur die nog steeds niet boven de plus twee graden is
gekomen.

Ook vergeetmenietjes beginnen nu te bloeien

Pyasina Delta, Rusland, 06-07-2008

Bart Ebbinge, namens Roeland Bom, Jim de Fouw, Laurent Demongin, Yakov Kokorev, Igor Popov, Bart
Nolet, Andries Datema, Dorothée Ehrich, Nicole Feige en Peter de Vries
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Annex 1.8 Het wordt steeds rampzaliger voor de broedvogels

10 juli 2008

Bart Ebbinge

Dooi, Ganzen, HAVO-VWO 4-6, Het Grote Vogeleiland, Poolvos, Siberië 2008, VMBO 1-2, VMBO 3-4

Het is nu al weer donderdag 10 juli. Opnieuw een stralende, warme dag. Buiten is het 15 graden! Eindelijk is de
wind uit de noordhoek verdwenen en komt nu uit het zuiden. Gisteren was het ook al zo’n mooie dag met een
maximum van 11 graden. Na dagen lang temperaturen
van maximaal 2 tot 3 graden, een verademing voor ons.
Het ijsvrije water was een spiegeltje, want er stond geen
zuchtje wind. Snel hebben we met twee boten
geprobeerd de wat verder gelegen Bakeneilanden te
bereiken, maar daar bleek nog veel te veel ijs te liggen.
Langs onze normale rechtstreekse route kon niet, maar
zelfs met een ruime boog om het eiland Farwaternie
heen, lukte het niet.
Op Farwaternie zelf, een groot eiland van 5 x 4 km aan
de overkant van de Lidiabaai, konden we wel aan land
komen: op de bijna ijsvrije zuidoostpunt. We zagen daar
We maken de boten klaar om naar Vjerchnie eiland te
meteen een poolvos lopen. In de vossenburcht op de
gaan.
zuidhelling van dit eiland zaten echter geen jonge
poolvossen. Maar toch zat er een vos op dit grote eiland. Zou die via het ijs nog op de Vogeleilanden kunnen
komen?
Vanaf Farwaternie konden we door de telescoop het omgewaaide baken op het middelste Bakeneiland zien
liggen. Tussen allerlei grote ijsblokken. Waarschijnlijk zijn ook de laaggelegen en vlakke Bakeneilanden door
dezelfde vloedgolf als Vjerchnyeiland getroffen.
Trouwe lezers van dit weblog zullen zich natuurlijk
afvragen of Roeland en Peter nog steeds op het eiland
Vjerchny zitten. Daar zitten ze niet meer. Op dinsdag
hebben we ze op kunnen halen. Dat ging niet helemaal
zonder problemen. Onze eigen ‘haven’ bij Mys
Vostochny, eerst nog helemaal vrij van ijs, was nu
ineens geblokkeerd door zwaar drijfijs. Door het
vallende water waren die ijsschotsen aan de grond
gelopen. Dat ijs kan niet meer wegdrijven en moet ter
plaatse wegsmelten. En dat gaat nog vele dagen
Op weg naar Vjerchnie eiland
duren. Onze bootjes moesten we dus eerst over die
ijsschotsen heen slepen om open water te kunnen bereiken.
Daarna was het een voorspoedige maar zeer koude tocht. Altijd jezelf dik aankleden als je met 30 km/uur over
dit ijskoude water vaart. Langs de geulen in de Pyasina delta lag het drijfijs hoog opgestapeld op de vlakke
platen, die net als Vjerchny allemaal onder water hadden gestaan.
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Hemelsbreed ligt Vjerchny op 22 km van ons basiskamp, maar over het water is het 35 km varen. De dag
ervoor hadden we via de satelliettelefoon Roeland en Peter nog willen vertellen dat we ze zouden komen
ophalen, maar we konden geen verbinding met de satelliet krijgen. Zij bleken achteraf met hun satelliettelefoon
het zelfde probleem te hebben.

Het huis op Vjerchnie eiland tijdens extreem hoog

Hetzelfde huis nadat het water weer gezakt is.”.

water.”

Eenmaal aangekomen op Vjerchny konden we zien hoe het eiland er nu bij lag. Het water was nu weer twee
meter gezakt, maar op de rand van het eiland lagen als stille getuigen nog steeds de hoog opgekruide
ijsschotsen. Langs de oever was te zien hoe die door het snel langsstromende water van de Pyasina was
aangetast. De permafrostlaag was onder de dunne bovenlaag met vegetatie weggeslepen, en zo stort de rand
van het eiland verder in. Hoe lang dit huis, dat tien jaar geleden nog 30 meter van de rand van het eiland
stond, hier nog zal staan is waarschijnlijk nog slechts een kwestie van enkele jaren. De foto’s van het huis
tijdens en na het weer vallen van het water vertellen genoeg. Op het eiland hing hier en daar in de vegetatie
nog een plukje dons van een weggespoeld Rotganzennest. Uiteindelijk had niet één Rotganzennest had het
overleefd. De paar door het water gespaarde nesten, waren nu door meeuwen geplunderd. Slechts een enkel
nest van een Taimyrmeeuw en twee nesten van Roodhalsganzen, die net niet waren ondergelopen, hadden het
overleefd.
De zeer zeldzame Ross’ meeuwen waren er nog steeds. “Misschien beginnen ze opnieuw” zei Roeland.
Gisteren hadden ze een groep van maar liefst 29 Ross’ meeuwen zien baltsen. Echte vogelaars zoals Peter en
Roeland gaan dan compleet uit hun dak. De ophalers hadden het geluk nog negen van die prachtige Ross’
meeuwtjes te zien, en ook nog enkele Vorkstaartmeeuwen.

Ross meeuwen.

Roeland voer met Yasha nog even door naar het eiland Tsjaika, een paar kilometer verderop aan de overkant
van de Pyasina. Yasha hoopte daar in het huis van een bevriende visser, Wolodja Janov, nog wat benzine te
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kunnen vinden. Dan konden we onze voorraad benzine wat aanvullen. Dat viel echter tegen. We hopen dat
Wolodja deze zomer nog uit Dikson naar Tsjaika komt. Hopelijk met zoveel benzine dat wij er ook nog wat van
kunnen krijgen. Voorlopig hebben we de benzine voor de buitenboordmotoren op rantsoen gesteld en hebben
een vaartrip de Spokoina rivier op geschrapt uit ons programma.
We zijn blij Roeland en Peter weer in ons midden te
hebben. Zij moesten wel weer even wennen aan
zo’n groot gezelschap mensen.
Ondertussen zitten Bart Nolet en Jim nog vast op
het Grote Vogeleiland, omdat we nog steeds niet
door de hen omringende ijsvelden heen kunnen
komen. Zij hebben echter voldoende voedsel, en
ook volop nog werk, alleen de tandpasta is bijna
op. Zij hadden ons op zondag wel gemeld dat ze
tot hun schrik alarmerende meeuwen op twee
buureilandjes (Huiseiland en StJoseph eiland)
hadden gezien. Een poolvos bleek daar op bezoek
te zijn. Systematisch haalde die vos de nesten van
Roeland en Peter veilig terug in het basiskamp..
ganzen, meeuwen en Koningseidereenden leeg en
begroef de eieren. Rondom het Grote Vogeleiland lag echter een slotgracht, en daar zou die vos vast niet
overheen zwemmen.
Totdat afgelopen maandag die vos toch wel op het Grote Vogeleiland verscheen, en daar tweeënhalf uur lang
huishield. Daarna zwom de vos de slotgracht over en verdween over het ijs naar het grote eiland Farwaternie.
Zo wordt 2008 hier in de Pyasina-delta voor de Rotganzen echt een rampzalig jaar. Op een klein eilandje
(Ostrov Bartoecha, Bartje’s eiland) dat tegen het Grote Vogeleiland aan ligt, zitten nu nog vier paartjes
Rotganzen te broeden, en ook nog drie paartjes Roodhalsganzen. Hopelijk worden die niet opgemerkt door die
poolvos van Farwaternie.
De andere roofdiertjes rondom ons basiskamp laten zich goed vangen door Nicole. Omdat deze watervlugge
en bijtgrage dwergwezeltjes anders niet goed te hanteren zijn, verdoven Igor en Nicole ze met ether. Na een
roesje kunnen de wezeltjes dan opgemeten en gewogen worden, en krijgen ze met een viltstift een kleurige
streep op hun witte buik. Dan zijn ze later goed in het veld te herkennen. Daarna even bijkomen in een klein
hokje met een glazen wand, en zodra ze weer helemaal bij zijn, laat Nicole ze weer los op de plek waar ze
gevangen zijn. Drie verschillende wezels lopen er nu rond met een gekleurde buik Ze vangen de laatste
lemmingen, of roven nestjes van ijs- en sneeuwgorzen leeg.
We voeren heftige discussies over de mogelijke oorzaken waardoor de lemmingenstand zo vroeg is ingestort,
zodat 2008, wat eigenlijk een topjaar voor alle broedvogels had moeten worden, ineens in een rampjaar voor
hen veranderde. Was er te weinig voedsel voor de lemmingen? (wat Doro denkt). Is er toch een korte
dooiperiode gedurende de afgelopen winter geweest? (wat ik denk, maar waar Jim absoluut niet in gelooft). Of
weten we er gewoon nog veel te weinig van? (wat Igor denkt). De eerste ploeg heeft profielen door de
sneeuwlaag gemaakt, om er achter te komen of en waar er ijslagen onder de sneeuw zijn te vinden. In één van
de volgende weblogs, als onze collectieve ideeën wat meer zijn uitgekristalliseerd, meer hierover.
Pyasina Delta, Rusland, 10-07-2008

Bart Ebbinge, namens Roeland Bom, Jim de Fouw, Laurent Demongin, Yakov Kokorev, Igor Popov, Bart
Nolet, Andries Datema, Dorothée Ehrich, Nicole Feige en Peter de Vries
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Annex 1.9 Wodka in de banja van het basiskamp

15 juli 2008

Bart Ebbinge

Bloemen, Dooi, Eieren, Ganzen, Het Grote Vogeleiland, Poolvos, Siberië 2008, Video

Terwijl de poolvos het Grote Vogeleiland afzoekt, grijpen meeuwen meteen hun
kans om de nesten van weggevluchte Rotganzen te plunderen.

Afgelopen zaterdag (12 juli) ging ik al weer voor de derde maal naar de Russische sauna, de banja. Dat
betekent dat ik nu al weer tweeënhalve week hier zit. De zaterdag begon opnieuw met prima weer. In het
vorige weblog schreef ik nog dat op donderdag 10 juli de temperatuur al tot 15 graden was opgelopen, maar
nog diezelfde dag bereikte de temperatuur zelfs een maximum van 20 graden! Vrijdag en zaterdag was het
ook prima weer zij het met iets lagere maxima van 14 graden. De eerste muggen begonnen zich ook al te
vertonen. Zullen we nu eindelijk een langere periode met warm weer krijgen? Elke zaterdag stookt Igor in ons
basiskamp de kachel in onze banja op. Dat is een heel ritueel. Heerlijk om in ieder geval eens in de week je
uitgebreid te kunnen wassen na een intensieve banja.
Bart Nolet en Jim zaten nog steeds op het Grote Vogeleiland, dat nog steeds
door ijs omgeven was. Dat ijsveld was het smalste bij de noordoostpunt van
het Grote Vogeleiland. Yasha en ik zijn daar zaterdag om 12 uur vanuit het
basiskamp heen gevaren om te verkennen of we Bart Nolet en Jim via dat ijs
van hun eiland konden ophalen, zodat zij ook in het kamp van de banja
konden genieten. Het ijs bleek daar inderdaad nog stevig genoeg, en we
trokken de boot op de ijsrand. Vervolgens
konden we een veilige route naar het eiland
bepalen, waarbij maar één wat bredere
Een jong poolvosje.
scheur overbrugd moest worden. Zonder
bepakking konden Yasha en ik wel over die scheur springen, en op het
eiland vonden we wat hout om een brug te slaan over die scheur, zodat Bart
Nolet en Jim ook met al hun bepakking er veilig overheen zouden kunnen.
We riepen via de walkie-talkie Bart Nolet en Jim op, zodat zij met hun spullen
De Roodhalsgans lijkt nog redelijk
vanuit het Behouden Huys naar de noordoostpunt van het Grote Vogeleiland
goed door het predatiegeweld heen
konden gaan lopen. Een afstand van ruim een kilometer. Terwijl Yasha en ik
te komen.
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op hen wachten kwam er ineens mist opzetten uit het westen. Over het ijs. Onze boot op de rand van het ijs,
werd af en toe aan ons oog onttrokken. We hoopten dat Bart Nolet en Jim er niet te lang over zouden doen.
Door de mist konden we hen niet zien, maar via de walkie-talkie liet Bart Nolet desgevraagd weten dat ze nog
500 meter van ons vandaan waren. Roepende meeuwen uit de kolonie Op het noordelijk deel van het Grote
Vogeleiland bevestigden hun aanwezigheid daar. Ook een paartje Roodhalsganzen, dat het poolvossenbezoek
aan het eiland had overleefd, begon te roepen toen Bart Nolet en Jim daarlangs liepen.
De dichtheid van de mist wisselde. Al snel
doemden ook Bart Nolet en Jim uit de mist op.
Onze boot was net weer even te zien. Snel
gingen we over het ijs op weg naar de boot.
Dat ging zonder problemen. Eenmaal in de
boot bleek de mist zich niet tot de ijsvelden te
beperken, maar de drie kilometer tot ons
kamp zat potdicht van de mist. Dan blijkt weer
hoe gemakkelijk zo’n GPS is. In een rechte lijn
voeren we naar ons basiskamp terug. Weer
een gelukje dus. Als we een half uur later
waren gegaan, hadden we in die mist nooit
een betrouwbare route over het ijs kunnen
Wilgekatjes bloeien op de toendra.
verkennen, en hadden ze nog langer op het
eiland moeten blijven. Bart Nolet en Jim gaven een prachtig verslag van de activiteiten van de
poolvosbezoeken aan het eiland. Ze hadden gezien hoe de vos 40 Rotganseieren en 40 meeuweneieren had
verstopt. Zowel meeuwen als ganzen kunnen zich niet goed tegen zo’n vos verdedigen.

Een paartje rotganzen.

De rotganzen die tot broeden zijn gekomen, hebben
dit jaar slechts kleine legsels.

Af en toe sprong de vos hoog op naar de meeuwen die boven hem hingen. Uiteindelijk hadden hierdoor alle
Rotganzen van het Grote Vogeleiland hun eieren verloren. Enkele Roodhalsganzen op het eiland leken het veel
beter te doen dan de Rotganzen. Die Roodhalsganzen blijven veel langer stil op hun eieren zitten, en hun
mannetjes weten op nog spectaculairdere wijze dan de Rotgans de meeuwen in de lucht te achtervolgen. De
Roodhalsganzen hadden dan ook veel minder last gehad van predatie door meeuwen en door de poolvos.
Ook zijn lang niet alle meeuwennesten op het eiland door de vos leeggehaald. Nadere vergelijking van de
precieze ligging van de gespaarde meeuwennesten met die van de leeggeroofde, kan ons leren welke
meeuwennesten het meest kwetsbaar waren voor de poolvos. Aan de patronen op de vacht was te zien
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geweest dat het om een en dezelfde vos ging. In de overgang van witte wintervacht naar zomervacht zijn de
vossen vaak individueel te herkennen. Wat een enkele poolvos al niet kan aanrichten, is indrukwekkend. Het
was goed om voor het eerst de volledige ploeg in het kamp bijeen te hebben. Er lag nog een laatste berg
sneeuw voor de banja, zodat we met onze verhitte lichamen nog lekker door de sneeuw konden rollen.
Na de banja zorgde Roeland voor een uitgebreid
maal, kwam er een fles wodka op tafel en speelden
Igor en Yasha gitaar en zongen we met hen mee. Een
mengsel van Russische en Engelse liedjes. Wat de
predatoren (rovers) betreft het volgende: de
poolvossenburcht op vijf km van ons kamp bleek bij
een bezoek op 11 juli maar liefst door tien jonge
poolvosjes bewoond te zijn. Je krijgt er meestal maar
enkelen tegelijk te zien. Ze lagen vrijdag meestal wat
in de zon te slapen, stoeiden wat met elkaar, en
eentje probeerde een alarmerende bontbekplevier die
over de burcht liep te besluipen en te pakken. Ineens
rennen er dan tien tegelijk ergens heen, en verdwijnen
weer in de vele ingangen in de burcht. Prachtig om te
Nadat de poolvos het eiland zwemmend heeft verlaten,
zien. Op vrijdag werden tijdens een continue
schudt hij zich weer droog op het ijs.
observatie van vijf uur lang de jonge vosjes geen
enkele keer door hun ouders bezocht. Op de zaterdag
daarna zag Andries hoe één van de ouders wel prooi kwam brengen: twee lemmingen. Het is de vraag of er
voldoende lemmingen zijn om deze vossen al hun kroost groot te laten brengen.

Rotgansmannetje dreigt naar een groep
meeuwen, terwijl zijn vrouwtje naast hem
op het nest zit.

Laurent wist op de foto vast te leggen hoe een poolvos een steltloperei begroef, waarschijnlijk van een Kleine Strandloper, en ook hoe een
poolvos een pas uitgekomen kuiken van de ijsgors opat. De
dwergwezels zijn rondom ons kamp, maar ook bij enkele rotspartijen
nog steeds actief. Nicole heeft nu al verschillende wezels in haar vallen
gevangen en gemerkt. Peter heeft samen met Nicole
vegetatiemonsters verzameld op plekken waar in 2005 Rotganzen
gebroed hebben rondom Sneeuwuilnesten.
De nesten hier op de vastelandstoendra volgen we onder leiding van
van Laurent ook steeds om een beeld te krijgen van hoeveel nesten
aan predatie ontsnappen. Niet alleen poolvossen en dwergwezels,
maar ook Taimyrmeeuwen en Middelste jagers lijken heel wat nesten
leeg te roven.

Na de zeer moeizame start (zie weblog van 30 juni jl.) is er begin juli
toch nog een behoorlijk aantal vogels begonnen te nestelen. Het aantal
steltlopernesten dat we gevonden hebben is toegenomen tot 67. De
Kleine Strandloper, gewoonlijk het meest talrijk, staat ook nu weer
bovenaan met 30 nesten. In 2005 waren dat er echter tien maal
zoveel, en zelfs in een jaar met weinig lemmingen zoals 2007 werden
hier nog 126 nesten van dit grappige kleine steltlopertje gevonden.
Van de andere steltlopersoorten hebben we nu ongeveer dezelfde
aantallen nesten kunnen vinden als in andere niet-lemming jaren. De
enige positieve uitschieter is de Bonte Strandloper waarvan nu acht

Ook de pasuitgekomen kuikentjes van de
IJsgors staan op het menu van de poolvos.
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nesten zijn gevonden. Een record in onze serie waarnemingen. Het broedsucces is echter bedroevend laag.
Alle Goud- en Zilverplevierennesten en die van de Krombekstrandlopers zijn gepredeerd. Van de Kleine
Strandlopers is tot nu toe 65% door predatie verloren gegaan, en van de Bonte Strandloper ruim 80%. Van de
zangvogels valt vooral op dat er dit jaar erg veel IJsgorzen broeden op de toendra. Maar liefst 28 nesten van
deze gors hebben we gevonden. Ruim 40% daarvan is inmiddels gepredeerd. Van de Kleinste jager vond
Andries twee nesten, maar die zijn inmiddels ook al weer gesneuveld.
Sneeuwgorzen broeden vooral tussen de rotsen, en worden daar dit jaar vooral door wezels belaagd. Bij één
rots hebben we tot nu toe geen enkele wezel gezien, en daar is ook nog geen enkel Sneeuwgorzennest
gepredeerd. Slechts drie vogelsoorten, de Strandleeuwerik, het Sneeuwhoen en de Roodhalsgans lijken het in
dit zware jaar nog goed te doen. Van hen zijn nog bijna geen nesten gesneuveld. Kennelijk weten die soorten
de hongerige predatoren beter om de tuin te leiden dan de andere vogelsoorten.
De zomerse dagen van vorige week zijn we al weer helemaal vergeten. Gisteren draaide de wind weer naar de
noordhoek en wakkerde aan tot windkracht 7. We kregen er zelfs regen bij. Vanmorgen was het 2 graden. De
kuikens van de Strandleeuwerik bleken dood in hun nest te liggen. Tegen dergelijk slecht weer is de
Strandleeuwerik dus niet bestand. Alleen de bloeiende bloempjes van Dryas octopetala herinneren ons nog aan
die paar warme dagen.

Zelfs in zo’n koude zomer bloeit de Dryas octopetala.

Pyasina Delta, Rusland, 14-07-2008
Bart Ebbinge, namens Roeland Bom, Jim de Fouw, Laurent Demongin, Yakov Kokorev, Igor Popov,
Bart Nolet, Andries Datema, Dorothée Ehrich, Nicole Feige en Peter de Vries
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Annex 1.10 De eerste meeuweneieren komen uit

21 juli 2008

Bart Ebbinge

Dooi, Eieren, Ganzen, Het Grote Vogeleiland, Lemmingen, MBO 1-2, Poolvos, Siberië 2008, VMBO 1-2

De eerste meeuwenkuikens zijn uit het ei.

Onder leiding van Bart Nolet zit nu een ploegje van vijf nu al enkele dagen op het Grote Vogeleiland: Roeland,
Jim, Peter en Nicole. Hun onderzoekprogramma, een doctoraalonderwerp voor Roelands biologiestudie,
hebben ze opnieuw duchtig moeten aanpassen nu plan B (de vergelijking tussen het broedsucces van
Rotganzen op een meeuwenarm eiland met het broedsucces op een eiland rijk aan meeuwen) ook niet door
kon gaan. Op het meeuwenarme eiland Vjerchny waren immers alle nesten weggespoeld door het plotseling
wassende water van de Pyasina.
Omdat een poolvos vrijwel alle Rotgansnesten op het Grote Vogeleiland heeft opgeruimd, is daar een nieuwe
onverwachte situatie ontstaan. In andere jaren moeten we daar uiterst voorzichtig opereren, omdat de
meeuwen bij verstoring door mensen vaak snel hun slag slaan. Overhaast verlaten Rotgansnesten, waarvan de
eieren niet met dons zijn afgedekt, kunnen dan door meeuwen geplunderd worden. Nu is het eiland echter
vrijwel ‘leeg’, op de meeuwen na. In tegenstelling tot de Rotganzen zijn veel meeuwen, die door de poolvos hun
eieren waren kwijtgeraakt, op het Grote Vogeleiland weer opnieuw begonnen te leggen. Nu er geen Rotganzen
meer nestelen, kan de vegetatie van het eiland helemaal worden bemonsterd, om erachter te komen hoeveel
voedsel op dit eiland jaarlijks voor de broedende Rotganzen beschikbaar is.
Bovendien kan de vraag in hoeverre meeuwenkolonies bescherming bieden
aan andere vogels, en aan de meeuwen zelf, nu op dit ‘lege’ eiland
experimenteel onderzocht worden, zonder dat daarbij het risico wordt
gelopen Rotgansnesten te verliezen.

Ons basiskamp vanaf het water.

We hebben het idee dat ook de eieren van Rotganzen die midden tussen de
meeuwen, als het ware ‘in het hol van de leeuw’, broeden veiliger af zijn
dan die van Rotganzen verder buiten de meeuwenkolonie. Door nu op
verschillende afstanden van een meeuwenkolonie kippeneieren uit te leggen
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in met dons nagemaakte Rotgansnesten, kan worden onderzocht of binnen de kolonie een ei veiliger is dan
daar buiten. Vanuit een waarnemingstoren kan je prachtig zien welk nest het eerste door meeuwen gepakt
worden.
Ook voor de meeuwen zelf zijn soortgenoten een groot gevaar. Zodra
een meeuwennest eventjes onvoldoende bewaakt wordt, vergrijpen
andere meeuwen zich aan die eieren. Dat zagen we dit jaar ook een
paar keer toen Andries, Yasha, Laurent en ik de andere eilanden
onderzochten. Op woensdag (16 juli) en donderdag (17 juli) was het
vrijwel windstil. Dan zijn de omstandigheden voor onze jaarlijkse
controle van die eilanden optimaal. Hoe minder wind hoe moeilijker
het voor meeuwen is om ongestraft andere nesten leeg te roven.

Vanaf het grote Vogeleiland hadden Bart Nolet en Jim al door
Bij het kiezelstrand hangt de vette vis te drogen
de telescoop gezien hoe ook die andere eilanden door een
in de wind.
poolvos bezocht waren. Vooral op St. Joseph-eiland hadden ze
de vos lang bezig gezien met het verstoppen van ganzen- en
meeuweneieren. De elf eilanden en eilandjes die we woensdag en donderdag bezocht hebben, verschillen
allemaal in grootte en aantallen meeuwen. Sommige kleine rotsachtige eilandjes hebben vrijwel geen vegetatie
en worden alleen door meeuwen gebruikt om te nestelen. De wat grotere hebben ook stukjes grazige
vegetatie tussen de rotsen en daar vinden we tussen de meeuwen ook broedende Rotganzen. Op vlakke
eilandjes is het het gemakkelijkst voor meeuwen om eieren te roven, zonder zelf schade op te lopen bij de felle
aanvallen van ganzen en meeuwen, die hun eigen nest
verdedigen. Eilandjes met meer rotspartijen en stenen
bieden meer beschutting en dan is het leeghalen van een
andermans nest veel riskanter voor een meeuw omdat ze
bij een tegenaanval (door gans of meeuw) slecht weg
kunnen komen. Het effect van het vossenbezoek bleek het
sterkst te zijn op de wat vlakkere eilandjes met bovendien
een lage dichtheid aan broedende meeuwen. Op St.
Joseph-eiland vonden we de resten van 17 geplunderde
Rotgansnesten. Niet één Rotgansnest had het daar
overleefd. De enige Roodhalsgans die daar broedde, had
nog steeds haar vier eieren. Ook de meeuwen zelf hadden
Verse vis uit de Lidiabaai, links moeksoen, rechts
op dit eiland erg zware verliezen geleden. Bijna 90% van
omoel.
hun nesten waren daar gepredeerd.
Uit het weblog van 10 juli weet u al dat dat ook op het
Grote Vogeleiland was gebeurd. Uiteindelijk zijn er daar
van de 71 Rotgansnesten maar twee gespaard
gebleven. De meeuwen zelf hadden hier veel kleinere
verliezen geleden. Slechts 20% van hun legsels waren
verloren gegaan. Het verloren gaan van deze legsels is
niet alleen het directe werk van de poolvos zelf, maar
ook dat van de in het kielzog van de vos opererende
meeuwen. Zodra de ganzen door een of andere
verstoring van hun nest af zijn, slaan enkele, veelal
daarin gespecialiseerde meeuwen toe. Bij gebrek aan
voldoende alternatief voedsel zijn er dit jaar meer
meeuwen belust op eieren. Bij de voor ons onderzoek
noodzakelijke eilandcontroles, kunnen ook wij, net als
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Soms dumpt een Rotgans haar ei in een verkeerd
nest, bij een meeuw.

een poolvos, als katalysator fungeren die het de ganzen moeilijker maakt hun nest effectief tegen de meeuwen
te verdedigen. Ook voor de meeuwen zelf is het dan lastiger om hun eigen nesten tegen soortgenoten te
verdedigen. Altijd een dilemma voor een onderzoeker in het vrije veld. Hoe beperk je zoveel mogelijk je eigen
invloed als onderzoeker op een systeem waarvan je graag wilt weten hoe het werkt zonder dat je er zelf
invloed op uitoefent.
Ons bezoek aan het kleine Wasja’s eiland was een
voorbeeld van door ons veroorzaakt verlies van een
Rotganslegsel. Voor we goed en wel met onze boot aan
wal waren, zagen we hoe een Rotgansnest door meeuwen
geplunderd werd. Het bleek het nest van een paartje met
kleurringen te zijn: het mannetje LFB4 en zijn vrouwtje
L7BK verloren hun twee eieren aan de hongerige
meeuwen. Afgelopen winter werd dit paartje nog gezien bij
Anjum in NO-Friesland. Verder bleek dit eiland weinig onder
het eerdere vossenbezoek geleden te hebben. Van de 75
meeuwennesten was maar 13% gepredeerd, en er waren
ook nog drie andere nesten van Rotganzen, en geen
Yasha bij zijn pas gevangen vis.
overblijfselen van eerder leeggeroofde ganzennesten.
Terwijl we het eiland onderzochten vielen twee met elkaar vechtende meeuwen zo snel uit de lucht naar
beneden, dat één van hen met een droge knak zijn vleugel brak op de scherpe rotsen. Fataal voor deze
meeuw.
Na alle nesten gecontroleerd te hebben, en de drie gespaarde Rotgansnesten goed toegedekt te hebben met
dons, zodat de eieren niet zichtbaar zijn voor de meeuwen, gingen we snel weg.
Wasja’s eiland is zo klein dat het één aaneengesloten meeuwenkolonie is. Kennelijk hebben al die
schreeuwende en duikende meeuwen toch zoveel invloed op een poolvos dat die liever plekken met een wat
lagere dichtheid aan meeuwen afzoekt. De vier Rotganzen die tussen deze meeuwen hun nest hadden, hadden
daardoor een betere keuze gemaakt dan de ganzen op het aangrenzende St.Joseph-eiland. In de drie
gespaarde nesten hebben voor Roeland’s onderzoek een ei vervangen door een kunstei met daarin een
temperatuurlogger. Daardoor kan Roeland een goed beeld krijgen van hoe vaak de vrouwtjes het nest verlaten
om wat te gaan grazen. Bij iedere keer grazen, koelt het ei iets af, en uit de registraties van die
temperatuurswisselingen, is achteraf te zien hoe vaak de betreffende gans het nest heeft verlaten. En dat zegt
weer over de conditie van de gans en het voedselaanbod. Hoe meer gras er groeit, hoe korter de gans van het
nest af hoeft te gaan om toch voldoende voedsel binnen te krijgen.
Op naar het volgend eiland, Huiseiland. Dit is mijn favoriete
eiland. We hebben het Huiseiland genoemd omdat er een oud
staketsel in de vorm van een huis op staat. Binnen dat staketsel
staat nog een ligbank waarop elk jaar een Taimyrmeeuw zijn nest
bouwt. Over dat staketsel past een tentdoek. Alles prachtig
bekleed met korstmossen. Eens moet hier iemand tijdelijk
gewoond hebben. Waarschijnlijk om vis te vangen. Maar dat is
minstens 60 jaar geleden. Het is een vrij lang en smal eiland met
veel rotspartijen. Daartussen wat grazige stukken en dicht bezet
met broedende meeuwen. Meestal broeden hier zo’n 400 paar
Rotgansnest met slechts één ei.
Taimyr-meeuwen en enkele Grote Burgemeesters. Het viel ons bij
enkele eilandjes al op dat er dit jaar op meerdere plaatsen
dergelijke prachtige, grote, witte meeuwen broeden. Maar Huiseiland spande de kroon. Zeker acht nesten van
Grote Burgemeesters hadden we er nu. Een record.
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Tussen die meeuwen broeden elk jaar zo’n 40 paar Rotganzen en een
enkel paartje Roodhalsganzen. Dit rampjaar waren het er duidelijk
minder, maar toch bleken er nog veertien Rotgansnesten met eieren te
zijn, en vonden we acht gepredeerde Rotgansnesten. Twee derde van
de Rotganzen had het hier overleefd. Ook de door ons bezoek
veroorzaakte verstoring leidde niet tot verder nestverlies. In vergelijking
met de andere eilanden, deed Huiseiland het dus goed. Ook vonden we
in twee meeuwennesten als derde ei een Rotgans-ei. Dit dumpen van
eieren in andermans nest, zien we eigenlijk alleen in jaren met veel
Een meeuw heeft zijn nest in een
predatie. Waarschijnlijk probeert een vrouwtje Rotgans dat tijdens de
Rotgansnest gebouwd.
leg haar eigen nest verloren heeft, haar nog niet gelegde eieren bij een
andere Rotgans ‘onder te schuiven’. Dan is er tenminste nog enige kans op nakomelingen. We denken dat bij
vergissing dergelijke eieren ook wel eens in een meeuwennest worden gedumpt.
Bij de eilandcontroles bleek dat de eerste meeuwenkuikens al uit het ei waren gekomen. Nog bij geen enkele
gans hebben we dat tot nu toe vast kunnen stellen. Op de vaste
wal is het nu extreem stil. Je hoort vrijwel geen enkele zilver- of
goudplevier meer, hoewel enkele steltlopers het toch nog lijkt te
gaan lukken om jongen uit het ei te krijgen. Igor vangt slechts
een enkele lemming, en ook onder de olievaten waar ik ons afval
verbrand zie ik elke dag een lemming. De Sneeuwgorzen die
tussen de rotspartijen broeden waren bij een rots waar ook
regelmatig een wezel werd gezien, allemaal gepredeerd. Niet ver
daarvandaan ligt een rotspartij waar tot nu toe nog geen enkele
wezel was gezien, en daar zaten alle Sneeuwgorzen nog, en
hebben zelfs al jongen. Vandaag (19 juli) zag Andries daar toch
Bij het kiezelstrand hangt de vette vis te
opeens een wezel. Als dat maar goed gaat.
drogen in de wind.

Vandaag is het ook weer banjadag, en ga ik samen met Dorothée,
de eilandbewoners even ophalen. Dorothée had ons beroemde
eiland nog niet betreden en wilde daar ook graag even rondkijken.
We nemen een extra buitenboordmotor mee, zodat we de boot die
we op over het ijs daar heen hadden gesleept, nu weer varend
terug kunnen brengen. Op het strand maakt Yasha steeds de door
hem gevangen vis schoon. Een deel hangt daar te drogen in de
wind.

Een paartje Grote Burgemeesters op
Huiseiland.

Nu Nicole en Peter weer terug zijn in het basiskamp gaan ze ook
de inloopvallen voor wezels weer op scherp zetten, zodat we een indruk kunnen krijgen of er verandering is
gekomen in de aantallen wezels en hun verspreiding. Nu er zo weinig te halen is, verwachten we dat de
roofdieren het ook moeilijker gaan krijgen. Dorothée had al verse pootafdrukken van een wolf op een
vossenburcht gezien. Gelukkig niet op de vossenburcht met de tien jonge vosjes. Uit 2005 weten we ook dat
poolvossen weer wezels als prooi kunnen bemachtigen, zodat bij voedseltekort ook de predatoren elkaar op
kunnen eten. Overleven is hier op de toendra ook voor predatoren niet gemakkelijk als de lemmingen het af
laten weten.
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Pyasina Delta, Rusland, 20-07-2008

Bart Ebbinge, namens Roeland Bom, Jim de Fouw, Laurent Demongin, Yakov Kokorev, Igor Popov, Bart Nolet,
Andries Datema, Dorothée Ehrich, Nicole Feige en Peter de Vries.
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1. Terwijl wij een eiland controleren, wachten twee paartjes Rotganzen op het ijs.
2. De ganzeneieren worden gemeten en gewogen.
3. Rotgansnest met 3 eieren.
4. Yasha, Andries en Laurent gaan weer aan boord.
5. Een enkele ijsgors slaagt er dit jaar wel in zijn jongen groot te krijgen.

7

6. Een wezel heeft een lemming gevangen.
7. Roeland zoekt een vegetatiemonster uit. Alleen het vers groene materiaal is
voor de ganzen interessant.
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Annex 1.11 De Nederlandse ambassadeur die niet mocht komen,
ruiende ganzen en een heel grote vis

29 juli 2008
Bart Ebbinge
Dooi, Eieren, Ganzen, Het Grote Vogeleiland, Lemmingen, Poolvos, Siberië 2008, Toendra

Voor deze zware vis ontwierpen we een speciale weegschaal, v.l.n.r. Tatyana,
Bart, Yasha, Gerard en Bas.

Al ruim een week is er verstreken sinds het vorige weblog van 20 juli. Een zeer intensieve week mag ik wel
zeggen. De derde en laatste ploeg is nu meer dan ingewerkt en draait op volle toeren. Een groot deel van de
tweede ploeg is, lees ik net in e-mail-berichten van Andries Datema en Bart Nolet, weer veilig terug in
Nederland.
Russische bureacratie werkt weer eens niet mee
Toen de helikopter op woensdag (23 juli) kwam zouden ook de Nederlandse ambassadeur en de
Landbouwraad uit Moskou meekomen, maar om onduidelijke redenen werd hen door de Russische autoriteiten
geen vergunning verleend naar Taimyr te komen. Rusland lijkt zich steeds bureaucratischer tegenover
buitenlanders op te gaan stellen, en dat maakt internationale samenwerking voor wetenschappers lastiger. We
hadden ons echt verheugd op het bezoek van de ambassadeur, en van alles voorbereid om hem een goed
beeld van ons soort onderzoek hier in het veld te geven. Wij als onderzoekers merken steeds vaker hoe
belangrijk het is om ook met politici te delen wat voor werk we doen. Omdat de helikopter hier een nacht zou
blijven, hadden we tijdelijk op een gezelschap van 21 mensen in ons kleine kamp gerekend en allerlei
noodslaapplaatsen gecreëerd zodat iedereen ondergebracht kon worden. Het weer zat ook nog mee, want
ineens werd het prachtig met maximumtemperaturen van net boven de 20 graden op donderdag (24 juli) en
vrijdag (25 juli). De ambassadeur zou een wel erg zonnig beeld gekregen hebben van de
weersomstandigheden waaronder we hier gewoonlijk werken.
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In de oude kachel zijn de jonge Sneeuwgorzen veilig.

Op het strand staat een oude kachel waarin een Sneeuwgors
nestelt.

Ook op Bakeneilanden Rotgansnesten weggevaagd door hoogwater
Een dag voordat we laatste groep aankwam, zijn Laurent, Andries en ik nog op verkenning geweest naar de
wat verder gelegen Bakeneilanden. Het was toen prachtig weer. Tot nu toe hadden we die vanwege de
ijsvelden nog niet kunnen bezoeken. De Bakeneilanden zijn drie vrij grote vlakke eilanden, dicht tegen de
hoofdgeul van de Pyasina-rivier aan. Vroeger stonden hier twee grote bakens voor schepen die van de Karazee de Pyasina op willen varen. Van die bakens is er nog één over, en die is omgewaaid. Daarvan hebben wij
een schuilhut getimmerd. Aan de klei-afzetting bleek dat ook deze eilanden evenals het eiland Vjerchny dit jaar
vrijwel helemaal onder water waren gelopen. Ook hier dus nauwelijks nog nesten van Rotganzen. Veel
meeuwen waren hier kennelijk na de ‘zondvloed’ opnieuw begonnen en hadden nu 1- en 2-legsels in plaats van
hun gewone legselgrootte van drie eieren. Eén paartje Rotganzen had hier met succes gebroed en liep nu met
drie kleine kuikens tussen de broedende meeuwen door. Dat kan dus ook. Drie andere paartjes zaten nu nog
te broeden. Ook waren hier al veel Rotganzen aan de vleugelrui begonnen. Ruim 3000 liepen er te grazen.
Straks willen we proberen die te vangen, nu ze tijdelijk niet kunnen vliegen. Ze zijn dan extra schuw, en rennen
ver voor je uit al weg. Vanuit een schuilhut hebben Laurent en Andries maar liefst van 38 geringde Rotganzen
de ringen af kunnen lezen. Ik had de ganzen naar hen toe gedreven door op grote afstand rond te lopen. De
meesten waren in voorgaande jaren door ons hier ter plekke geringd, maar er zaten ook twee Rotganzen bij
die op Wieringen waren geringd, en eentje die op Terschelling was geringd. Naast de meeuwen en Rotganzen
broedden op de Bakeneilanden nog zo’n 60 paar Roodkeelduikers, en er zaten ook nog 200 Steller’s
Eidereenden, die hun broedpogingen op de toendra dit jaar hadden opgegeven.

Tussen de gevangen kolganzen was er eentje al in

Op de Bakeneilanden ruien veel Rotganzen.

Nederland gemerkt met een zwarte halsband met
F SS erop.
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In het vorige weblog schreef ik nog dat Andries bij de Eerste Rots op het allerlaatst toch nog een wezel had
gezien. Nog geen dag later waren daar alle Sneeuwgorsnesten geruimd. Alleen in de nestkasten in ons kamp
is het Sneeuwgorzen gelukt jongen vliegvlug te krijgen, en in een oude kachel op het strand (ook een soort
nestkast), waar de wezel niet in kan komen. Evenals op de rotsige Vogeleilanden, waar ook geen wezels zitten,
doen de Sneeuwgorzen het dit jaar goed. Op een klein eilandje naast het Grote Vogeleiland zagen we op 24 juli
ook een nog paartje Roodhalsganzen met één kuiken.
Terug naar Engels als voertaal
De derde en laatste groep van onze expeditie bestaat uit vijf Russen, één Pool en vier Nederlanders.
Woensdagavond nadat de tweede groep vertrokken was, was het zulk lekker weer dat we buiten konden zitten.
De derde groep werd toen meteen verwelkomd door een bezoek van de poolvos en een dwergwezel die
tussen de balki (meervoud van balok=hut) door rende. Door de samenstelling van de derde groep zijn er naast
het Engels nu nog maar twee hoofdtalen: Russisch en Nederlands (Damian uit Polen spreekt ook goed
Russisch). Dit is een forse verbetering vergeleken met de viertaligheid tijdens de vorige groep. Hoewel we
hebben afgesproken Engels als voertaal in ons kamp te spreken, klonk tijdens de tweede periode in de praktijk
vaak Frans, Russisch, Nederlands en Engels door elkaar, een soort Babylonische spraakverwarring. Dorothée,
die uit Zwitserland komt en met een Rus is getrouwd, sprak als enige vloeiend al die vier talen. Voor anderen
moest er dan steeds om vertaling gevraagd worden.
Een reuzenvis voor meerdere dagen
Om een indruk te krijgen van het aantal ruiende kolganzen is Yasha met
Roeland en Pjotr donderdag (24 juli) een lang traject afgevaren door de
Pyasina-delta. Ook in 2005 en 2006 hebben we ditzelfde traject van zo’n
180 km gevaren. Ze troffen nu 40.000 ruiende kolganzen tegen zo’n 8090.000 kolganzen in 2005 en 2006. Dit stemt overeen met het feit dat
we dit jaar erg weinig trek van kolganzen vanuit het westen hebben
waargenomen. In andere jaren trekken begin juli steevast veel groepen
kolganzen vanuit het westen van Noord-Rusland naar de Pyasina-delta, of
nog verder oostwaarts, om hun slagpennen te ruien. Bij thuiskomst
toonde Yasha vol trots een enorme vis, een nelma (een Arctische
houtingsoort), die hij in zijn net had gevangen. We wilden graag weten hoe
zwaar die vis was, maar hadden slechts weegschalen met een bereik van
5 kilo om ganzen te wegen.
Daarom hebben we gezamenlijk op
het kiezelstrand een speciale
Yasha toont vol trots de door hem
weegschaal, een soort wip,
gevangen nelma.
gemaakt. Aan de ene kant legden
we een zak meel en een zak suiker
(elk 10 kilo zwaar), en aan de andere kant de vis. De vis bleek iets
lichter dan die 20 kg te zijn, en werd daarom verzwaard met wat stenen
totdat de wip precies in evenwicht was. De stenen bleken 3,8 kilo te
Gelaten wachten de gevangen
wegen, zodat deze nelma 16.2 kilo woog. Van de vis heeft Pjotr
kolganzen af. [gevangen kolganzen
heerlijke sagoedai gemaakt. Rauwe vis met uien, en dat een dag lang in
laten trekken.
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Kolganzen vangen, een kunst op zich
De volgende dag gingen we opnieuw de delta van de
Pyasina in, zo’n 30 km varen, om ruiende kolganzen te
vangen. Alle tien0 bewoners van ons basiskamp gingen
mee. De zwaar beladen bootjes haalden nu niet meer dan
17 km/uur. Het vangen van ruiende kolganzen is altijd een
heel spektakel. Bij het horen van buitenboordmotoren
rennen de kolganzen van de uitgestrekte grasvlaktes
onmiddellijk naar de veilige watergangen. Ze zwemmen
dan in grote groepen, dicht opeengepakt. Kom je nog
dichterbij met de boot, dan gaan een aantal vaak weer de
In het centrale deel van de Pyasina delta ruien veel
kant op en rennen dan met hun korte vleugeltjes zonder
kolganzen.
slagpennen langs de oever. Ze kunnen veel harder rennen
dan zwemmen, maar voelen zich op het water kennelijk veel veiliger, omdat ze daar ook kunnen duiken. Dat
duiken komt vooral van pas als er een zeearend in de buurt is. En we hebben al twee zeearenden gezien in de
delta. Het is dus een dilemma voor de ganzen of ze nu het land op moeten rennen om aan ons te ontkomen of
juist weer het water op moeten voor ander gevaar. Van hun voorkeur voor het water maken wij gebruik door
langs een geul, die diep genoeg is zodat wij er kunnen varen, een grote fuik op te bouwen. Vervolgens drijven
we over het water een grote groep van een paar duizend kolganzen met een bootje daar naartoe. De armen
van zo’n fuik bestaan uit een lengte van 80 meter net, en dat moet overal stevig vastgezet worden aan twee
meter lange aluminium palen, zodat de ganzen het niet omver kunnen lopen. Bovendien moet het net met
houten pennen goed vastgezet worden, zodat de ganzen er ook niet onderdoor kunnen glippen. De kunst is
dan om ze bij die fuik op subtiele wijze de kant op te krijgen. Iedereen heeft zich dan verstopt, zodat de
ganzen alleen mensen in bootjes kunnen zien. Door zachtjes te varen, en de ganzen tussen twee bootjes in,
alleen maar de mogelijkheid te geven de kant op te gaan, lukt het dan met veel geduld uiteindelijk vaak om een
klein deel de kant op te laten gaan, die dan snel over land proberen weg te rennen. Maar zodra je dat aan land
gaan probeert te forceren, rennen de ganzen onmiddellijk weer terug naar hun soortgenoten die nog in het
water zwemmen. Met de boot kan je tot enkele meters van de zwemmende ganzen komen. Maar om de
ganzen het gevoel te geven dat het veilig genoeg is om vanuit het water de kant op te gaan, moet je verder
van ze af gaan varen. Het is heel spannend als de eerste groep de kant op gaat, en voldoende groot wordt om
ook andere ganzen vanuit het water mee te krijgen. Bij iets te veel ‘druk’ door de ganzendrijvers rennen ze
meteen weer terug het water in. Andere jaren hebben we zo soms een paar uur lang in een patstelling
verkeerd met de ganzen op het water vlakbij het net.
Op vrijdag lukte het ons om er meteen al 91 te vangen en te ringen. Een mooi begin. Bovendien nemen we
allerlei maten en ook een bloedmonster om er achter te komen of de ganzen eventueel dragers van
vogelgriepvirussen zijn. Met deze groep van 91 waren we drie uur bezig. We moesten als team op elkaar
ingespeeld raken. Het was windstil en warm (maximum +21.3 graden) en de eerste muggen begonnen ons te
steken. We besloten de volgende dag - als het weer het toestond - terug te keren. De fuik lieten we zo staan.
Zou het de volgende dag te hard waaien, dan zou het gewoon onze zaterdagse banjadag worden.
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Het team ringers in volle actie, n.l.n.r. Tatyana, Sasha,
Roeland,.Petr, Gerard, Igor,Damian en Bas.

Een heerlijke banjadag
En het woei iets te hard (8 m/s) om over het
open water naar die vlakte te varen en op die
onbeschutte vlakte ganzen te vangen. Daarom
konden we die zaterdag meteen benutten om
de nog niet gepredeerde nesten op de
vastelandstoendra te controleren. Enkele
ijsgorzen waren er toch in geslaagd hun jongen
groot te krijgen, en twee van de drie
sneeuwhoenders waren keurig uitgekomen. De
lege doppen als bewijs achterlatend in hun
nestkuiltje. Het derde sneeuwhoen rondom ons
kamp zat nog vast te broeden.

Bas Pedroli toverde na afloop van de banja een overheerlijke pizza uit het oventje op propaangas. Er werd
sagoedai geserveerd, en tot slot kwam Gerard met een taart die Sim Broekhuizen hem mee had gegeven. Ons
5-sterren restaurant bij Mys Vostochny kreeg hiermee de status van een 7-sterren restaurant.
Kolganzen ringen bij middernachtzon
Gisteren ging de wind weer liggen en konden we ons uitgestelde plan voor
een tweede kolgansvangst dus gaan uitvoeren. Igor was de enige die in het
kamp bleef. Om een lang verhaal kort te maken, het werd een groot succes.
Al direct in het begin stuitten we op grote groepen ruiende kolganzen. We
controleerden of de vangfuik overal goed was, en geen ontsnappingsgaten
had, en begonnen een groep ganzen op te halen met de boot. Ondertussen
trok de noordelijke wind wat aan, waardoor we geen last hadden van de
muggen. Samen met Yasha en Tatyana haalde ik een groep van zo’n 3000
kolganzen op, en we dreven ze met de boot naar de fuik. Bij de fuik zaten
Bas en Damian in een schuiltent, en bij het uiteinde van de andere vangarm
lagen Gerard en Pjotr verscholen achter wat boomstammen en planken die
we daar opgestapeld hadden. Niet te zien voor de ganzen. Ook Roeland en
Sasha (=Aleksandr) waren met de twee andere boten uit zicht. Achter een
bocht in de geul waardoor we de ganzen voor ons uit dreven. De oever is aan
Een zeer tevreden expeditiede kant van ons net ruim twee meter hoog, zodat de ganzen vanaf het water
leider.
de fuik net niet kunnen zien, zodat er vanuit het water niets te zien is wat de
ganzen zou kunnen verontrusten. De andere oever van de geul is laag, maar daar had Yasha Tatyana afgezet
die met ons mee op liep. De zwemmende ganzen konden haar wel zien, zodat ze die oever niet op durfden te
gaan. Met de walkie-talkie vroeg ik Roeland om met zijn boot tevoorschijn te komen zodra de ganzen te ver
door zouden zwemmen. Vanuit de schuiltent kon Bas dat het beste beoordelen en hij stuurde Roeland aan.
Toen de ganzen iets te ver doorzwommen, riepen we Roeland op. Hij kwam vrij krachtig aanvaren. “Dat moet
rustiger”, riep ik door de walkie-talkie. Tussen de twee bootjes in hielden we de ganzen keurig sur place, maar
ze moesten de kant nog op. Enkele tientallen ganzen deden dat maar renden de verkeerde kan top, weg van
het net. “Kan jij ze niet tegenhouden daar op de kant?” vroeg Gerard me door de walkie talkie. Ik liet me
daarom door Yasha afzetten bij een diepe greppel waar ik me in kon verschuilen, en zag hoe Yasha en Roeland
een prachtig subtiel ballet opvoerden voor twee bootjes en 3000 kolganzen. Een paar keer ging er inderdaad
een groepje ganzen op de juiste plaats de kant op, maar toen ik mijn hoofd uit de greppel opstak renden ze
meteen het water weer in. Snel weer wegduiken. Toen begon een forse groep opnieuw de kant op te rennen,
en Yasha besloot even vol gas te geven in de hoop dat die groep daardoor zou schrikken en door zou rennen
de fuik in, maar integendeel, recht op Yasha af renden ze toch weer naar het water. Yasha voer naar me toe,
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en zei “Dit gaat zo niet lukken. Doordat jij daar op de kant zit durven de ganzen niet goed het water uit. Kom
maar weer aan boord, we moeten wat anders verzinnen.” Ik had echter toch het gevoel dat het wel zou kunnen
lukken, omdat we er nu al een paar keer een paar honderd op de wal hadden gehad. “Laten we het toch nog
een keer zo proberen, maar dan heel voorzichtig drijven met de boot’”. Even later gingen de ganzen opnieuw
de kant op. Een kopgroep liep al richting fuik, en groeide aan. Ik dacht “Nu of nooit”, liet me zien en begon te
rennen naar het net toe. De ganzen renden inderdaad door. Ze waren nu ver genoeg de fuik in, en Pjotr en
Gerard kwamen tevoorschijn, evenals Bas en Damian. Om de ganzen de terugweg af te snijden. En ja hoor, we
hadden ze. Het is altijd moeilijk om te schatten hoeveel het er dan zijn, omdat ze zo dicht opeen gaan staan.
“Het zijn er ruim 400” zei Yasha. We begonnen om 5 uur ’s middags met meten en wegen en ringen en zo’n 10
uur later, om 2.45 uur ’s nachts, waren we klaar. Het bleken er 342 te zijn ! Maar goed dat de zon hier nooit
ondergaat. In de groep zaten drie kolganzen die in Nederland waren geringd. Eentje met ook een zwarte
halsband met de code F SS erop. Op 2 februari 2008 bij Lith aan de Maas gevangen en geringd, en nu
helemaal hier om nieuwe veren te krijgen. Gerard was na deze vangst door al zijn meegebrachte nieuwe
halsbanden heen. De hemel was strakblauw, de zon stond in het noordoosten, en de koude noordenwind had
me tot op het bot verkild. Ik had nl. steeds in de vangkooi tussen de ganzen op de vlakte gestaan om de
ganzen aan te geven vanuit de vangkooi. Onbeschut, in de wind, terwijl de anderen in de luwte van de oeverwal
de ganzen verwerkten. Daar was het overigens ook niet echt warm. Maar het was hartverwarmend hoe dit hele
team vol enthousiasme deze klus afmaakte. Gauw wat extra kleren aan en in de boten met al onze
vangspullen. Een dunne mist hing over het koude water in de glasheldere poollucht.
Terug in kamp ‘s morgens om 5 uur (17 uur later) gaf ons weerstation aan dat het +2 graden was bij een NNO
wind van 5 m/s.

Bart Ebbinge, namens Roeland Bom, Yakov Kokorev, Igor Popov, Bas Pedroli, Gerard Müskens, Aleksandr
Prokudin, Tatyana Pereladova, Pjotr Glazov en Damian Novak
Pyasina Delta, Rusland, 28-07-2008
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Annex 1.12 Rotganzen vangen, zonsverduistering tijdens de banja
en een ijsbeer

4 augustus 2008

Bart Ebbinge
Dooi, Ganzen, HAVO-VWO 1-3, Poolvos, Siberië 2008, Toendra, VMBO 1-2

Pjotr vond een dode ijsbeer. dode_ijsbeer.

Het waait nu al een paar dagen lang zo stevig dat we er niet met onze bootjes op uit kunnen. Wachten dus met
het vangen van Rotganzen op Huiseiland. Wanneer gaat die noordoostenwind weer liggen? Meestal word ik
daar onrustig van. Zal het nog wel lukken om dit jaar Rotganzen te vangen? Nu ben ik daar heel rustig onder.
Hoe komt dat?
Naar de Bakeneilanden
Op 29 juli hebben we namelijk een grote slag geslagen op de
Bakeneilanden. Tegen die actie zag ik enorm op. Twee keer eerder, in
1995 en in 2006, hebben we daar Rotganzen gevangen, en dat is
logistiek een zware operatie. Rondom de Bakeneilanden is het een
soort Waddenzee bij laag water. Het verschil tussen hoog- en
laagwater is hier echter niet meer dan 30 cm. Met onze bootjes
kunnen we tot op ca. twee kilometer van de Bakeneilanden komen.
Dan is het verder waden door ondiep water. Met alle palen en netten.
Moment van maximale zonsverduistering
Door de buitenboordmotor van de rubberboot in een van de
bij Mys Vostochny zonsverduistering.
verankerde aluminium bootjes te leggen, maken we de rubberboot zo
licht mogelijk, en daarin verslepen we dan zo lang er net genoeg water
staat de vangspullen. Totdat ook de rubberboot aan de grond loopt. Dan nog een kilometer met alles op de
schouders.
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Een tweede probleem is het grote aantal Rotganzen, die hier hun
slagpennen ruien. Bijna 5000 dit jaar. En het feit dat Rotganzen, anders
dan Kolganzen, veel gemakkelijker bij elkaar blijven. Dat geeft
problemen, want zo kregen we in 1995 bijvoorbeeld in één keer ruim
7000 Rotganzen in onze vangkooi. Die werd toen grotendeels
omvergelopen door die massa ganzen. Aluminium palen bogen gewoon
dubbel. Uiteindelijk wisten we er toen toch nog 2600 te vangen. Aan de
andere kant is het mooie van zo’n grote vangst dat je veel eerder
geringde vogels terug kan vangen, en een goed inzicht krijgt in het
aandeel van de ganzen dat
geringd is. Daar kunnen we weer
Variatie in de witte halsringetjes bij
allerlei berekeningen mee doen.
Rotganzen. Sommige zijn van voren
Als we er nu weer erg veel
gesloten.
vangen, zijn we van plan te
controleren hoeveel het er zijn, en hoeveel daarvan al geringd zijn. Dan
willen we een groot deel los laten, en slechts een gedeelte van de
vangst ringen. Mijn grootste twijfel is echter of het net het dit keer zal
houden. Daarom wordt dat zorgvuldig geschraagd met scheerlijnen en
dwarsverbanden over de uiteindelijke vangkooi, die we een omtrek van
Bij de gevangen rotganzen.
50 meter geven.
De kunst van het ganzendrijven
Als alles klaar is, gaan we ‘de ganzen ophalen’. Bij de uiteinden van de
80 meter lange vangarmen zitten in twee schuiltenten: Pjotr, Damian en
Gerard. Zij moeten nadat de Rotganzen tussen de vangarmen zijn
gedreven hen de terugtocht afsnijden, en de vangkooi sluiten. Achter de
vangkooi ligt Yasha verscholen achter een stapel drijfhout. Zijn taak is
het, om als de ganzen eenmaal in de val zitten en Gerard de deur
gesloten heeft, er voor te zorgen dat de ganzen het net niet omver
lopen. Door uiteindelijk rondom de vangkooi te gaan staan, zullen de
ganzen mooi in het midden blijven wachten. Als we ze tenminste vangen.
Met Sasha (=Aleksandr) en Tatyana ga ik me in het omgevallen baken
verschuilen om de hele operatie per walkie-talkie aan te sturen. Bas en
Roeland gaan de Rotganzen naar ons toe drijven. Die hebben zich door
onze activiteiten op het uiterste westen van het Middelste Bakeneiland
verzameld. Ver voor Bas en Roeland uit beginnen ze al te rennen. Naar
In het kantoor: Bas voert de
het noordelijke van de drie Bakeneilanden. Roeland gaat achter ze aan,
gegevens van de gevangen
en Bas blijft op het Middelste Bakeneiland. Als een groot leger soldaatjes
rotganzen in.
rennen de ganzen voor hen uit. In ganzenmars. In de zompige moslaag
die de Bakeneilanden bedekt, hebben wij veel moeite de snelle Rotganzen bij te houden. Nu Roeland ook op
het noordelijke Bakeneiland is aangekomen, steken de Rotganzen keurig over naar het Middelste Bakeneiland
en lopen voor de wind uit, richting net. Voorde vangarmen aangekomen draaien ze terug, met de kop in de
wind. Omdat Bas en Roeland in het westen te zien zijn, gaan ze naar het zuidoosten. Mijn richting op. Pjotr

Als soldaatjes rennen de ruiende rotganzen voor Roeland uit.
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vraagt vanuit de schuilhut of hij ze tegen moet houden. “Blijf jij nog maar even in die schuilhut”, zeg ik. Ik wacht
nog heel even af, en kom dan ook tevoorschijn en drijf ze terug. Nu rennen ze naar het noorden. Voor het net
langs het wad op. Ik vraag Roeland zich terug te trekken naar het noordelijke Bakeneiland en ga zo snel
mogelijk achter de vangkooi langs het wad op om ze daar de pas af te snijden. Ze gaan weer terug. Nu kan
Roeland weer van het noordelijke eiland ‘druk’ gaan zetten, om ze in de richting van de open vangarmen van
het net te drijven. “Ze splitsen zich in twee groepen”, roept Roeland door de walkie-talkie. “Laat die ene groep
maar gaan”, antwoord ik. Met zijn drieën drijven Bas, Roeland en ik de ganzen nu vanuit het westen richting
net. Ze glippen toch weer zuidelijk van het net langs, en nu roep ik Pjotr op om tevoorschijn te komen en ze
terug te drijven. Hij stormt tevoorschijn en drijft de Rotganzen weer richting Bas. Bas heeft nog een heel eind
af te leggen en rent nu zo hard mogelijk over de zompige moslaag.
Nu met vier drijvers richting net. Ze dreigen nu echter aan de
noordkant richting wad te ontsnappen. Daar zit Gerard in een
schuiltent. “Ik kan nu niets doen, want anders jaag ik ze juist weer
weg van het net”, roept hij door zijn walkie-talkie. “Rennen, Bart”.
Hijgend storm ik in mijn lieslaarzen voort. Ik schreeuw er zo hard
mogelijk bij in de hoop dat de Rotganzen voldoende schrikken om
hun koers te wijzigen. Dat doen ze. Ze rennen de vangarmen in,
maar draaien zich toch weer om, met hun koppen in de wind. Nu
kunnen Gerard en Damian echter tevoorschijn komen en kunnen de
Uiteindelijk lopen de laatste rotganzen
Rotganzen de terugweg afsnijden. We hebben ze! Al met al is bijna
de vangkooi in
tweederde ontsnapt. In de vangkooi tellen we 1310 Rotganzen.
Om 11 uur op 29 juli waren we vertrokken uit ons basiskamp.
Om 18.00 hadden we de Rotganzen gevangen. En om 7.15 uur,
inmiddels dus 30 juli, hebben we de laatste losgelaten. Dan alles
weer inpakken, terugwaden naar de bootjes, terwijl de
waterstand zo laag is geworden, dat we die eerst naar dieper
water moeten sleuren, zodat we uiteindelijk om 9.30 weer in het
basiskamp zijn. Tweeëntwintig en een halfuur later. Moe maar
zeer tevreden.
Eerste analyse van de gegevens
Tussen de gevangen Rotganzen zitten er 32 met metalen ringen
en 22 met kleurringen om de poten. Eentje was in Engeland
geringd, en twee in Nederland op Wieringen. De overigen zijn
allemaal in voorgaande jaren door ons hier in de Pyasina-delta
Met speciale brillen kijken Tatyana en Roeland
geringd. De oudste op 7 augustus 1991 (R6G1). Het was toen al
naar de zonsverduistering.
een volwassen vrouwtje. Omdat 1989 zo’n slecht jaar voor de
Rotganzen was dat er geen enkele Rotgans is geboren, moet zij dus in 1988 of eerder zijn geboren. Minstens
20 jaar oud dus. Deze gans is in voorgaande jaren ’s winters in Frankrijk gezien, en in het voorjaar regelmatig
in het Waddengebied van Sleeswijk-Holstein en Denemarken. Op doortrek in de herfst werd ze een keer langs
de Groninger kust afgelezen, en ook een keer in Essex, aan de Engelse oostkust. Haar ringen zijn zo versleten,
dat we ze vervangen door twee blauwe ringen.
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Een ondersoort uit het Verre Oosten
Ook zitten er twee andere Rotganzen tussen. Met een van
voren gesloten witte halsring en opvallend wit aan de flanken.
Dat is de ondersoort Branta bernicla nigricans, die eigenlijk
alleen langs de Stille Oceaan voorkomt, en vooral in OostSiberië en Alaska broedt, en langs de kusten van Mexico en
Japan overwintert. Sommigen beschouwen dit zelfs als een
aparte soort, de zgn. Zwarte Rotgans. In Taimyr hebben we
vooral te maken met Branta bernicla bernicla, de
Zwartbuikrotgans. Die heeft alleen aan beide zijden van de
Ver voor de drijvers uit rennen de rotganzen.
hals een wit streepje, maar van voren is de halsring niet
gesloten. Dat is ook de ondersoort die we hoofdzakelijk in Nederland te zien krijgen. Er blijken bij onze vangst
echter meer Rotganzen tussen te zitten waarbij de witte halsring van voren gesloten is, zonder dat er sprake is
van de voor die ondersoort Branta bernicla nigricans kenmerkende witte flanken. Dit was me voor het eerst bij
de vangst op de Bakeneilanden in 2006 opgevallen. Van onze eerdere vangsten tussen 1991 en 1995 kan ik
me niet herinneren dat er dergelijke intermediaire Rotganzen tussen zaten. Rukt Branta bernicla nigricans op
naar het westen, en hebben we hier te maken met kruisingen tussen Branta bernicla bernicla en Branta
bernicla nigricans?
We besluiten er bij deze vangst extra goed op te letten. 5%
van de Rotganzen bleken een van voren geheel gesloten
halsring te hebben, 11% hadden van voren wel enkele witte
veertjes, en 84% waren gewone ZwartbuikRotganzen. Bij de
Zwartbuiken was 52% van de vogels van het mannelijke
geslacht, maar bij die tussenvormen ging het om ruim 70%
mannetjes. De beide echte nigricans-ganzen waren allebei
mannetjes. Als er inderdaad sprake is van areaal-uitbreiding
naar het westen toe, is ook te verwachten dat dat voornamelijk
om mannetjes gaat. Bij ganzen zijn de vrouwtjes meer
Ver voor de drijvers uit rennen de rotganzen.
plaatstrouw aan hun geboortegrond dan mannetjes. Ook
konden we bij deze vangst nog goed onderscheiden welke Rotganzen vorig jaar geboren waren, in vakjargon in
hun tweede kalenderjaar. Dat betrof 10% van alle vogels. Al dit soort berekeningen zijn alleen mogelijk omdat
al die gegevens door Bas ijverig ingevoerd waren in de laptop op ons kantoor.

Kijken naar de zonsverduistering op
74 graden NB zonsverduistering.

De zonsverduistering in de poolzomer
Op 1 augustus zou bij ons de zon voor 90% verduisterd worden. Dat is
hier in de poolzomer extra bijzonder, want de zon gaat hier nooit onder.
Roeland had van zijn vader speciale brilletjes meegekregen om dit wonder
te aanschouwen. Maar hoe laat zou het zijn? De nodige e-mailtjes en
SMSjes heen en weer naar de diverse thuisfronten in Nederland leerden
ons na veel verwarrende informatie, dat het bij ons om 18.10 uur op zijn
hoogtepunt zou zijn. Omdat we vanwege de straffe wind toch geen ganzen
konden vangen, hadden we onze banjadag vervroegd naar de vrijdag. Dus
zittend voor de banja konden we zien hoe de maan voor de zon schoof. Er
was geen wolkje aan de lucht, alles dus goed te zien. Het is verbazend
hoeveel licht 10% van de zon toch nog geeft, maar merkbaar was het wel.
Op 2 augustus woei het nog harder: 20m/sec oftewel windkracht 8 uit het
NNO. Schuimkoppen op de Lidiabaai. Met Pjotr gingen Yasha en ik toch
nog even met de boot naar de monding van de Lidia-rivier om te kijken of
daar eventueel ganzen ruiden. Door dicht onder de wal te blijven hadden
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we niet veel last van de golfslag, al beukte het bootje, de oude Sonja B., er toch nog behoorlijk op los. Het is
dan weer een verademing om even uit de boot te stappen. Aan de wal was die harde wind heerlijk want dan
heb je geen last van muggen. We vonden nog een nest pas uitgekomen zilverplevieren. Toch een paartje dat er
in geslaagd was in dit zware jaar kuikens uit te broeden. Ook nog een paartje Rosse Franjepoten met twee
kuikens. Vreemd genoeg waren zowel het mannetje als het vrouwtje bij die kuikens, terwijl de dames
Franjepoot juist de naam hebben dat ze de broedzorg aan vader Franjepoot over laten.
Hoe Yasha benzine vindt en Pjotr een beer
Pjotr ging daarna alle poolvossenburchten even controleren en
zou te voet naar het kamp teruggaan, terwijl Yasha en ik de
monding van de Lidia, en het daar gelegen Lidiameertje zouden
controleren op de aanwezigheid van ganzen. Geen enkele gans
bleek daar te ruien. Alleen langs de Lidiarivier zag ik aan paar
keutels van een Kolgans, met kleine keuteltjes ernaast. Dus toch
eentje die kuikens had weten uit te broeden. Op de terugweg vond
Yasha langs de oever nog een oud en gedeukt 200 litervat met
Met een door en door verwarmd lichaam voor
flink wat er in. De houten stop eraf halen en even ruiken. “Dat is
de banja.
van die speciale benzine voor een ‘An Dwa' (=Antonov 2, zo’n
ouderwetse Russische dubbeldekker), zei Yasha. “Daar draait een buitenboordmotor ook wel op. Te zwaar om
in de boot mee te nemen. Kan je even helpen dat vat op wat boomstammen te leggen? Dan kan ik morgen een
paar jerrycans vol tappen.” De terugweg, voor de wind, was heel wat aangenamer, nu Sonja niet tegen die
korte golven hoefde in te beuken. Terug in het kamp, kwam Pjotr ook al weer gauw opdagen. De vossenburcht
waar laatst nog jonge vosjes speelden was geheel verlaten. Waar zijn die nu weer heen? Pjotr had ook nog een
paar andere vossenburchten gecontroleerd op verse graafsporen. Bij één kreeg hij de schrik van zijn leven. Er
lag iets wits naast. Te groot voor een poolvos. In de wind bewogen de haren wat. Het toch niet een …? Pjotr
zorgde dat hij benedenwinds van dit witte wezen bleef en keek op zo’n 100 meter afstand door zijn kijker. Lag
daar misschien een ijsbeer te slapen? Zo ja, wat moest hij dan doen, als de beer wakker werd? Het witte wezen
bewoog niet echt, en langzaam ging Pjotr er wat dichter naartoe. Het was een echte ijsbeer. Morsdood. Pas
nu de sneeuw helemaal weggesmolten was, was hij zichtbaar geworden. Diezelfde plek was al door diverse
kampdeelnemers bezocht, maar niemand had iets gezien. Onder de sneeuw had een beer gelegen.

Morgen is Yasha jarig en dan gaan we hier feest vieren !

Bart Ebbinge, namens Roeland Bom, Yakov Kokorev, Igor
Popov, Bas Pedroli, Gerard Müskens, Aleksandr Prokudin,
Tatyana Pereladova, Pjotr Glazov en Damian Novak

Het is een heel gesleur om de vangnetten naar de
bakeneilanden te krijgen v.l.n.r. (Bart, Sasha, Pjotr en
Roeland).
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Annex 1.13 De ijsbeer villen en brood dat vier weken vers blijft

11 augustus 2008

Bart Ebbinge
Bloemen, Dooi, Ganzen, Het Grote Vogeleiland, Lemmingen, Poolvos, Siberië 2008, Toendra

Gerard vilt een ijsbeer.

Toen Gerard het verhaal van de dode ijsbeer van Pjotr hoorde, wilde hij er meteen naar toe. Op zijn lijst van
zoogdieren die hij van binnen had bekeken stonden al vele soorten, zoals vossen, steenmarters, boommarters,
dassen, otters en hamsters. Maar op een ijsbeer had hij nog nooit sectie verricht. De volgende dag ging hij
samen met Roeland en Damian de beer villen, om meer van dit dier te weten te komen. Misschien wat de
mogelijke doodsoorzaak was. De beer was redelijk vers onder de sneeuw vandaan gekomen, en moet dus de
afgelopen winter of herfst zijn gestorven en daarna ondergesneeuwd.
Het bleek een jong vrouwtje te zijn van minstens 100 kg zwaar. Aan
de baarmoeder was te zien dat ze nog nooit zelf jongen had
gekregen. De maag was helemaal leeg. En één van de hoektanden
in de onderkaak was zwaar ontstoken bij de wortel. Maar ze had
een goede vetlaag. Doodsoorzaak blijft onduidelijk. Omdat we de
laatste tijd geen wezels meer hebben gezien, gaat Gerard ook de
wezelvallen weer op scherp zetten. Om er zeker van te zijn dat er
echt geen wezels meer zijn.
Gebit van een jong ijsbeervrouwtje.
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Laatste vangst van ruiende Rotganzen
Op het Huiseiland wilden we nog een groepje van ongeveer
70 ruiende Rotganzen vangen, maar steeds stond er teveel
wind. Dagenlang bleef de wind vanuit het Noorden waaien
met 7-9 m/s (windkracht 4 - 5). Maar op 5 augustus, de dag
na Yasha’s verjaardag, zwakte de wind op dinsdag voldoende
af tot 3 m/s om ook deze laatste groep ruiende Rotganzen
te vangen. Omdat het er niet zo veel waren, bleven Bas en
Tanya in het basiskamp om andere dingen te doen, en
gingen we met twee bootjes er op uit. Temperatuur + 6
graden. Op het eiland aangekomen, zagen we tot onze schrik
dat er toch een veel grotere groep van 250 Rotganzen
De gevangen rotganzen worden stuk voor stuk
zwom. En we dachten nog wel dit karwei ‘eventjes’ te doen.
vanuit het net naar speciale bewaartentjes
Dan maar een iets grotere vangkooi voor 250 Rotganzen
opstellen. Gerard had de netten weer keurig geordend, zodat de opbouw snel verliep, ondanks dat we ons nog
enigszins ‘brak’ voelden na het verjaarsfeest van gisteravond. Dit eiland is echter zo stenig dat de palen en
pennen om het net vast te zetten niet in de grond zijn te krijgen. Met zwaar drijfhout en stenen schraagden we
de palen zodanig dat het geheel toch stevig genoeg leek te
staan. Ik wilde deze vangst proberen te filmen, en liet het
drijfwerk over aan Yasha en Gerard in de ene boot, en
Roeland en Damian in de andere boot. Pjotr, Igor en Sasha
verstopten zich met mij op het eiland zelf. De groep van
250 Rotganzen bleek al helemaal naar een volgend eiland,
Wasja’s eiland, gezwommen te zijn. Toen Yasha en Gerard
bij de groep waren aangekomen, vloog er tot hun
verbazing meteen een groot aantal op. Die konden al weer
vliegen. Uiteindelijk hielden ze er ruim 60 over, die ze met
de boot voor zich uit dreven. Keurig de kant op zoals in de
andere jaren dat we hier Rotganzen vingen. Van dit groepje
De gevangen rotganzen worden stuk voor stuk
bleek een tiental ook al weer te kunnen vliegen, zodat we
vanuit het net naar speciale bewaartentjes
uiteindelijk 54 Rotganzen vingen. Daarvan waren vijf al in
eerdere jaren hier op de Vogeleilanden geringd. Drie mannetjes en twee vrouwtjes. Eén van de vrouwtjes was
zelfs op ditzelfde Huiseiland geboren in 2005. Ze had nu, drie jaar oud, niet gebroed. Dat konden we aan het
ontbreken van een broedvlek zien, maar ze was dus wel aanwezig op haar geboortegrond. Ook bij deze vangst
zat geen enkel kuiken. Die paar Rotganskuikens, die we eerder hadden gezien hebben het waarschijnlijk geen
van allen overleefd. Ook het aantal meeuwen leek veel minder te zijn dan in andere jaren om deze tijd. Dat
gaan we nog speciaal inventariseren. De wind trok tijdens het ringen weer wat aan tot iets meer dan 5 m/s.
Brrr! Koud ! We waren blij dat de vangst niet al te groot was. Toen we s’ avonds om 10 uur terugvoeren woei
het al weer 6 m/sec bij 5 graden. Op de Lidiabaai stonden behoorlijke
golven. Koud en nat gespat kwamen we in het kamp aan, waar Bas ons
warm onthaalde op versgebakken brood en linzensoep.
In onze keuken kwamen we weer helemaal bij.

In onze keuken bakt Tanya ‘aladi’.
V.l.n.r. een schaal ‘aladi’, de oven, het
gasstel, de houtkachel en de
watervaten.
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Ons kamp bij Mys Vostochny (de ‘Oostkaap’, dat wil zeggen aan de
oostkant van de Pyasina-baai).
Ik zal kort even iets over ons kamp vertellen. Op een foto die vanuit de
helikopter door Pjotr is genomen, is te zien hoe het kamp er uit ziet als
alle sneeuw verdwenen is. In het weblog van begin juni heeft Roeland al
beschreven dat ons kamp uit enkele eenvoudige maar comfortabele
houten hutjes bestaat. De plek lag eigenlijk de hele maand juni dik onder

de sneeuw. Twee van de hutjes zijn zogenaamde koengs. Die staan op het kiezelstrand. Een koeng is eigenlijk
een opbouw die achterop een legervrachtwagen gemonteerd kan worden, en waar manschappen in kunnen
slapen. Deze twee koengs hebben we in 1992 hangend onder een zware helikopter hierheen laten vliegen
vanuit Dikson ter vervanging van de ronde joerta-tenten die we daarvóór gebruikten. Toen is ook door dr.
Lysenko uit de Oekraïne, naast wetenschapper een handig timmerman, een prachtige WC getimmerd. Die
staat op een leeg olievat, als een hutje van de toverheks Baba-jaga uit de Russische sprookjes. Als het vat vol
raakt, kunnen we de WC overzetten op een nieuw vat. Lege olievaten zijn hier in de Russische arctis ruim
voorhanden. In 1992 heeft onze kokkin Katja nog tijdens het ophijsen van haar broek een zweefduik met deze
WC gemaakt. “Ik dacht dat ik ineens ging vliegen”, zei ze na afloop lachend. Sindsdien staat de WC stevig met
planken geschoord.
In 1993 is ons dorpje verder uitgebreid met nog eens vier gebouwtjes, zogenaamde balki. Die waren op sledeijzers vastgelast, en vervolgens in April over het zeeijs vanaf Dikson hierheen gesleept door een konvooi van
een paar rupsvoertuigen. Ter plekke zijn daarna met een snijbrander die slede-ijzers verwijderd, en stonden de
balki op de vlakke toendra. De keukenbalok was tweedehands, maar de andere drie balki waren nieuw in
Dikson in elkaar getimmerd. Aan eentje was extra zorg besteed: de banja! Die staat nu centraal op de heuvel in
ons dorpje.
In 1994 werden er nog eens twee balki bijgeplaatst, en die zijn later door Andrey Jurgens, een Russische
visserman uit de Pyasina-delta, die in dienst kwam bij het Grote Arctische Reservaat, aaneengesmeed tot een
groot bouwsel, dat aan de oostzijde van ons dorpje, ook op de heuvel staat. De tussenruimte, die die laatste
twee balki aan elkaar koppelt, stuift 's winters altijd vol sneeuw. Die sneeuw laten we daar zolang mogelijk
liggen. Dat is dan onze koelkast. Intern hebben we wat verbouwingen gedaan. Zo heb ik samen met Igor in de
keukenbalok twee bedden half weggezaagd, zodat daar een eethoek ontstond, waar we in een kring aan tafel
kunnen zitten. Dat gaf ons weer het ‘joerta’ gevoel. In zo’n ronde joerta-tent zaten we ook altijd in een kring,
om de kachel.

Handen kunnen gewassen worden onder een
oemywalnik

Ons toilet staat op een olievat. Op de achtergrond
nog voorbijdrijvend ijs op 7 juli.

In wat nu de kantoorbalok heet, heb ik in 1993 twee bedden verwijderd en daar een bureau van gemaakt waar
onze laptops nu staan. Gerard heeft daar later nog een mooie kapstok aan toegevoegd.
In de loop der jaren zijn de balki wel wat scheef gezakt, omdat zomers de bovenlaag van de toendra ontdooit.
Dat scheefzakken heeft als voordeel dat als het regent de platte daken makkelijk afwateren, en we weinig last
van lekkage hebben. Al te scheef is ook weer onplezierig, en met zware balken als hefboom krikken we
daarom af en toe een balok weer wat op. Op de foto’s is wel te zien dat vooral de keukenbalok weer wat
opgekrikt zou moeten worden.
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Electriciteit
Wat elektriciteit betreft heeft onze onvolprezen technicus Kees
van ’t Hoff een systeem op 24 Volt ontworpen, waarmee we
rechtstreeks onze oplaadbare batterijen voor GPS-en, walkietalkies e.d. kunnen opladen, en onze laptops en satelliettelefoon.
De vier auto-accu’s die dit systeem voeden worden steeds met
zonnepanelen, en bij te weinig zon ook door een 24 Voltswindmolen opgeladen. Geen onaangenaam lawaai van
generatoren dus in ons kamp.
De balki verwarmen we met houtkachels, en de vele hier aan de
Onze laptops worden met zonne-energie gevoed.
kust aangespoelde boomstammen uit zuidelijker streken zorgen
Op het dak van de kantoorbalok is de antenne
voor een ruime hoeveelheid brandhout. Andere brandstof zoals
voor de satellietverbinding te zien.
benzine voor de buitenboordmotoren moeten we per helikopter
meenemen. Vroeger kon dat gewoon in 200-liter vaten, maar de nieuwe veiligheidsregels bepalen nu dat er
dan niet tegelijkertijd mensen in zo’n helikopter met gevaarlijke lading mee mogen vliegen. Bovendien moeten
we extra betalen voor zo’n gevaarlijke vlucht met benzine. Om dit probleem op te lossen, wordt nu in goed
overleg met de helikoptermaatschappij de benzine in aparte plastic tanks, en in speciale melkbussen
meegenomen. Die tanks worden wel in kartonnen dozen verpakt zodat het niet te zien is dat het om benzine
gaat. En dan mag het wel, en hoeven we ook geen extra geld te betalen voor een ‘gevaarlijke vlucht’.
Ons afval verbranden we regelmatig. Ook daarvoor gebruiken
we natuurlijk weer oude olievaten.
Handenwassen kan buiten onder de oemywalnik. Een slim
Russisch systeem om zuinig met water om te gaan. Als je
met je handen de vlotterpen van onderen even omlaag drukt,
stroomt het water over je handen, maar trek je je handen
weer terug dan stopt de waterstroom.

Ook ons afval moet regelmatig verbrand worden

Onze voorraadwinkel
Eén van de twee balki uit 1994 is onze voorraadkamer, ook wel winkel
genoemd. Daar heeft Kees van ’t Hoff mooie schappen in gemaakt,
waar al het Russische brood bewaard wordt. Zo om de vier weken, als
een helikopter een nieuwe ploeg komt brengen krijgen we vers brood.
Dat Russische brood blijft verrassend lang goed. Zelfs na vier weken is
het nog goed te eten. Omdat het dit jaar erg lang koud bleef ging dat
brood ook nauwelijks schimmelen. Wordt het wat warmer, dan moet je
alleen af en toe wel wat schimmel van het brood wegsnijden.
In onze oven kunnen we ook echt vers brood bakken. Na wekenlang
gewend te zijn geraakt aan dat Russische brood, weet je niet meer hoe
lekker echt vers brood smaakt. Een delicatesse!
Veel keukengereedschap zoals pannendeksels, opscheplepels of de
deksel van de theepot wil wel eens kapot gaan. Het is geweldig om te
zien hoe creatief Igor en Yasha dan zijn om met hout en koperdraad dit
soort werktuigen weer op te lappen.
Al met al hebben we hier een prima onderkomen voor wie van een
eenvoudige leefwijze houdt. En met veel plezier regelen we ook basale
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In onze voorraadwinkel is Russisch
brood, Nederlandse kaas en nog
veel meer.

zaken zoals water halen uit de baai - of uit de beek als de Lidiabaai te brak begint te worden - houthakken, en
de kachel stoken. Het wereldnieuws gaat hier totaal aan ons voorbij. Dat komt later wel weer als we in het
hectische Nederland terug zijn.
De wind gaat nu echt liggen
Bas, Roeland, Damian en Pjotr speelden al enige tijd
met het plan om nog een grote voettocht naar
onbekende streken hier in de buurt te maken. Om die
te verkennen. Vooral naar de noordelijker gelegen
rivier de Choetoeda Biga. In overleg met Yasha zou dit
plan deels per boot uitgevoerd worden, om de te
lopen afstand enigszins te beperken. Omdat we ook
wilden weten of in de ten westen van ons kamp
gelegen Pyasinabaai bij Mys Yuzniy (= Kaap Zuid)
mogelijk nog Rotganzen zouden ruien, besloten we
zodra het weer gunstig was daar met twee boten
heen te varen. Al studerend op de satellietfoto’s zagen
Op het spiegelgladde water van de Pyasina-baai genieten
we ook nog een interessant meer met
we van de windstilte.
gesteenterichels in een cirkel eromheen. Dat zou
volgens Bas wel eens een kratermeer kunnen zijn. Het ligt maar twee kilometer lopen vanaf de kust, dus de
moeite waard om eens te gaan kijken.
Na de vangst op Huiseiland was de wind weer aangetrokken, maar op 7 augustus kregen we ons
langverwachte cadeau: de wind ging helemaal liggen. Bij zonnig weer vertrokken we voor een vaartocht die
ons 32 kilometer verder langs de kust bracht naar het punt, vanwaar we naar dat geheimzinnige meer konden
lopen.
Het water staat daar meer onder invloed van de zee, en is al
behoorlijk brak. Regelmatig dook uit het spiegelgladde
water de kop van een Kleine Zeehond op, en ook zagen we
hier prachtige Geelsnavelduikers. Forse jongens vergeleken
bij de toch ook niet kleine Roodkeelduikers en Parelduikers
die in de Pyasina delta veel algemener zijn. Bij Mys Yuzniy,
waar we in 2005 nog 126 ruiende Rotganzen hadden
gevangen, troffen we nu niet meer dan 20 ruiende
Rotganzen aan. Zelfs op de Bakeneilanden waren er minder
ruiende Rotganzen dan in andere jaren. Onze verkenning
Geelsnavelduikers in de Pyasinabaai.
naar het Lidiameertje op 2 augustus had ook geen enkele
ruiende Rotgans opgeleverd. Kennelijk zijn veel Rotganzen
dit jaar elders gaan ruien. Op zee ruien hier in de Pyasina baai ook veel IJseenden. We zagen er 1500.
Enkele oude vervallen hutjes, grote houten tonnen en zware ankers laten zien dat hier vroeger veel vis werd
gevangen. Nu is dit gebied geheel verlaten. Op de toendra zelf was het ook erg stil. Nog een enkele
Steenloper, een groepje Goudplevieren, en een Sneeuwuil. Rendieren daarentegen zagen we regelmatig. Ook
bij ons kamp duiken de laatste week regelmatig rendieren op, die met een onwaarschijnlijk gemak in een
golvende gang over de hobbelige toendra struinen.
Verkenning van onbekende streken
Bas over het ronde meer en de tocht naar Choetoeda Biga: “Het meer, bijna twee kilometer in doorsnee, bleek
minder spectaculair dan de satellietopname deed vermoeden. De ‘kraterrand’ stak maar nauwelijks boven de
vlak glooiende toendra uit. Maar toch - anders dan de langgerekte leisteenrichels die hier het landschap
bepalen - bleek de ‘kraterrand’ uit graniet te bestaan. Wie weet inderdaad een door gletschers in oeroude
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tijden volkomen afgeslepen kern van een - nog oudere vulkaan. De oever van het meer zelf was venig, uitstekend
geschikt als fourageergebied voor ganzen, maar afgezien
van een enkele handpen van een kolgans, waren er geen
ruiers te bekennen.”
Na een theepauze op het grindstrand zijn we verder
gelopen door de onafzienbare toendra naar het uiteinde
van een ondiepe fjord tien kilometer verderop. Dan merk je
pas hoe geleidelijk de overgangen tussen de verschillende
toendra-typen zijn. Wat op een satellietfoto een duidelijke
grens is, is in het veld nauwelijks te herkennen. Je merkt
alleen dat je vijf minuten verder weer door zompige
Theewater koken op het kiezelstrand.
wollegrasweiden loopt in plaats van door hobbelige
kruipwilgvelden. Twee vage strepen in de vegetatie laten zien dat hier ooit een rupsvoertuig gereden heeft,
waarschijnlijk om een topografische kaart van het gebied te maken, maar dat kan al weer 40 jaar geleden zijn.
De laatste 20 jaar is hier in ieder geval niemand meer geweest.

Steeds vaker duiken er rendieren op rondom ons

De fjord was als een ansichtskaart uit niemandsland:
ultieme rust langs een hemelsblauwe baai, hier en daar
nog een felwitte sneeuwrand, aan de oever de bloemen
van vele vooral gele steenbreeksoorten en van een fijne
witte papaversoort. Na de inspannende tocht konden we
het niet laten een duik te nemen in het ondiepe water: onze
meest noordelijke zwemplek ooit. Er bleken daar wel veel
kolganzen te ruien, we telden er zeker 800 langs de vlakke
oevers. Over de toendra vlogen al troepen kemphanen,
bereid voor de trek?”

kamp.

Bloemen
Dit jaar is met onze expeditie ook een plantenspecialiste
mee, Tatyana. Zij komt uit Moskou, en is al drie keer
eerder in Taimyr geweest, maar nog nooit hier in de
Pyasina delta. Die eerdere keren bezocht zij het gebied
rondom het Willem Barents Station aan de Medusabaai,
vlakbij Dikson. Dat ligt 250 km westelijker dan ons kamp.
Inmiddels heeft ze een
groot aantal planten
verzameld en gedroogd
Poolvossenburchten staan vaak vol bloemen.
voor ons herbarium.
De poolvossenburchten
zijn door de verrijkte bodem vaak ware eldorado’s vol bloemen. Daar kan Tanya
haar hart ophalen.

Tatyana inventariseert de
plantensoorten.
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Ook op alle plaatsen waar Igor steeds lemmingen heeft gevangen, gaat zij nu
samen met Bas en Igor de vegetatie karakteriseren. En ons nog niet bekende
plantensoorten op naam brengen. Tot slot gaat Tanya ook nog met Roeland en
Bas de vegetatie op het Grote Vogeleiland nauwgezet in kaart brengen.
Interessant is het uitgebreide voorkomen van Toendradopheide op de drogere
delen van de toendra in de wijde omgeving van het kamp. Deze prachtig
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bloeiende lage heidesoort, die in Groenland wel als brandstof wordt gebruikt, is in de verdere omgeving hier
op Taimyr vrijwel afwezig.

Pyasina Delta, Rusland, 8 augustus 2008
Bart Ebbinge,
namens Roeland Bom, Yakov Kokorev, Igor Popov, Bas Pedroli, Gerard Müskens, Aleksandr Prokudin, Tatyana
Pereladova, Pjotr Glazov en Damian Novak

Prachtig bloeiende toendradopheide
(Cassiope tetragona)
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Annex 1.14 Ineens vliegen we morgen naar huis

12 augustus 2008

Bart Ebbinge
Dooi, Eieren, Ganzen, Het Grote Vogeleiland, Lemmingen, Poolvos, Siberië 2008, Toendra

Foto van de laatste groep, v.l.n.r. Gerard, Sasha,Bas,Tanya,Roeland,Yasha,
Igor,Bart, en gehurkt op de voorgrond Pjotr en Damian.

Oog in oog met een wolf
Vanuit Moskou hebben we van Yuri Mazurov begrepen dat de helikopter ons donderdag a.s. (14 augustus)
komt oppikken. Zijn onderhandelingen met de helikoptermaatschappij hebben gunstig uitgepakt en we hoeven
niets extra bij te betalen, ondanks de per 1 juli verhoogde tarieven. Nu is Yuri nog in onderhandeling met de
directeur van het Grote Arctische Reservaat over de bijdrage die we aan hem moeten betalen om in zijn
reservaat te mogen werken. Daar horen we uiterlijk een dag
voor ons vertrek hier van de toendra meer over.
Morgen dus.
Het waait intussen zo hard dat we al twee dagen onze laatste
vangactie op het Grote Vogeleiland hebben moeten uitstellen.
Daar hopen we in ieder geval de twee paartjes Roodhalsganzen
met hun kuikens te vangen die het in dit barre seizoen
gepresteerd hebben één resp. drie kuikens in leven te houden.

Een echte wolf bezoekt in de "nacht" ons kamp
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Vannacht werd ik ineens door Bas geroepen. Het was twee uur.
“Bart, een wolf!” Snel stond ik buiten in mijn pyjama door de
telescoop oog in oog met een wolf. Damian had hem ontdekt
vanuit de balok die hij met Gerard deelt, en zij beiden slopen met
hun camera’s rond om de wolf die vlak langs ons kamp was
gelopen, te fotograferen. Een buitenkansje want gewoonlijk zijn
wolven erg schuw. Deze wolf liet zich prachtig bekijken. Wie weet
wat er nog meer vlak langs ons kamp loopt als iedereen echt
slaapt. De wezels zijn nu echt uit ons kamp verdwenen.
Een schor blaffende poolvos

Al dagenlang heeft Gerard zijn vallen op scherp, maar hij vangt
niets. Totdat hij ook bij de rotsen een val op scherp zette. Toch

nog een jong vrouwtje, 40 gram zwaar.
Voordat de wind weer opstak bezochten Roeland, Damian en Pjotr de eilanden waar meeuwen broeden. Dat
bezoek heeft ons geleerd dat ook de meeuwen zelf het er dit jaar slecht vanaf brengen. Bijna al hun kuikens en
eieren zijn nu weg. Door hun eigen soortgenoten geconsumeerd.
De zon gaat eventjes onder

In de nacht van 11 augustus raakt de zon in het noorden voor het eerst even de horizon

De noorderzon is ondertussen zo laag komen te staan dat hij laatst de horizon raakte om daarna meteen weer
op te komen. Dat gebeurde om 2.14 uur op 11 augustus. Dan staat volgens onze lokale tijd de zon precies in
het Noorden. Een naadloos in elkaar overvloeiende zonsondergang en zonsopkomst. De komende dagen zal
de zon steeds langer achter de horizon blijven. Vandaag (12 augustus) is de zon al bijna een uur achter de
horizon gebleven. Echt donker is het dan nog niet. Witte nacht heet dat in het Russisch. Totdat hier in oktober
de lange en koude poolnacht aanbreekt. Dan zijn alle trekvogels al lang weg naar het zuiden. En wij ook.
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De vis hangt te drogen

18 jaar arctisch onderzoek in de Pyasina-delta
Dit is mijn laatste seizoen hier. Dat stemt af en toe wat weemoedig. Maar ook tevreden over het vele dat we
hier sinds 1990 hebben kunnen leren. Sinds dat jaar heeft Alterra twaalf keer een expeditie naar dit gebied
georganiseerd. Ik ben laatst nog weer even naar de plek gelopen waar in 2005 een Sneeuwuil gebroed heeft.
Vanaf die rots heb je een mooi uitzicht over de beek die door de zacht glooiende toendra stroomt. Langs het
beekje is het toch nog behoorlijk groen geworden, nu de zomer bijna voorbij is.
Op diezelfde plek had in 1991 een Ruigpootbuizerd zijn nest. Het paartje Rotganzen dat in 2005 veilig naast
die Sneeuwuil broedde, heeft toen in ruil daarvoor een kuiken aan de uil moeten betalen. Toen ze daar met hun
pas uitgekomen jongen probeerden weg te komen.
Schutkleuren om te overleven
Dit jaar hadden we weer verwacht dat er Rotganzen rondom broedende Sneeuwuilen zouden broeden. Maar
het is allemaal heel anders gelopen. De lemmingen hebben ons, maar ook het hele ecosysteem hier, een lelijke
poets gebakken door al zo snel van het toneel te verdwijnen. Voor niets hebben vele Middelste jagers hier over
de toendra gekruist. Op zoek naar een plek met veel lemmingen. Slechts één nest met eieren van een
Middelste jager hebben we uiteindelijk gevonden. Ook die eieren zijn voortijdig gepredeerd.
Van geen enkele Kolgans of Rotgans zien we nu nog een overlevend kuiken. Alleen enkele van die dekselse
Roodhalsganzen slagen er zelfs in zo’n jaar in wat kuikens in leven te houden.
Veel nesten van steltlopers hebben het zelfde lot ondergaan. Maar toch zijn er weer enkelen die er wel in
slagen hun eieren uit te broeden en hun jongen vliegvlug te krijgen. De echte superstars. Die dankzij hun
schutkleuren en tactisch gedrag waarmee ze predatoren weten af te leiden wel door de mazen van het net
weten te glippen.
Enkele kuikens van Goud- en Zilverplevieren hebben we nog
kunnen ringen. Misschien levert dat later nog een
terugmelding op. Dan weten we zeker dat ze het in dit
uiterst moeilijke jaar toch hebben gered. Die Goudplevieren
van hier trekken naar ZO-Azië, maar de Zilverplevieren ook
naar West-Europa.

Een laat geboren kuiken van de Zilverplevier
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Wat schutkleuren betreft maakt het Sneeuwhoen altijd veel indruk op ons. Vaak trap je bijna op de broedende
gel voordat je haar ziet. Het mannetje houdt gedurende de broedtijd nog zijn witte winterverenpak. Dat lijkt in
eerste instantie niet handig, want daardoor valt hij extra op naast zijn vrouwtje. Wellicht werkt dit echter juist
heel goed, en kan hij juist doordat hij zo opvalt een eventuele poolvos goed weglokken van de plek waar zijn
vrouwtje zit te broeden. Drie nesten van deze koerapatka’s (zoals ze in het Russisch heten) hebben we rondom
ons kamp gevonden. Alle drie zijn ze goed uitgekomen. Na het uitkomen van de jongen verwisselt eindelijk ook
het mannetje zijn witte winterveren voor bruine schutkleuren. Toch wat veiliger voor hemzelf.

Begin juni hebben de sneeuwhoenders
nog een prima schutkleur in de
sneeuwwitte wereld

Het vrouwtje ruit haar veren eerst, terwijl het

Op het nest is het vrouwtje bijna onzichtbaar

mannetje zijn witte winterveren nog houdt

Dankzij de goede schutkleur is het nest goed uitgekomen
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Ook Rotganzen blijken hier een goede schutkleur te hebben. Tussen de grijze stenen op de rotsige eilanden
zijn ze vaak moeilijk te zien. Ook voor overvliegende Sneeuwuilen.

Ook de Rotgans heeft met zijn grijze veren tussen de rotsen een prima schutkleur

Langs het vloedmerk met de vele boomstammen vliegen nu af en toe wat jonge Sneeuwgorzen. De weinigen
die het wel hebben gered.
Van die boomstammen hebben we weer een grote wigwamvormige stapel gebouwd. Voor het geval hier in de
toekomst toch weer een expeditie heen zou gaan. In het begin van het seizoen steekt dat hout dan tenminste
boven de sneeuw uit. En kan de kachel weer gestookt worden.
In ieder geval wil ik NWO en Alterra hartelijk danken dat zij gedurende het International Polar Year voldoende
geld beschikbaar hebben gesteld om ook deze bijzondere expeditie mogelijk te maken.

Mys Vostochny, Pyasina Delta, Siberië 12 augustus 2008
Bart Ebbinge,
namens Roeland Bom, Yakov Kokorev, Igor Popov, Bas Pedroli, Gerard Müskens, Aleksandr Prokudin, Tatyana
Pereladova, Pjotr Glazov en Damian Novak
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Annex 1.15

Terug uit Mys Vostochny: zoveel te doen

8 september 2008

Bart Ebbinge
Eieren, Ganzen, Lemmingen, Na afloop, Siberië 2008, Toendra

Schilderij van ons basiskamp bij Mys Vostochny in het museum in Norilsk

Mys Vostochny in de schilderkunst
Bij terugkeer in Norilsk troffen we tot onze grote verrassing in een lokaal museum, waar zojuist een speciale
tentoonstelling aan Marc Chagall was gewijd, ook een schilderij aan van een Russische schilder. Daarop ons
eigen kamp Mys Vostochny ! Deze schilder was in 2005 met één van de helikopters meegevlogen en had zijn
indrukken in een mooi schilderij vastgelegd.
Weer wennen
Het is nu zondag 7 september. Al weer drie weken zijn we terug in Nederland. Het blijft nog wel even wennen
hier. Als we nu nog in ons basiskamp bij Mys Vostochny ( 74.1287° N.B. en 86.7281° O.L.) zouden zijn,
zouden we de zon om 6.30 uur zien opkomen en om 21.48 uur plaatselijke tijd weer ondergaan. Al weer bijna
negen uur onder de horizon. Dat is allemaal op een website over zonsopkomst en ondergang te berekenen. Op
12 augustus zagen we daar de zon nog voor het laatst de hele dag boven de horizon, en op 13 augustus was
hij al ruim anderhalf uur achter de horizon. En nu dus al bijna negen uur. Dat gaat zo door tot 8 november. Dan
begint op Mys Vostochny de poolnacht en verdwijnt de zon voor goed achter de horizon. Vanaf 12 januari
begint het elke dag al voorzichtig wat te schemeren. Iedere dag iets langer tot 3 februari. Dan komt de zon
voor het eerst weer boven de horizon. Heel even. Elke dag steeds weer iets langer, totdat hij vanaf 1 mei weer
continu boven de horizon zal blijven voor een nieuwe poolzomer.
Ganzentrek
Maar zover zijn we nog lang niet. Eerst moeten de ganzen nog naar West-Europa trekken om hier de winter
door te brengen. En kunnen we hier de pootringen en halsbanden gaan aflezen en er achter komen welke
ganzen de herfsttrek overleefd hebben, en wie met wie gepaard is.
Wilt u daar een bijdrage aan leveren, dan kunt u uw waarnemingen insturen via de website www.geese.org
Ook is via een andere website (www.natuurbericht.nl) de trek van kolganzen met zenders te volgen. Deze
zenders zijn in de winter van 2007-2008 in Nederland door Gerard Muskens op zorgvuldige wijze bij een aantal
kolganzen aangebracht. De kolganzen hebben een soort rugzakje met een leren tuigje om, en om de
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satellietzender (ter grootte van een luciferdoosje) zit een klein zonnepaneeltje dat de nodige energie levert,
zodat de gans kan doorgeven waar hij zich bevindt. Arnold van Vliet van de Natuurkalender heeft hier
weersgegevens aangekoppeld, zodat u meteen kunt zien wat voor weer het was op de plek waar de gans zich
bevond. Deze kolganzen bevinden zich op dit moment nog in Noord-Rusland. Zes zenders werken nog steeds.
Eentje zit op de rug van de kolgans Kramer. Die heeft vlak bij de Pyasina-delta zijn slagpennen geruid, en op 5
september bevond hij zich daar nog steeds.
Dit kolganzenproject is een samenwerkingsproject
van Alterra met Helmut Kruckenberg uit Duitsland,
en ook op zijn website www.blessgans.de kunt u
veel informatie vinden. O.a. over het in NoordRusland gelegen eiland Kolguyev, waar erg veel kolen brandganzen broeden. Ook daar was het
voorjaar in 2008 veel later met extreem veel
sneeuw, maar in tegenstelling tot onze ervaringen in
Siberië, was de maand juli in het Europese deel van
Rusland veel warmer met temperaturen tot 20
graden, zodat de sneeuw daar redelijk snel
verdween. Niet door te smelten, maar door direct te
Een laatste blik op het Behouden Huys II op het Grote
verdampen (sublimeren). Het lijkt er daarom op dat
Vogeleiland.
de ganzen die ten westen van de Oeral gebroed
hebben, het er nog goed hebben afgebracht. Al zijn ook zij veel later dan normaal begonnen met broeden.
Vragen en reacties op ons weblog
Direct na terugkomst vroeg de VPRO ons om op het Vogelfestival in de VPRO-pooljaarstand vragen over ons
onderzoek te komen beantwoorden. Toen we daar onder de mensen kwamen, merkten we dat er ook allerlei
enthousiaste reacties op ons weblog waren gekomen. Om zendkosten te besparen hadden we vanuit ons
basiskamp alleen de berichten en foto’s verstuurd, maar we hadden nooit op de website zelf gekeken. Nu
kunnen we dan toch nog even reageren op die reacties. Van zestien verschillende mensen kregen we 25
reacties. De meeste reacties waren vol bewondering over hoe we ons aan de vele onverwachte situaties
wisten aan te passen, en hoe we daarover verslag deden in woord en beeld.

Er waren ook enkele vragen bij:
Niels miste in zijn reactie op 17 maart veel informatie over sneeuwuilen en lemmingen. Wij
hadden gehoopt daar dit jaar veel meer over te kunnen vertellen. Eigenlijk hadden we
verwacht dat 2008 een soort herhaling van 2005 zou worden, en dat inderdaad ook veel
Rotganzen in de beschermingszone rondom een sneeuwuilnest zouden broeden. Over wat
er in 2005 gebeurde, staat overigens veel te lezen in het boekje: In de greep van
Siberische lemmingen (ISBN: 9789050112673; € 9,95).
Peter Schütz vroeg zich af waarom de Nederlandse ambassadeur geen toestemming had
gekregen van de Russische autoriteiten. Het formele antwoord daarop was dat de
Nederlandse ambassade veel te laat om toestemming had gevraagd. Of er achter dat
formele antwoord een politieke bedoeling schuilt, blijft gissen. Zoals zoveel in Rusland. Duidelijk is in ieder
geval dat Rusland geen moeite doet om buitenlanders toegang tot hun prachtige land te geven.
Hans Dekkers vroeg zich af hoe Middelste Jagers en Sneeuwuilen in staat zijn om snel vast te stellen dat er te
weinig lemmingen zijn om te gaan broeden. Sneeuwuilen blijven ook in de winter in Siberië en beginnen vaak
eind mei al met het leggen van eieren. Dan ligt er altijd nog erg veel sneeuw. Zeer waarschijnlijk kunnen
Sneeuwuilen door de sneeuw heen horen of er veel lemmingen zijn. Middelste Jagers zijn echte trekvogels en
komen pas half juni voor het eerst kijken of er lemmingen zijn. Dan begint ook de sneeuw weg te dooien, zodat
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zij waarschijnlijk echt kunnen zien of er voldoende lemmingen zijn. In alle jaren dat we daar zijn geweest is half
juni de Middelste jager een van de talrijkste doortrekkers. Zijn er geen lemmingen dan zijn ze al weer snel
verdwenen. Het besluit om weer snel weg te trekken is kennelijk moeilijk voor ze als er wel wat maar toch niet
voldoende lemmingen zijn. Dan blijven ze wel rondhangen en een enkele gaat dan toch broeden. Dit hebben we
in 2002 en nu ook weer in 2008 vast kunnen stellen. In 2002 gingen nestelende Middelste Jagers bij gebrek
aan lemmingen zelfs Rotganseieren opeten.
Sjoerd Bakker vroeg hoe het met de broedende steltlopers (bv. Morinelplevier en Gestreepte Strandloper)
ging. Het aantal succesvolle nesten was voor de meeste Steltlopersoorten veel lager dan in andere jaren.
Vooral bij de zeer algemene Kleine Strandloper waren de aantallen veel lager. Bonte Strandlopers broeden juist
in veel hogere aantallen, maar met weinig succes. Goud- en Zilverplevieren raakten veel van hun eerdere
legsels kwijt, maar begin augustus vonden we toch nog pasuitgekomen kuikens van deze plevieren. Kennelijk
dus toch nog een tweede poging gewaagd door deze soorten. Morinelplevieren zijn wel doorgetrokken, maar
hebben niet gebroed, en van de Gestreepte Strandloper hebben we wel enkele nesten gevonden, maar geen
daarvan wist jongen uit te broeden.
Het was echter erg stil op de toendra, omdat veel steltlopers al weer vroeg weggetrokken waren. Dat komt
goed overeen met de opmerking van oud-expeditiedeelnemer Bram Feij dat op 22 juli het Nederlandse wad
weer langzaam gevuld werd met Rosse Grutto’s, Goudplevieren, Zwarte sterns, Bontjes en ander gespuis.
Wim Tijsen was het opgevallen dat, net als in onze ruivangsten, ’s winters ook op Wieringen steeds vaker
Zwarte Rotganzen, een ondersoort die gewoonlijk langs de kusten van de Stille Oceaan overwintert, tussen de
ZwartbuikRotganzen zaten.
Dank
Graag wil ik tot slot de organisaties die deze expeditie naar Taimyr
financieel gesteund hebben hartelijk danken: NWO, Alterra en het
Nederlandse Instituut voor Ecologie (NIOO) Ook wil ik alle 23
deelnemers die zich dit jaar voor deze expeditie hebben ingezet
hartelijk danken. De VPRO wil ik zeer hartelijk danken voor het
prachtige forum dat de pooljaar-website ons heeft geboden om over
deze expeditie en ander polair onderzoek te rapporteren. We hopen
dat we het komende jaar voldoende financiële middelen kunnen vinden
om de vele verzamelde gegevens ook goed uit te kunnen werken. En
vragen kunnen beantwoorden waarom in de tachtiger jaren van de
vorige eeuw steeds om de drie jaar (1982, 1985 en 1988) de
Rotganzen en steltlopers zeer veel jongen wisten groot te brengen,
en waarom het daarna eigenlijk nooit meer tot zo’n topjaar kwam. Met
als enige uitzondering 2005. Pjotr Glazov gaat in ieder geval alle
relevante weersgegevens vanaf 1980 verzamelen, en wellicht vinden
we daar een antwoord in op deze vraag.
Yuri Mazourov, Igor Popov, Yasha Kokorev,
Petr Glazov en Vasily Grabovskiy voor het
standbeeld van Tsaar Peter de Grote in
Zaandam

En wie weet dat eens het Behouden Huys II op het Grote Vogeleiland
opnieuw onderzoekers zal huisvesten om het onderzoek naar de
broedbiologie van de Rotganzen nog verder te verdiepen.

Bart Ebbinge, mede namens Roeland Bom, Yakov Kokorev, Igor Popov, Bas Pedroli, Gerard Müskens,
Aleksandr Prokudin, Tatyana Pereladova, Pjotr Glazov, Damian Novak, Jim de Fouw, Laurent Demongin, Bart
Nolet, Andries Datema, Dorothée Ehrich, Nicole Feige, Peter de Vries, Casper van Leeuwen, Jacques de Raad,
Laura Kooistra, , Sip van Wieren, Vasily en Sasha Grabovski
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Annex 2

Alterra, post-mortem report

Observer:
Reporter:

Glazov, Pjotr. Moscow, Russia
Alterra / NIOO, Expedition Taimyr 2008, P.O.box 47 6700 AA
Wageningen, the Netherlands
Species:
Polar bear - Ursus maritimus
Observation locality:
Russia,Taimyr, Pyasina-delta, Wizokaya.
Longitude:
N. 74.155
Latitude :
E. 86.876
Date of observation:
2 Aug 2008
Sex and age:
female, subadult
Observation-type:
found dead
Documentation:
skull temporarily by Alterra, later to Naturalis Leiden
Date of autopsy:
3 Aug 2008
Done by:
Müskens, Bom and Nowak
Condition animal:
slightly perished
Total length (point nose-point tail without hair): 185 cm
Length tail:
11 cm
Length hind leg with nails:
30.5 cm
Length hind leg without nails:
28.5 cm
Outline head:
55 cm
Outline neck:
52 cm
Length of ear:
9.5 cm
Wear of teeth : Incisors:
little; Canines: little; Molar: little
Condition:
diseased
Subcutaneous fat:
little
Fat around kidneys:
absent
Reproduction:
not (been) pregnant
Number of embryo’s:
0
Number of placental scars:
0
Contents of stomach:
water
Parasites
Ecto:
Endo:
Cause of death
Anamneses:
Autopsy:
Result:
Reference
Conserved material:
Pictures of:

maggots in mouth and nose
not examined

found dead
liver, gall and spleen swelled, kidneys bulged; root of left upper canine
lightly inflamed; only a little ossification of the cranial sutures
unknown, probably dead by bad condition
skull
some of the operation
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Annex 3 Programme BrentArctic Final Meeting

NIOO-KNAW, Rijksstraatweg 6, Nieuwersluis, The Netherlands

Monday 15 March 2010
09:00 Bart Ebbinge
Welcome and Introduction
09:15

Valery Chuprov

News from the Great Arctic Reserve
09: 45 Yuri Mazurov

On our heritage
10:15

Coffee break

10:30

Wasily Grabowsky

Siberian lemmings: what we know, what we think about and what to do next
11: 15 Igor Popov (2x)

Fluctuations and some characteristics of lemming's populations in western Taimyr at 1993-2008
The spatial distribution and habitat preferences of two species of lemmings
12:00

Nicole Feige

Can climate change explain the fading of lemming cycles?

12:45 Lunch
13:45

Bart Nolet

Brent Geese trying to cope with a late spring
14:30

Sergei Kharitonov

Geese colonies near Snowy Owls and birds of prey: factors responsible for the proximity of goose
nests to the nest of a predator

15:15 Tea break
15:30

Roeland Bom

Habitat selection and density dependence of Brent Geese nesting on an arctic island
16:15

Jim de Fouw

Both sides of the gull: bottom-up versus top-down
17:00

General Discussion

18:00

Diner
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19:30

Andries Datema
Slideshow

20:00

Working in Groups

22:00

Drinks

Tuesday 16 March 2010
09:00

Dorothee Ehrich

The trophic position of Arctic foxes reflect tundra ecosystem state: a stable isotope view on large
scale contrasts
09:30

Petr Glazov

Wintering areas and migratory routes of Greater White-fronted Geese moulting in the Pyasina Delta,
Taimyr
10:00

Coffee break

10:15

Bart Ebbinge

Survival analysis of Brent Geese
11:00

Bart Nolet

Brent Geese on Taimyr peninsula confronted with fading lemming cycles
11:45

General Discussion

12:30

Lunch

13:30

Working in Groups

15:30

Tea

16:00

Short reports of group activities

17:00

Closing of Workshop
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Annex 4 List of participants at the BrentArctic
Final Meeting on 15 and16 March
2010
Valery Chuprov
Yuri Mazurov
Yakov Kokorev
Vasily Grabovskiy
Igor Popov
Petr Glazov
Sergei Kharitonov
Bart Ebbinge
Bart Nolet
Nicole Feige
Roeland Bom
Andries Datema
Jim de Fouw
Laura Kooistra
Jacques de Raad
Peter de Vries
Dorothee Ehrich
Tatyana Pereladova
Sip van Wieren
Gerard Müskens
Casper van Leeuwen
Sim Broekhuizen
Bas Pedroli

Most of the participants at the BrentArctic Final Meeting
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Alterra is part of the international expertise organisation Wageningen UR (University & Research centre). Our mission
is ‘To explore the potential of nature to improve the quality of life’. Within Wageningen UR, nine research institutes –
both specialised and applied – have joined forces with Wageningen University and Van Hall Larenstein University of
Applied Sciences to help answer the most important questions in the domain of healthy food and living environment.
With approximately 40 locations (in the Netherlands, Brazil and China), 6,500 members of staff and 10,000 students,
Wageningen UR is one of the leading organisations in its domain worldwide. The integral approach to problems and
the cooperation between the exact sciences and the technological and social disciplines are at the heart of the
Wageningen Approach.
Alterra is the research institute for our green living environment. We offer a combination of practical and scientific
research in a multitude of disciplines related to the green world around us and the sustainable use of our living
environment, such as flora and fauna, soil, water, the environment, geo-information and remote sensing, landscape
and spatial planning, man and society.

Pristine wilderness of the Taimyr peninsula
2008 expedition to the Pyasina Delta, Taimyr peninsula, Russian Federation
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